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“A natureza é em essência a incorporação do Meu Nome, O que 

forja, o Criador. Suas manifestações são diversificadas por 

várias causas e nesta diversidade existem sinais para os 

homens de discernimento.  

A natureza é a Vontade de Deus e é Sua expressão no e por todo 

o mundo contingente. É uma dispensação da Providencia, 
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Avaliação do Potencial Arqueológico da Área do Parque Natural Municipal do 

Córrego Paragem 

 

 

Jorge Eremites de Oliveira
1
 

 

 

1. O contexto jurídico-legal da proteção do patrimônio arqueológico brasileiro 

 De acordo com a Constituição Federal de 1988, o patrimônio arqueológico brasileiro 

compreende a totalidade de bens de culturais materiais de natureza arqueológica, tomados 

individualmente ou em conjunto, portadores de referência à identidade, à ação e à memória dos 

diferentes grupos formadores da sociedade brasileira, nos quais incluem: (1) sítios arqueológicos 

urbanos, também chamados de sítios “históricos”, como a Usina Velha, em Dourados, e a Missão 

de Nossa Senhora do Bom Conselho, em Corumbá; (2) sítios arqueológicos associados a presença 

de grupos indígenas do período pré-colonial, mais conhecidos como sítios “pré-históricos”, a 

exemplo das centenas de aterros ou montículos artificiais que existem em Corumbá, Ladário e 

Miranda, na região do Pantanal, e dos abrigos sob rocha encontrados em Antônio João, 

Aquidauana e Maracaju, na região serrana de Maracaju; (3) peças arqueológicas salvaguardadas 

em museus e instituições de pesquisa; etc. 

 Significa dizer, com efeito, que o patrimônio arqueológico nacional é de grande 

importância para a compreensão “dos elementos que integram a memória e identidade dos 

brasileiros”, os quais aqui são vistos do ponto de vista da pluralidade e da diversidade étnica e 

sociocultural, conforme consta no recente livro Proteção jurídica do patrimônio arqueológico no 

Brasil: fundamentos para efetividade da tutela em face a obras e atividades impactantes, de Inês 

Virgínia Prado Soares (2007). 

 Neste sentido, faz-se mister relacionar as leis brasileiras e internacionais de proteção a bens 

arqueológicos: (1) Constituição Federal de 1988, Artigo XX; (2) Lei Federal n° 3.924/1961, 

                                                 
1
 Licenciado em História pela Universidade Federal de Mato Grosso do Sul (UFMS); mestre e doutor em História, na 

área de concentração em Arqueologia, pela Pontifícia Universidade Católica do Rio Grande do Sul (PUCRS). 

Professor e pesquisador da Faculdade de Ciências Humanas, da Universidade Federal da Grande Dourados (UFGD), 

instituição em que coordena a linha de pesquisa História Indígena, do Programa de Pós-Graduação em História, e o 

Laboratório de Arqueologia, Etnoistória e Etnologia. Sócio-efetivo da Sociedade de Arqueologia Brasileira (SAB), da 

Associação Nacional de História (ANPUH) e da Associação Brasileira de Antropologia (ABA). 
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conhecida como Lei da Arqueologia; (3) Resolução CONAMA n° 001/1986, Artigo 6, Alínea C; 

(4) Lei Federal n° 9.605/1998, conhecida como Lei de Crimes Ambientais, Capítulo 5, Seção 4; 

(5) Portaria IPHAN n° 230/2002, que trata dos estudos de arqueologia para fins de obtenção da 

licença prévia para empreendimentos que possam causar impactos sobre o patrimônio 

arqueológico; (6) Recomendação de Paris, de 1968, Carta de Lausanne, de 1990, e Carta para a 

Proteção e a Gestão do Patrimônio Arqueológico, de 1990, todas aprovadas pela UNESCO/ONU. 

 Acrescenta-se à relação de leis retro mencionada, o Termo de Referência elaborado pelo 

Instituto de Meio Ambiente Pantanal (IMAP), órgão da Secretaria de Estado de Meio Ambiente 

(SEMA), do Governo do Estado de Mato Grosso do Sul. Trata-se de um documento que 

estabelece parâmetros para a elaboração do Estudo de Impacto Ambiental (EIA), Relatório de 

Impacto Ambiental (RIMA) e Análise de Riscos (AR), produzidos com vistas a obter autorização 

para a implantação de empreendimento que possuem potencial de causar impactos sobre o meio 

ambiente e populações humanas. No item 3.4.3 do referido documento, tópico que trata do meio 

antrópico, contém um subitem, o de letra “h”, que aborda especificamente o patrimônio histórico e 

cultural, no qual consta a seguinte orientação: 

“- identificação e caracterização, com mapeamento, quando necessário, dos 

sítios arqueológicos e/ou históricos, locais de relevante beleza cênica ou 

quaisquer outros considerados patrimônios da população” (Termo de 

Referência..., 2006:11). 

 Constata-se, portanto, a existência de leis que claramente protegem o patrimônio 

arqueológico do país, as quais, no entanto, constantemente vêm sendo quase que completamente 

desconsideradas em muitos municípios de Mato Grosso do Sul, diferentemente do que ocorrem 

em cidades como Florianópolis, Porto Alegre, Recife e São Paulo. 

 Segundo consta no estudo de Eremites de Oliveira & Caldarelli (2002), cujo conteúdo 

serviu de base para a elaboração deste item do presente levantamento arqueológico, sabe-se que 

no Brasil os bens arqueológicos são considerados bens da União, conforme estabelece o Artigo 

XX da Carta Constitucional de 1988. Além disso, são protegidos por uma legislação específica, a 

Lei Federal n° 3.924/1961, a qual obriga seu estudo antes da execução de qualquer obra que possa 

vir a danificá-los. Significa dizer que é necessário, antes mesmo da implantação de qualquer tipo 

de empreendimento que possa causar alterações no uso do solo, verificar se na área a ser afetada 

pelas obras existe algum sítio arqueológico ainda não detectado que possa estar correndo risco de 

dano. Este procedimento também está recomendado na Resolução CONAMA n° 001/1986, Artigo 

6, Alínea C. Daí entender o porquê de obras que visem à restauração da Usina Velha terem de 

estar em conformidade com esta legislação. 
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 Em novembro de 1968, a Organização das Nações Unidas para a Educação, a Ciência e a 

Cultura (UNESCO), ao final de sua Conferência Geral, realizada em Paris, considerou que 

monumentos, testemunhos e vestígios do passado pré-histórico, proto-histórico e histórico estão 

cada vez mais sendo ameaçados pelos trabalhos públicos ou privados resultantes do 

desenvolvimento industrial e da urbanização. O documento produzido na ocasião ficou conhecido 

como Recomendação de Paris. Considerou ainda que seja obrigação dos governos assegurarem a 

proteção e a preservação da herança cultural da humanidade, bem como promoverem seu 

desenvolvimento social e econômico. No caso do Brasil, esses governos são os municipais, 

estaduais e federal. 

 Por isso a UNESCO recomendou a adoção de medidas preventivas e corretivas com a 

finalidade de assegurar a proteção ou o salvamento dos bens culturais ameaçados por obras 

públicas ou privadas, segundo consta no Caput e no Artigo 8 da mesma Recomendação de Paris. 

No Artigo 22 desse documento, a entidade também recomendou que, com a devida antecedência à 

realização de obras públicas ou privadas que ameacem bens culturais, sejam realizados estudos 

aprofundados para determinar as medidas a serem tomadas com vistas à proteção in situ dos bens 

culturais importantes. Por conseguinte ela também recomendou a execução dos trabalhos de 

salvamento necessários, tais como a escolha dos sítios arqueológicos a serem escavados, os 

edifícios a serem trasladados e os bens culturais móveis cujo salvamento seja necessário garantir. 

 Posteriormente, em 1990, a UNESCO aprovou em Lausanne, Suíça, a Carta para a 

Proteção e a Gestão do Patrimônio Arqueológico, elaborada por dois de seus órgãos, o ICOMOS 

(International Council on Monuments and Sites) e o ICAHM (International Council on 

Archaeological Heritage Management). Nesse outro documento está registrado que o patrimônio 

arqueológico constitui o testemunho essencial sobre as atividades humanas do passado, 

caracterizando-se por ser um recurso cultural frágil e não renovável. Por este motivo os planos de 

ocupação do solo, decorrentes de projetos desenvolvimentistas, que constituem as maiores 

ameaças físicas ao patrimônio arqueológico, devem minimizar, o máximo possível, a destruição 

do referido patrimônio. Segundo a referida carta, a proteção do patrimônio arqueológico constitui 

obrigação moral de todo ser humano e responsabilidade pública coletiva, sendo dever de todos os 

países assegurarem que recursos financeiros suficientes estejam disponíveis para sua proteção. 

 O Brasil, por sua vez, é signatário de ambos os documentos internacionais retro 

mencionados (Recomendação de Paris de 1968; Carta de Lausanne de 1990). Significa fizer que 

seja por sua própria legislação interna, seja pelas cartas internacionais que o país firmou, a 

proteção e o estudo dos bens materiais remanescentes de nosso passado é um compromisso 
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nacional. Além disso, seu resgate é obrigação dos responsáveis por projetos potencialmente 

degradadores do patrimônio arqueológico brasileiro. 

 Adicionalmente foi sancionada, em 1998, a Lei de Crimes Ambientais (Lei Federal n° 

9.605), instrumento que impõe sanções penais e administrativas a condutas e atividades lesivas ao 

meio ambiente. Em seu Capítulo 5, Seção 4, a lei trata especificamente dos crimes contra o 

patrimônio cultural, assim especificados: 

“Art. 62 – Destruir, inutilizar ou deteriorar: 

I – bem especialmente protegido por lei, ato administrativo ou decisão judicial; 

[...] 

Pena – reclusão, de 1 a 3 anos, e multa. 

§ único – Se o crime for culposo, a pena é de 6 meses a 1 ano de detenção, sem 

prejuízo da multa. 

Art. 63 – Alterar o aspecto ou estrutura de edificação ou local especialmente 

protegido por lei, ato administrativo ou decisão judicial, em razão de seu valor 

paisagístico, ecológico, turístico, artístico, histórico, cultural, religioso, 

arqueológico, etnográfico ou monumental, sem autorização da autoridade 

competente ou em desacordo com a concedida: 

Pena – reclusão, de 1 a 3 anos, e multa. 

Art. 64 – promover construção em solo não edificável, ou no seu entorno, assim 

considerado em razão de seu valor paisagístico, ecológico, artístico, turístico, 

histórico, cultural, religioso, arqueológico, etnográfico ou monumental, sem 

autorização da autoridade competente ou em desacordo com a concedida: 

Pena – detenção, de 6 meses a 1 ano, e multa.” 

 A Lei n° 9.605/1998 foi regulamentada por meio do Decreto n° 3.179/1999, pelo qual a 

destruição de bens especialmente protegidos por lei, a exemplo dos sítios arqueológicos, é punida 

com multas que variam de R$ 10.000,00 a R$ 500.000,00, em casos de mera infração 

administrativa. As multas poderão acumular-se com pena aplicada ao infrator em juízo criminal, 

sem prejuízo de eventual condenação a reparar os danos causados, com base na Lei n° 6.938/1981. 

Assim sendo, a responsabilidade civil é dada pela Lei n° 6.938 e a responsabilidade administrativa 

e penal pela Lei n° 9.605. 

 Em suma, o conjunto de leis aqui apresentado justifica de um ponto de vista jurídico-legal 

e histórico-cultural a realização e a apresentação da presente avaliação arqueológica da área que 

corresponde ao Parque Natural Municipal do Paragem, localizado no perímetro urbano da cidade 

de Dourados, no Estado de Mato Grosso do Sul. 

 

 

2. Procedimentos metodológicos 
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 A respeito dos procedimentos metodológicos recorridos durante as pesquisas, faz-se 

necessário apresentar algumas explicações pontuais. 

 Em primeiro lugar concluiu-se a contextualização arqueológica e etnoistórica da região 

onde está situada a área do Parque Natural Municipal do Paragem. Essa contextualização foi feita 

com base no levantamento e análise de fontes bibliográficas relevantes à arqueologia e à 

etnoistória da região, bem como através de uma consulta ao sítio eletrônico do Instituto do 

Patrimônio Histórico e Artístico Nacional (IPHAN) (www.iphan.gov.br), com vistas à obtenção 

de informações sobre os sítios arqueológicos registrados no Sistema de Gerenciamento do 

Patrimônio Arqueológico (SGPA). Com este procedimento tomou-se ciência, por exemplo, da 

ausência de sítios arqueológicos cadastrados no IPHAN para o município de Dourados, embora o 

autor do presente estudo tenha encaminhado para aquele órgão a ficha de registro do sítio 

arqueológico urbano conhecido com Usina Velha. Esta constatação comprova que o SGPA 

encontra-se desatualizado para o caso do município de Dourados. 

 Em segundo lugar concluiu-se uma preliminar inspeção visual da área, realizada no dia 22 

de novembro de 2007, com vista a averiguar in loco a potencialidade arqueológica do local onde 

será implantado o parque natural. Essas pesquisas também foram feitas por meio do estudo de 

imagens de satélite e fotografias aéreas, nas quais se observa claramente a área de estudo e o 

avanço da malha urbana da cidade de Dourados sobre a microbacia do córrego Paragem, 

sobretudo a partir da década de 1960. Esse avanço causou impactos negativos no lugar, como a 

perda de parte da mata nativa e o conseqüente processo de assoreamento do curso d’água. 

 

http://www.iphan.gov.br/
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Figura 1: Fotografia aérea, tirada pelo Exército Brasileiro em 1965, na qual aparece a área do 

Parque Natural Municipal do Paragem. 
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Figura 2: Imagem de satélite, obtida em 2007 do Google Earth, na qual aparece a área do Parque 

Natural Municipal do Paragem. 
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Figura 3: Imagem de satélite, obtida em 2007 do Google Earth, na qual aparece a área do Parque 

Natural Municipal do Paragem. 

 

 Em complementação a esses procedimentos científicos, recorreu-se ao uso de informações 

orais, obtidas de um interlocutor residente na área, o senhor Wilson Ribeiro, quem ali reside de o 

ano de 1991. Isso foi feito com a finalidade de tomar conhecimento acerca de eventuais sítios 

arqueológicos de alta visibilidade que pudessem existir na localidade, como sítios com ocorrência 

de material lítico, artefatos cerâmicos, arte rupestre ou mesmo estruturas arquitetônicas mais 

recentes. Ele prestou importantes informações a respeito da possibilidade da ocorrência de sítios 

arqueológicos na área de estudo e adjacências, haja vista que conhece lâminas líticas de machado 

como sendo pedras de raio e vasilhas cerâmicas pelo termo panelas de barro, algo que é comum 

em várias regiões do país. Apesar de conhecer esses tipos de evidências arqueológicas, o referido 

interlocutor nunca constatou ou soube da existência de sítios arqueológicos na área onde será 

implantado o parque natural. Sem embargo, informou haver afloramentos rochosos em algumas 

jazidas ali existentes, algo que no passado poderia ter sido usado por grupos indígenas para a 
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obtenção de matéria-prima para a produção de artefatos líticos feitos a partir de arenito silicificado 

e basalto. Segundo ele, aquela área corresponde à “sobra” de terra da antiga Fazenda Coqueiral, a 

qual lhe foi confiada pelo antigo proprietário do imóvel, na ocasião de sua venda. 

 

 

Figura 4: Wilson Ribeiro, interlocutor durante os trabalhos de campo. 

 

 Esses procedimentos foram suficientes para avaliar o potencial arqueológico da área onde 

será implantado o Parque Natural Municipal do Paragem, mas não substitui, em hipótese alguma, 

a realização de uma levantamento arqueológico meticuloso e exaustivo, a exemplo do que foi feito 

na área do aterro sanitário de Dourados (ver Eremites de Oliveira, 2005a). 

 

 

3. Contextualização arqueológica e etnoistórica 
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 De acordo com os recentes estudos de Eremites de Oliveira (2005a) e Eremites de Oliveira 

et al. (2006), os quais serviram de base para a redação deste item, a porção centro-sul de Mato 

Grosso do Sul, sobretudo a região inclusa na bacia sedimentar do rio Paraná, incluindo as bacias 

hidrográficas dos rios Amambai, Anhanduí, Dourados, Brilhante, Iguatemi, Ivinhema e Vacaria, 

por exemplo, ainda são pouco conhecidas em termos arqueológicos. Até fins de 2003 alguns 

estudos haviam sido realizados na região por dois arqueólogos que mais atuam no estado no 

campo da arqueologia por contrato (Martins, 1987a, 1987b, 1988, 1992, 1996, 1997, 1998; 

Martins & Kashimoto, 1998, 1999; Kashimoto, 1997a, 1997b). Existem ainda estudos que tratam 

da ocupação indígena do Centro-Oeste brasileiro, os quais foram escritos sob forma de sínteses 

regionais de grande utilidade para a compreensão da história pré-colonial da região: Susnik 

(1975), Brochado (1984), Carvalho (1992), González (1996), Noelli et al. (1999) e Eremites de 

Oliveira & Viana (2000), dentre outros. Esses trabalhos, acrescidos de aportes etnográficos e 

etnoistóricos de autores como Nimuendaju (1981), Brand (1997), Schmitz (1998) e Santos (2002), 

chamam a atenção para a potencialidade arqueológica da região, com destaque para a ocorrência 

de sítios arqueológicos associados a grupos pré-coloniais portadores da tradição tecnológica 

ceramista Tupiguarani. 

 Como é de amplo conhecimento, o centro-sul do estado é a área tradicionalmente ocupada 

por uma grande população de indígenas falantes da língua guarani, os grupos Kaiowá e Guarani, 

conforme consta no Mapa etno-histórico de Curt Nimuendaju (Nimuendaju, 1981). O grupo 

Guarani também é conhecido no Brasil como Ñandeva e no Paraguai como Ava-Guarani, e se 

autodenomina com o mesmo nome da língua que falam. Os Kaiowá, por seu turno, são mais 

conhecidos no Paraguai como Paĩ-Tavyterã ou simplesmente Paĩ. 

 O exemplo das pesquisas realizadas no Pantanal, durante o planejamento e a construção do 

Gasoduto Bolívia-Brasil, serve para comprovar que áreas aparentemente pouco conhecidas do 

ponto de vista da arqueologia, embora bastante investigadas em termos etnológicos e 

etnoistóricos, podem ser reveladas como espaços com grande quantidade de sítios arqueológicos 

associados a povos indígenas pretéritos e/ou contemporâneos (Eremites de Oliveira & Peixoto, 

1997; Eremites de Oliveira, 1997a, 1998, 2002, 2004). Situação semelhante também foi 

constatada, por exemplo, para a área afetada pela Hidrovia Paraguai-Paraná, conforme as 

avaliações feitas por Eremites de Oliveira (1997b, 2002), Wantzen et al. (1999) e Migliacio et al. 

(2000). 

 Dito isso, é oportuno registrar amiúde que a documentação histórica existente sobre a 

porção centro-sul de Mato Grosso do Sul comprova que aquela região, principalmente a localizada 
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a partir dos rios Anhanduí, Brilhante, Ivinhema e Vacaria para o sul, foi e em parte ainda continua 

sendo povoada pelos Kaiowá e Guarani. Nessa área a expansão das frentes econômicas da 

sociedade nacional foi intensificada a partir da segunda metade do século XIX, após o término da 

guerra entre o Paraguai e a Tríplice Aliança (1864-1870). 

 Com o advento da República, em 1889, o governo central transferiu terras indígenas não 

tituladas para o estado de Mato Grosso, o qual, por sua vez, apoderando-se de vastas áreas e 

contrariando a legislação em vigor, sobretudo a Lei n° 601, de 18/09/1850, conhecida como Lei de 

Terras, declarou-as como terras devolutas e depois as repassou a terceiros. Muitos desses 

terceiros, mas não todos, promoveram processo de esbulho contra comunidades indígenas, 

expulsando-as das terras que ocupavam segundo seus usos, costumes e tradições (Pereira & 

Eremites de Oliveira, 2007). 

 No caso da área dos antigos municípios de Dourados e Rio Brilhante, muitas vezes foi o 

próprio Estado Brasileiro que promoveu o esbulho de muitas comunidades indígenas estabelecidas 

na região. Foi o Estado Brasileiro que as transferiu para reservas indígenas oficiais, isto é, para 

áreas reservadas para os índios pelo governo federal, como a Reserva Indígena de Dourados, um 

aldeamento oficial inicialmente previsto para ter 3.600 hectares e criado na década de 1910 pelo 

Serviço de Proteção ao Índio (SPI). Parte dessas terras foi ou está sendo retomada por essas 

mesmas comunidades no âmbito de um movimento étnico-social bastante complexo, no qual os 

indígenas se apresentam como sujeitos de sua própria história, conforme recente estudo realizado 

pelo antropólogo Levi Marques Pereira (2003). 

 Dessa maneira teve origem grande parte da estrutura fundiária do sul do antigo Mato 

Grosso, atual Mato Grosso do Sul, e esta é a explicação sócio-histórica mais conhecida a respeito 

da origem de vários conflitos fundiários envolvendo comunidades indígenas e produtores rurais no 

estado, muitos dos quais há muito aguardam decisão por parte do poder judiciário. 
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Figura 5: Mato Grosso do Sul no Mapa etno-histórico de Curt Nimuendaju. 

Fonte: Nimuendaju (1981) [modificado]. 
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 Após o término do referido conflito bélico platino, mais conhecido na historiografia 

brasileira como Guerra do Paraguai e na paraguaia como Guerra da Tríplice Aliança ou Grande 

Guerra, instalou-se na região a Companhia Mate Laranjeira, o que se deu na década de 1880. Esta 

empresa utilizou grande quantidade de mão-de-obra indígena e paraguaia nas atividades de 

exploração da erva-mate (Ilex paraguayense) existente nos ervais “nativos” da região. Ainda em 

fins do século XIX teve início um processo gradativo de migração e imigração para o sul do 

antigo Mato Grosso (Pereira & Eremites de Oliveira, 2007). 

 A respeito desses ervais, uma pequena digressão merece ser feita em tempo. Ao contrário 

do que muitos possam supor, os “ervais nativos” devem corresponder a paisagens de origem 

antrópica, isto é, humanizadas, haja vista que sua constituição deve estar diretamente associada a 

práticas de manejo agroflorestal comuns entre grupos indígenas de língua guarani. Ervais desse 

tipo somente ocorrem na região platina, em áreas de ocupação imemorial e tradicional de povos 

nativos como os Kaiowá, Guarani e Mbyá, cujos antepassados devem ter chegado na região há 

cerca de 1.500 anos atrás, segundo sugerem algumas pesquisas arqueológicas (cf. Kashimoto, 

1997; Eremites de Oliveira & Viana, 2000). Estudos realizados em outras regiões brasileiras, 

como nos Cerrados, na Amazônia, no Pantanal e no planalto meridional, por exemplo, comprovam 

que paisagens aparentemente naturais são, na verdade, antrópicas (Eremites de Oliveira & Vieira, 

2000; Eremites de Oliveira, 2005a; Pereira & Eremites de Oliveira, 2007). 

 Muito posteriormente, na década de 1940, época do governo ditatorial de Getúlio Vargas, 

foi criada a Colônia Agrícola Nacional de Dourados (CAND), motivo de intensa migração de 

brasileiros das regiões Nordeste, Sudeste e Sul para o sul do antigo Mato Grosso. Neste caso, se 

por um lado a CAND é vista pela historiografia sul-mato-grossense como um evento que 

impulsionou o desenvolvimento de cidades como Dourados e seus antigos distritos (Itaporã, 

Caarapó, Naviraí, Juti, Glória de Dourados, Deodápolis, Fátima do Sul, Vicentina, Jateí, 

Ivinhema, Novo Horizonte do Sul, Angélica e Douradina), por outro é tida como um dos 

principais motivos que levaram comunidades Kaiowá e Guarani a um processo de 

desterritorialização e ao aldeamento oficial em pequenas reservas delimitadas pelo SPI. Isso 

aconteceu porque o governo central promoveu um projeto de colonização oficial em parte das 

terras tradicionalmente ocupadas por comunidades indígenas, contrariando a própria legislação em 

vigor naqueles tempos, como está comprovado para o caso da comunidade Kaiowá da aldeia 

Panambizinho, localizada no distrito de Panambi, em Dourados. 
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 Na década de 1950, alguns projetos de colonização promovidos por empresas privadas 

também contribuíram para a ocupação não indígena do antigo sul de Mato Grosso
2
. No rol dessas 

empresas esteve a Companhia de Colonização Moura Andrade, responsável pelo surgimento da 

cidade de Nova Andradina, a qual também atraiu para o antigo sul de Mato Grosso migrantes 

oriundos de outras regiões do país, sobretudo do Nordeste, Sudeste e Sul. Naquela época, para a 

derrubada da vegetação nativa da região, os colonos que ali chegaram também contaram com 

mão-de-obra indígena e paraguaia para esta finalidade. 

 Anos mais tarde, já na década de 1970, novas levas de migrantes, sobretudo e novamente 

de sulistas, atingiram grande parte do atual Mato Grosso do Sul. Esta situação também foi 

motivada pelo desenvolvimento agropecuário da região centro-sul do atual estado de Mato Grosso 

do Sul, acrescentando-se as dificuldades que muitos produtores rurais enfrentavam em estados 

sulistas como o Rio Grande do Sul. Parte dessas dificuldades se refere ao preço elevado da terra na 

região Sul do país. 

 No caso específico dos povos indígenas, sabe-se que eles ocupavam o atual Mato Grosso 

do Sul desde antes do início do processo de conquista ibérica do continente sul-americano. 

Entretanto, há poucas décadas esses povos vêm sendo estudados por arqueólogos, tendo em vista a 

intensificação das pesquisas iniciadas com o Programa Arqueológico do Mato Grosso do Sul, 

doravante citado pela sigla PAMS, coordenado por Pedro Ignacio Schmitz, diretor do Instituto 

Anchietano de Pesquisas (IAP), sediado em São Leopoldo, Rio Grande do Sul. Os trabalhos de 

campo desse programa tiveram início em 1985 e foram concluídos em 2001. Portanto, foi a partir 

da década de 1990 que ocorreram os avanços mais significativos no tocante à localização, no 

estado, de sítios arqueológicos associados a grupos agricultores e ceramistas portadores da 

tradição Tupiguarani, dos quais os atuais Guarani e Kaiowá descendem. 

 Pesquisadores ligados ao PAMS realizaram atividades de campo nos municípios de 

Corumbá e Ladário, entre os anos de 1990 e 1994, período em que foi coletada grande quantidade 

de material cerâmico da tradição Tupiguarani. Peixoto (1995:12), após analisar o material coletado 

em campo, “estabeleceu a filiação cultural, o padrão de assentamento, o domínio territorial e o 

período de ocupação no Pantanal Sul-mato-grossense”. Segundo o autor, quase todos os sítios 

                                                 
2
 A criação do estado de Mato Grosso do Sul, a 22ª unidade da federação, se deu por meio da Lei Complementar n° 

31, de 11/10/1977, promulgada na época do governo Ernesto Geisel, o penúltimo general a assumir a Presidência da 

República na época do regime militar (1964-1985). Este novo estado surgiu do desmembramento da parte meridional 

do antigo Mato Grosso, precisamente de uma área de 358.159 km
2
, e foi implantado a partir de 1°/01/1979. Por isso 

na historiografia regional é comum o emprego do termo antigo sul de Mato Grosso para se referir à região 

compreendida pelo atual Mato Grosso do Sul antes da data de sua criação. Também é recorrente a expressão antigo 

Mato Grosso para se referir ao Mato Grosso antes da divisão, o chamado Mato Grosso uno. 
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estão localizados em encostas planas e suavemente onduladas, em solos bem drenados, 

medianamente profundos e de textura média ou argilosa. Os sítios estudados atestam uma antiga 

ocupação indígena em todo o maciço do Urucum, talvez associados aos Itatim ou Ibitiguara do 

período colonial, ou mesmo a grupos pré-coloniais que ali se estabeleceram por volta de 1.000 

anos atrás. As cotas dos sítios situam-se entre 120 a 720 m de altitude, com distância dos recursos 

hídricos de 20 a 400 m, à exceção de um único assentamento há mais de 2.500 m de distância do 

curso d’água permanente mais próximo. A facilidade de acesso aos córregos foi um fator 

importante para a implantação desses antigos assentamentos indígenas na região. Por outro lado, a 

situação de intensos contatos interétnicos ali ocorridos, especialmente em tempos coloniais, pode 

ter favorecido à constituição de um cenário de conflitos entre eles e os povos canoeiros, estes 

últimos estabelecidos na planície de inundação do Pantanal desde antes do início do Era Cristã 

(Eremites de Oliveira & Viana, 1999/2000; Eremites de Oliveira, 2004). 

 No maciço de Urucum foram localizados 22 sítios arqueológicos atribuídos a grupos 

portadores da tradição Tupiguarani, conforme consta na relação do Quadro 1. 

 

Quadro 1: Sítios da tradição Tupiguarani levantados no Pantanal de Mato Grosso do Sul. 

SÍTIO DISTÂNCIA DO CÓRREGO EM METROS COTA 

MS-CP-05 400 120 

MS-CP-06 10 120 

MS-CP-07 210 120 

MS-CP-08 20 160 

MS-CP-8a 58 280 

MS-CP-09 50 480 

MS-CP-10 20 520 

MS-CP-11 10 640 

MS-CP-12 200 720 

MS-CP-13 30 720 

MS-CP-14 30 280 

MS-CP-15 2.500 280 

MS-CP-28 40 240 

MS-CP-29 200 140 

MS-CP-30 90 140 

MS-CP-31 130 140 

MS-CP-42 30 280 

MS-CP-43 30 240 

MS-CP-44 300 160 

MS-CP-45 20 120 

MS-CP-46 100 560 

MS-CP-48 40 160 

 Fonte: Peixoto (1995). 
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 O resultado da análise do material cerâmico indicou o acordelado como técnica de 

confecção das vasilhas, queima oxidante e incompleta e o uso de antiplástico composto de areia 

grossa, areia fina e cacos de cerâmica moída. No que diz respeito ao tratamento de superfície, foi 

constatado a presença dos seguintes tipos de decoração: alisado, corrugado, corrugado ungulado e 

pintura vermelha e branca. Esses tipos de decoração são comuns na cerâmica Tupiguarani em 

praticamente toda a região platina. 

 Parte da região sul-mato-grossense inclusa na bacia do Paraná foi inserida nas pesquisas 

realizadas no âmbito do Projeto Arqueológico Porto Primavera, desenvolvido pelos arqueólogos 

Gilson Rodolfo Martins e Emília Mariko Kashimoto na margem direita do rio Paraná, com o 

objetivo de identificar e salvar sítios arqueológicos antes da construção da Usina Hidrelétrica 

Sérgio Mota. A análise dos dados provenientes das atividades de campo revelou uma baixa 

densidade de material cerâmico (Kashimoto, 1997). Dos 54 sítios estudados, somente 6 

apresentaram quantidade de peças superior a 100 fragmentos, com espessuras de 1,5 a 2,5 cm, 

enquanto nos demais as espessuras eram menores, possíveis indícios de que tais assentamentos 

corresponderiam a habitações de curta duração. Associados aos sítios foram identificados 

materiais líticos compostos por choppers, plainas, percutores, quebra-coquinhos e lâminas líticas e 

polidas de machado. 

 Os sítios estão implantados em áreas de mata de galeria, nas margens dos cursos fluviais 

ou lagoas que ainda hoje apresentam abundância de recursos alimentares, tendo sido datados entre 

239±10 e 1.493±100 AP (anos Antes do Presente, por convenção o ano de 1950). As ocupações 

foram consideradas transitórias por Kashimoto (1997), haja vista a espessura das camadas: 

inferiores a 50 cm, tanto em sítios localizados em terraços quanto na planície de inundação. 

 

Quadro 2: Sítios da tradição Tupiguarani levantados em parte da região sul-mato-grossense 

inclusa na bacia sedimentar do rio Paraná. 

SÍTIO COTA 

MS-IV-07 245 m 

MS-IV-08 239 m 

MS-IV-04 240 m 

MS-PR-13 265 m 

MS-PR-18 265 a 270 m 

MS-PR-19 265 a 270 m 

MS-PR-22 250 m 

MS-PR-26 249 m 
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MS-PR-27 255 a 260 m 

MS-PR-28 255 m 

MS-PR-30 270 m 

MS-PR-31 260 m 

MS-PR-35 252 m 

MS-PR-36 255 m 

MS-PR-39 265 a 270 m 

MS-PR-40 265 a 270 m 

MS-PR-41 255 a 265 m 

MS-PR-42 250 a 259 m 

MS-PR-43 250 a 255 m 

MS-PR-45 255 a 270 m 

MS-PR-46 255 a 270 m 

MS-PR-48 255 a 270 m 

MS-PR-49 250 m 

MS-PR-51 252 m 

MS-PR-52 252 m 

MS-PR-55 280 m 

MS-PR-57 255 a 260 m 

MS-PR-62 255 m 

MS-PR-64 255 m 

MS-PR-67 255 m 

MS-PR-68 255 a 260 m 

MS-PR-69 255 a 260 m 

MS-PR-71 255 m 

MS-PR-78 255 a 260 m 

MS-PR-79 255 a 260 m 

MS-PR-80 255 a 260 m 

MS-PR-82 255 a 260 m 

MS-PR-83 255 a 260 m 

MS-PR-85 255 a 260 m 

MS-PR-86 255 a 260 m 

MS-PR-87 260 m 

MS-PR-90 260 m 

MS-PR-93 260 m 

MS-PR-96 260 m 

MS-PR-98 250 m 

ON1 239 m 

MS-PD-04 265 a 270 m 

MS-PD-06 265 a 270 m 

MS-PD-07 270 m 

MS-VD-03 255 m 

 Fonte: Kashimoto (1997). 

 

 Nos dois quadros retro apresentados, percebe-se que os sítios arqueológicos encontrados 

nas bacias dos rios Paraguai (Quadro 1) e Paraná (Quadro 2) estão associados a cursos d’água 
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permanentes, o que indica um tipo sistema de assentamentos característico dos grupos indígenas 

pré-coloniais portadores da tradição Tupiguarani. 

 A região do extremo sul do estado apresenta alguns dados relacionados a povos indígenas 

portadores da tradição Tupiguarani. Identificados dentro das pesquisas realizadas por Igor Chmyz, 

na década de 1980, quando da construção da Usina Hidrelétrica de Itaipu, estão os sítios MS-PA-

01 e MS-PA-02. Ambos estão localizados no município de Mundo Novo e apresentam material 

cerâmico tipicamente Tupiguarani, situados nas proximidades do rio Paraná. A intervenção 

arqueológica no local ficou restrita ao registro do sítio, coleta assistemática de material de 

superfície e escavação de um corte estratigráfico do tipo cabine telefônica. 

 Mais recentemente, a arqueóloga Beatriz dos Santos Landa passou a desenvolver pesquisas 

na região, tendo como área de estudo a sub-bacia do rio Iguatemi. Os estudos disponibilizados ao 

público sob forma de tese de doutorado revelam a ocorrência de alguns sítios filiados à tradição 

Tupiguarani: MS-PA-03 (Porto Morumbi), MS-PA-04 (Ponte Ayrton Senna) e alguns outros 

(Landa, 2005). 

 O primeiro sítio (MS-PO-03) está localizado no município de Eldorado, nas margens do rio 

Paraná, em um porto que foi gradativamente desativado pela diminuição da população não 

indígena que migrou para outros lugares, principalmente para o atual estado de Mato Grosso. Hoje 

em dia o Porto Morumbi, como é chamado o lugar onde foi encontrado o sítio, possui 

aproximadamente 400 pessoas que têm como atividade principal o trabalho em olaria para a 

produção de tijolos. A implantação desse antigo assentamento indígena permitiu uma visão 

privilegiada do rio Paraná, das ilhas localizadas à frente do sítio e da outra margem do rio, no 

estado homônimo. O material arqueológico é composto de fragmentos cerâmicos pertencentes a 

um grupo pré-colonial portador da tecnologia ceramista Tupiguarani, com decoração externa 

corrugada, ungulada, alisada e pintada nas mais diversas combinações. Foi localizado somente um 

implemento lítico, o qual está representado por uma lâmina de machado de proporções muito 

pequenas, com 2,5 cm de largura e 4 cm de comprimento. 

 O segundo sítio (MS-PA-04) localiza-se na entrada sul do estado, município de Mundo 

Novo, em uma elevação após a ponte que separa os estados de Mato Grosso do Sul e Paraná, 

estando próximo ao córrego Vito’i Kuê. A construção da BR 163, que liga os dois estados, 

fracionou o sítio em três partes: a primeira onde ainda são identificados fragmentos cerâmicos; a 

segunda onde está inserida o Refúgio Biológico Maracaju, uma reserva ambiental criada para 

compensar os danos causados pelo empreendimento hidrelétrico, gerenciada pela Itaipu 

Binacional; e a terceira na parte que foi retirada quando da instalação das equipes da 
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ELETROSUL Centrais Elétricas S.A., momento em que houve a extração de enorme quantidade 

de terra, deixando à mostra a rocha original e produzindo uma grande abertura no solo. Segundo 

informações dos atuais moradores da região, trabalhadores carregaram vasilhas cerâmicas inteiras 

do local, de variados tamanhos, inclusive com enterramentos (sepultamentos humanos), as quais 

foram levadas para outros lugares quando da transferência das equipes da empresa, ou foram 

simplesmente destruídas em busca de “tesouros”. Atualmente o local está sendo utilizado para 

plantação de milho, banana, cana-de-açúcar e outros produtos de subsistência. As medidas do sítio 

são de 390 m de comprimento por 280 m de largura. O material arqueológico é composto de 

fragmentos cerâmicos com decoração externa corrugada, ungulada, alisada e pintada nas mais 

diversas combinações. Nas coletas superficiais realizadas não foram recolhidos implementos 

líticos até 2003. Percebe-se, todavia, que esse sítio era de grande extensão e com expressiva 

abundância de material arqueológico, sugerindo tratar-se de um assentamento mais estável, de 

longa duração e ocupado por muitos indivíduos. 

 Constata-se, portanto, que a ocupação de povos indígenas portadores da tradição 

Tupiguarani no estado é bastante expressiva para o período pré-colonial, tendo provável 

continuidade histórica com os Guarani e Kaiowá. No entanto, ainda existe um vazio de 

informações muito grande que demandará pesquisas intensivas para a localização dos demais 

sítios e o necessário aprofundamento de algumas questões, como, por exemplo: expansão e 

migração desses povos em Mato Grosso do Sul; padrões de assentamento; modos de subsistência; 

organização social e relação com outros povos indígenas que aqui viviam antes de sua chegada; 

cultura material; etc. 

 Essas breves considerações também sugerem, portanto, a possibilidade da existência de 

sítios arqueológicos de populações não indígenas na porção centro-sul de Mato Grosso do Sul. 

Igualmente há a probabilidade da existência de sítios de contato entre indígenas e não indígenas, 

além de sítios urbanos, a exemplo da Usina Velha localizada na cidade de Dourados (Eremites de 

Oliveira, 1999). Portanto, tudo leva a crer que há uma significativa potencialidade da área de 

implantação do Parque Natural Municipal do Paragem em termos de sítios arqueológicos, “pré-

históricos” e “históricos”, o que também justificou o desenvolvimento dos estudos ora 

apresentados. 

 Apesar das informações históricas apresentadas, não foram encontrados dados seguros 

sobre a existência pretérita de alguma comunidade indígena ou quilombola, tampouco de alguma 

fazenda dos períodos colonial e imperial, exatamente no terreno destinado ao referido parque 

natural. 
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 Em suma, o conjunto das obras resumidamente apresentadas neste diagnóstico atesta que o 

processo de ocupação humana da região contou, desde tempos pré-coloniais, com atores sociais 

pertencentes a diferentes grupos étnicos. Esses grupos, portadores de tecnologias e sistemas 

socioculturais particulares, deixaram nas paisagens locais evidências materiais de sua ocupação 

pretérita. Cada local onde ocorrem essas evidências corresponde a um sítio arqueológico e todos 

esses lugares estão protegidos pela legislação brasileira e internacional que trata da proteção de 

bens arqueológicos. Daí compreender, como dito antes, a relevância da realização do estudo ora 

apresentado. 

 

 

4. Avaliação do potencial arqueológico da área destinada à implantação do Parque Natural 

Municipal do Paragem 

 A inspeção visual realizada na área de estudo e os dados bibliográficos apresentados 

anteriormente, permitem afirmar que na área de implantação do Parque Natural Municipal do 

Paragem há uma probabilidade de média a grande para a ocorrência de sítios arqueológicos. Esta 

possibilidade se refere, sobretudo, a evidências arqueológicas existentes no subsolo, isto é, 

enterradas e não visíveis na superfície do terreno, pois durante a inspeção visual feita na área não 

foram encontradas quaisquer evidências arqueológicas desse tipo no local. 

 Os recentes estudos apresentados por Eremites de Oliveira et al. (2006), Eremites de 

Oliveira & Pereira (2007) e Eremites de Oliveira (2007), indicam que nascentes d’água eram e 

ainda são locais preferenciais para a implantação de assentamentos dos Kaiowá, conforme 

conhecido para as comunidades de Panambizinho, em Dourados, Sucuri’y, em Maracaju, e Ñande 

Ru Marangatu, em Antônio João. Por este motivo, também, é que a área em questão se apresenta 

como um local favorável à existência de possíveis evidências arqueológicas associadas à presença 

indígena pretérita na região. Estas evidências, caso sejam de ocorrências arqueológicas do período 

pré-colonial ou colonial, não fazem do lugar uma terra indígena, quer dizer, uma área 

tradicionalmente ocupada por uma comunidade indígena, conforme estabelecido no Artigo 231 da 

Carta Constitucional (Eremites de Oliveira, 2007). 
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Figura 6: Local de nascentes d’água na área de estudo. 

(UTM 727.527 E – 7.537.372 N) 
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Figura 7: Local onde a Prefeitura Municipal de Dourados está a planejar a construção de uma 

edificação de alvenaria na área.  

(UTM 727.458 E – 7.537.497 N) 

 

 Além disso, não se pode descartar ainda a probabilidade da existência de evidências 

arqueológicas não indígenas e também enterradas no local, haja vista que a área de estudo foi 

parte da antiga Fazenda Coqueiral até fins da década de 1980, bem como pelo fato dela estar no 

perímetro urbano da cidade de Dourados. 

 Por isso, o indicado é que se faça um levantamento arqueológico intensivo na área, por 

meio da adoção de sondagens sistemáticas no terreno, realizadas através do caminhamento em 

linhas restas ou transects, nos quais a cada 50 m deve-se fazer uma sondagem no subsolo, a uma 

profundidade média de 1,5 m, para averiguar a existência ou não de evidências arqueológicas 

enterradas. Este é um procedimento científico ampla e mundialmente recorrido em trabalhos desta 

natureza, conhecido no Brasil como levantamento total de área ou, em língua inglesa, como full 

coverage survey. Sua adoção foi feita com sucesso para o levantamento arqueológico da área a ser 

diretamente afetada pelo aterro sanitário de Dourados (Eremites de Oliveira, 2005s), e torna-se 
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imprescindível para o local de implantação do referido parque natural (ver Lightfoot, 1986; 

Ferdière, 1988; Kintigh, 1988, 1990; Cowgill, 1990; Fish & Gresham, 1990; Kowalewski, 1990; 

Sumner, 1990; Schuldenreim, 1991; Stein, 1991). 

 A não adoção desse procedimento poderá ocasionar a geração de impactos negativos 

diretos irreversíveis, de diversas magnitudes, a bens culturais de natureza arqueológica, o que 

constitui um desrespeito à legislação em vigor: (1) Constituição Federal de 1988, Artigo XX; (2) 

Lei Federal n° 3.924/1961, conhecida como Lei da Arqueologia; (3) Resolução CONAMA n° 

001/1986, Artigo 6, Alínea C; (4) Lei Federal n° 9.605/1998, conhecida como Lei de Crimes 

Ambientais, Capítulo 5, Seção 4; (5) Portaria IPHAN n° 230/2002, que trata dos estudos de 

arqueologia para fins de obtenção da licença prévia para empreendimentos que possam causar 

impactos sobre o patrimônio arqueológico; (6) Recomendação de Paris, de 1968, Carta de 

Lausanne, de 1990, e Carta para a Proteção e a Gestão do Patrimônio Arqueológico, de 1990, 

todas aprovadas pela UNESCO/ONU. 

 Esses impactos negativos poderão ser gerados com a construção de edificações no local, 

assim como decorrente da ação e circulação de pessoas e máquinas pesadas na área. Eles podem 

ser evitados por uma pesquisa arqueológica mais apurada, do tipo levantamento total de área, já 

explicada neste trabalho. 

 Esta é, portanto, a avaliação a ser apresentada. 

 

 
Prof. Dr. Jorge Eremites de Oliveira 

Arqueólogo 
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INTRODUÇÃO 

 

A vegetação nativa predominante no Brasil Central é o Cerrado, que cobre mais de um 

quinto da área total do país. Dentro dessa região, há manchas de Floresta Tropical Mesofítica 

Latifoliada Semidecídua que não são consideradas como vegetação do Cerrado. Ocorrem 

também florestas sempre verdes margeando os rios e fundo de vales e Floresta Mesofítica a 

Decídua crescendo em pequenas áreas mais altas topograficamente (Haase & Hirooka 1998). 

A vegetação do Estado do Mato Grosso do Sul reflete o contato e a interpenetração de 

três províncias florísticas: Amazônica, Chaquenha e da Bacia do Paraná, resultando em 

paisagens fitogeográficas muito diversificadas. Suas formações naturais vão desde Campos 

Limpos, Cerrados até Florestas exuberantes, onde sobrepuja a peroba (Aspidosperma sp. ) 

(Furtado et al. 1982). 

Floresta Tropical Mesofítica Latifoliada Semidecídua de galeria são bastante 

representativas na região. A área ocupada no Mato Grosso do Sul (1990) era seis vezes maior 

em comparação às Floresta Tropical Mesofítica Latifoliada Semidecídua de interflúvio, 6.000 

km
2
 e 1.000 km

2
 respectivamente. Tais florestas apresentam interface com as formações 

vegetais adjacentes, as quais em geral, contribuem muito para a sua composição florística (Pinto 

& Oliveira-Filho 1999). São, também, essenciais para a sobrevivência da fauna de mamíferos 

das regiões do Cerrado e da Caatinga, provendo refúgio, água e alimento. Funcionam como 

corredores de penetração no Cerrado para espécies de animais provenientes da Floresta 

Amazônica e da Mata Atlântica, levando a uma importante permuta genética (fluxo gênico). 

Observações semelhantes foram feitas sobre a expansão para o interior do país das espécies de 

flora silvícola, dispersas por animais. A situação crítica dessas formações no Centro-Sul do 

Brasil impulsionou, nos últimos anos, uma série de iniciativas voltadas para a sua conservação 

ou recuperação (Van den Berg & Oliveira-Filho 2000). 

Até então, a exploração agro-pecuária, atividade econômica básica, processava-se 

principalmente nas regiões campestres naturais, como nos “Campos de Vacaria” existentes entre 

o município de Campo Grande e Ponta Porã, ou nas planícies periodicamente inundáveis do 

Pantanal (Furtado et al. 1982). Concomitantemente a Floresta Tropical Mesofítica Latifoliada 

Semidecídua conhecida regionalmente como “Mata de Dourados” foi explorada para a 

utilização de madeira de lei e ampliação das áreas para a agropecuária (Oliveira et al. 1996) 

Kuhlmann (1954) ainda menciona a riqueza da mata na região, onde existiam 10 

exemplares de peroba-rosa por hectare. Também ressalta as áreas de tensão ecológica, onde a 

passagem de um tipo de vegetação para outro dava-se quase sempre de maneira imperceptível 

em faixas muito largas, ao contrário do que acontece nos Estados do Sul do Brasil. 

Em 1990, a Secretaria de Planejamento de Estado junto com o IBGE avaliou que havia 

ainda 56% do território estadual com vegetação original ou ligeiramente alterada. Sem dúvida a 

existência de extensas planícies pantaneiras que ficam inundadas por muito tempo durante o 

ano, inviabilizam sua ocupação efetiva, e são responsáveis por esse índice mais elevado da 

conservação quando comparado a outros estados. 

A ocupação do território nacional foi sempre acompanhada da devastação da vegetação 

original. Por exemplo, em São Paulo no início do século XIX, a cobertura florestal ocupava 

80% de área, mas em 1972, ocupava somente 8,3% (Kronka et al. 1993). Do mesmo modo o 

Paraná, com índices de cobertura de vegetação de 83,5% no início do século XX, passou para 

8,6% na década de 70 (Paraná 1987 apud Silva et al., 1995). 

Não ocorreu de forma diferente com a vegetação do Estado do Mato Grosso do Sul, 

onde os níveis de devastação são os mesmos ou até maiores. Podemos perceber que as áreas 

ocupadas por vegetação original principalmente entre os municípios de Campo Grande e 

Dourados sofreram sérias perdas por ser em sua maioria ambientes planos com vegetações 

campestres facilmente agriculturáveis. Desde a década de 60, com a segunda onda de migração, 

percebeu-se uma ampliação muito drástica nas área de exploração econômica, um parâmetro 

que pode utilizar são os valores das áreas de pastagens artificial que em 1960 era de 119.913 ha 
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tendo sido ampliada para 3.229.891 ha em 25 anos e das lavouras de 65.063 ha para 765.962 

sobre os ambientes naturais. (Mato Grosso do Sul 1990) 

Gressler & Swenson (1988) constataram que a devastação da região Sul do Estado 

ocorreu pela ocupação migrante da região da vasta Floresta Tropical Mesofítica Latifoliada 

Semidecídua, que se estendia do Paraguai (região de Pedro Juan Caballero) a Campo Grande e, 

intercalando essas áreas, Cerrados em todos seus estágios, desde Campos até Cerradões. Na 

década de 60, a “Mata de Dourados” era fonte então considerada praticamente inesgotável de 

erva-mate (Ilex paraguariensis) e peroba (Aspidosperma sp.), enquanto hoje, o que se encontra 

é a agricultura principalmente de soja e a criação de bovinos. Junto a essa Floresta havia áreas 

de Cerrado que também cederam espaço à exploração econômica. Esta ocupação foi retardada 

pela ação da Companhia Mate Laranjeira, que detinha monopólio sobre a extração da erva-mate, 

exercendo conseqüentemente, influência em uma região de aproximadamente 60.000 Km
2
. A 

rápida expansão das fronteiras agrícolas promoveu a devastação de grande parte da vegetação, 

sem que se tenha conhecimento das espécies retiradas e tampouco de seu potencial econômico. 

A região compreendida entre o município de Campo Grande até o sul do Mato Grosso 

do Sul e as demais áreas próximas da Argentina e do Paraguai sofreram as mesmas agressões 

ambientais, pois as formações vegetacionais que ocupavam terrenos planos deixaram de existir 

pela pressão econômica das monoculturas ou pela extração seletiva de determinadas árvores 

(Brown et al. 1985). 

As Florestas Tropicais Mesofíticas Latifoliadas Semidecíduas de interflúvio 

representam o terceiro ambiente vegetacional mais representativo neste estado. Fazem parte, 

quase sempre, do gradiente Florestas Tropicais Mesofíticas Latifoliadas Semidecíduas de 

galeria e Cerrado (sentido amplo), diferindo da primeira em função da maior deciduidade, que 

pode variar de 10% a 90% no auge da estação seca (Eiten 1983), e do último, pelos aspectos 

fisionômicos e menor escleromorfismo foliar (Rizzini 1976, Eiten 1994).  

 

CARACTERIZAÇÃO DA REGIÃO DE ESTUDO 

 

Interações entre as plantas com fatores abióticos também podem moldar a estrutura da 

população vegetal. Isto pode ser visto como uma expressão das oportunidades de crescimento 

realizadas por cada membro da população em seu curso de desenvolvimento. O tempo de vida 

de uma população se reflete nas oportunidades de recrutamento e no riscos de mortalidade que 

cada indivíduo tem sido exposto (Hutchings 1985). 

Cada planta numa população vegetal experimenta um único microambiente que muito 

influencia sua performance e sua sobrevivência; os tamanhos, distâncias, arranjo espacial, 

identidade com a espécie e suas diferença entre seus vizinhos. Condições abióticas também 

variam no ambiente, pois para uma semente curtas distâncias podem fazer a diferença  bem 

como as grandes, dois lados de um vale de montanha (Wellington & Trimble 1984). 

Tendo em vista a situação acima citada caracterizar-se-á a área a ser estudada para que 

se possa dimensionar as possibilidades ambientais e vegetacionais. 

 

Aspectos Geoambientais: 
 

A despeito de a maior parte das paisagens do País estar sob a complexa situação de duas 

organizações opostas e interferentes, ou seja, a da natureza e a dos homens - ainda existem 

condições razoáveis para a caracterização dos espaços naturais , numa tentativa mais objetiva de 

reconstrução da organização primária dos mesmos (Ab’Saber 1971).  

As análises das regiões fitoecológicas tem demonstrado que diversas condições 

geoambientais contribuem para a ocorrência de determinadas formações vegetais. Portanto, as 

características fitofisionômicas comuns do espaço geográfico do Sul do Mato Grosso do Sul é o 

resultado de influências do meio ambiente regional, tais como: condições geológicas, 

geomorfológicas, climáticas e pedológicas, aliadas ao potencial de exploração econômica do 

ambiente natural pelo homem. (Oliveira et al. 1996) 
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Rizzini (1976) dentro dessa perspectiva, afirmou que os principais fatores, pela ordem 

de importância, que influem a distribuição vegetal estão relacionados ao clima (temperatura, 

umidade, radiação solar e vento) e ao solo (natureza física, natureza química e topografia do 

habitat). 

Há uma organização natural proposta por Ab’Saber (1971) que contempla a situação da 

região, reconhecendo a existência no Estado do Mato Groso do Sul  um grande domínio dos 

Chapadões recobertos por  Cerrados e penetrados por Florestas Tropicais Mesofíticas 

Semidecíduas de galeria. Área de primeira grandeza espacial, avaliada entre 1,8 e 2 milhões de 

Km
2
. Região de maciços planaltos de estrutura complexa e planaltos sedimentares 

compartimentados; Cerradões e Cerrados nos interflúvios e Florestas Tropicais Mesofíticas 

Semidecíduas de galeria contínuas, ora mais largas ora mais estreitas; cabeceiras de rios em 

forma de ligeiros anfiteatros pantanosos; vales bastante espaçados entre si, com pouca 

ramificação geral de drenagem na área dos Cerrados; enclaves de Florestas em manchas de 

solos ricos, ou áreas de cias de nascentes ou olhas d’água perenes. Inclusive ressalta que a não 

há qualquer possibilidade de se traçar limites lineares entre os grandes Domínios 

morfoclimáticos e ecológicos do País. Esta zona – ora mais estreita ora mais larga e complicada- 

envolve um modo anastomosado dos principais setores de paisagens do território brasileiro. 

Podendo contudo, constatar a forma de um “corredor” entre estes Domínios. Os padrões 

regionais podem variar devido ao jogo das condições  de topologia, de litologia, de condições 

climáticas sub-regionais, e solos. 

 

Clima: 
 

Kuhlmann (1954) atribuiu e estrutura variada da composição florística da Mata de 

Dourados ao caráter de transição do clima tropical para subtropical, marcado pela estação fria, 

onde esta região é afetada de maio a setembro pela atuação da massa polar, responsável pela 

semidecidualidade. Assim feito, as condições climáticas que afetam a “Mata de Dourados” estão 

diretamente relacionados à atuação de massas de ar neste espaço. 

Nimer (1979) ponderou que a presença do frio, inibidor da vegetação, é percebida na 

região durante a invasão do anticiclone polar e à passagem da frente fria, apresentando NE e 

NW. É percebido a presença do frio de maio a setembro, com possibilidade de geadas quando o 

céu se torna límpido e provoca grande radiação noturna. Isto acontece principalmente nos meses 

de junho e julho; já durante os períodos de setembro a março, quando ocorrem o predomínio da 

Massa Equatorial Continental, quente e úmida, e durante o seu predomínio, ocorrem elevação da 

temperatura, alta umidade  e evaporação elevada com formação de grandes aguaceiros neste 

períodos. 

Segundo a classificação de Köppen (1948), o clima da região é o Aw (Clima Tropical 

Úmido) com estação chuvosa no verão e seca no inverno e o Cfa (Clima Mesotérmico Úmido) 

sem estiagem, em que a temperatura do mês mais quente é superior a 22
0 

C, apresentando no 

mês mais seco precipitação superior a 30 mm de chuva . Ocorrendo um prolongando período de 

seca na região do Vale do Paraná, na porção NO de Mato Grosso do Sul, 4 meses secos, e na 

porção NE do S de Mato Grosso do Sul, entre 4 a 5 meses, e uma significativa influência de frio 

em até 5 meses. O espaço Centro-Leste do Sul do MS, que apresenta ausência de período seco, 

está mais associado ao período de baixas temepraturas absolutas gerado pela invasão das massas 

polares facultando a ocorrência de geadas, do que ao déficit hídrico (Mato Grosso do Sul 1990). 

Rizzini (1976) observou que a ausência de temperaturas médias mínimas próximas de 0 

ºC indica que os fatores climáticos extremo –a geada- é a responsável mais importante do que a 

média das temperaturas na determinação da característica semicaducifólia. 

Fietz & Urchei (2000) caracterizaram a região de Dourados, MS quanto à ocorrência de 

déficit e excesso de água, determinando-se o balanço hídrico seqüencial dos anos de 1979 a 

1998. Encontraram os maiores valores médios de deficiência hídrica nos meses de agosto e 

setembro, sendo que o período de outubro a janeiro também apresentou altos índices de déficit, 

recomendando-se a utilização de irrigação em caráter complementar para as plantações próprias 

deste período. 
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Vegetação: Matas Estacionais e de Galeria “Mata de Dourados” e Cerrados 
“Campos de Vacaria” 

 

No processo de ocupação posterior (ocidentalização), com exploração de seus recursos 

territoriais, houve, com efeito, uma degradação sem precedentes do seu quadro natural, tal a 

devastação verificada em suas composições florísticas, seja dos Campos, dos Cerrados ou das 

Florestas. Todavia, na literatura pertinente, são vários os autores que chegaram a tecer 

comentários úteis para se recompor, atualmente, a idéia daquilo que foi a referida Florestas, em 

suas condições primárias (Oliveira et al. 1996).  

A região sudeste do Mato Grosso do Sul apresenta influência das regiões limítrofes, 

tanto na florística quanto na fisionomia, por isso devemos destacar que na Argentina, os 

ecossistemas florestais subtropicais são representadas pela Floresta “Paranaense” nas províncias 

das Missiones e as de Galeria do Rio Paraná, Paraguai, Uruguai e seus afluentes, além da 

“Tucumano-Oranense” nas Serras Subandinas (Cabrera 1976). Estas são pouco estudadas, 

mesmo apresentando características tão peculiares. Sendo estas áreas pouco estudadas, mesmo 

apresentando características tão peculiares pois é a expressão mais ao sul das Florestas 

Amazônicas e por isso se constituem num frágil ecossistema (Brown et al. 1985). 

Um referencial importante na paisagem vegetacional do Estado do Mato Grosso do Sul, 

dentre as Florestas Tropicais Mesofíticas Latifoliadas Semidecíduas, é a “Mata de Dourados”, 

assim denominada por estar mais concentrada no município de Dourados. Está localizada entre 

os paralelos 21º e 24ºS, recobre o Leste da plataforma ocidental da Bacia do Paraná, ocupando a 

porção meridional do Estado. Distribui-se pelos vales dos afluentes do rio Paraná e avança 

como manchas, interrompidas por campos e Cerrados, indo desde o município de Rio Brilhante 

até o vale do rio Ivinhema a leste, e ao sul e oeste até o Paraguai (Mato Grosso do Sul 1990). 

Ab’Saber (1971) chama atenção ao fato de que o Estado faz parte de uma área de 

“instabilidade ecológica”, e de subpadrões ecológicos transicionais, que deram oportunidade 

para que houvesse uma adaptação especial e expansão homogênea de floras, igualmente 

diferentes daquelas que as envolvem. Ocorrendo grandes variações nas área mais centrais dos 

grandes Domínios vegetacionais. 

Adámoli (1987) propõe  que na região de Campo Grande se manifesta a Província 

Atlântica influenciando a florística, com a presença de Florestas e Campos numa área de 

transição com o Cerrado, exatamente na zona de localização da Serra da Bodoquena. São muito 

poucas áreas onde esta província se manifesta em forma pura, estando quase sempre interligada 

à vegetação de Cerrado. 

A mata original no ano de 1863 foi retratada quando chegaram os primeiros pioneiros 

pois eles ressaltavam a existência de madeiras de lei como o cedro Cedrela fissilis  Vell., ipês 

Tabebuia , aroeiras  Myracrodrun urundeuva Fr. All. e jatobás  Hymenaea courbaril L.. Ocorre 

que, com o avanço das frentes pioneiras que ocupavam preferentemente os “Campos de 

Vacaria” (região de Campo Grande), propícios à criação extensiva de gado, iniciou-se a 

exploração de seus recursos naturais, embora de forma amena (Barbosa 1963 apud Oliveira et 

al. 1996). 

Figueiredo (1967) assinala que muitos proprietários promoveram a destruição total de 

cobertura vegetal natural pelas pastagens, já no primeiro ano de derrubada. 

A “Mata de Dourados” e suas regiões vizinhas, uma vez exploradas pela Companhia 

Mate Laranjeira, padeceu pelo fenômeno da degradação, face ao método da extração da erva-

mate (Ilex paraguarienis), nem sempre racional (Oliveira et al. 1996). 

Figueiredo (1972) referindo-se à distribuição espacial da Floresta Tropical Mesofítica 

Latifoliada Semidecídua, ressalta que a mesma avança através dos vales de forma galeria, 

alcançando os limites mais setentrionais em torno do paralelo 21 graus. Colocando ainda que a 

Floresta avança pelos afluentes do Rio Paraná em meio aos Cerrados e Campos, formando além 

de calhas, capões isolados. Nos interflúvios, essa vegetação aparece ocupando os pontos mais 

úmidos ou secos, como mata de “segunda classe”, de menor porte e pobre em madeira de lei. 

Estendendo-se sobre a mancha de basalto de Dourados e indo além do Rio Amambai, nos 
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municípios de Iguatemi, Naviraí, Ivinhema, Caarapó e Amambai, passando daí para o Paraguai. 

Em Maracaju encontra-se a “Mata de c’roa”, uma mata seca que aparece na meia encosta como 

forma de transição entre a Floresta e o Cerradão. No setor oriental da região, ocorre formações 

vegetacionais semelhantes na vertente oriental paulista. As principais espécies são: erva-mate 

Ilex paraguariensis, coqueiro Arecastrum, cedro Cedrella fissilis Vell., pau-marfim 

Balfourodendron riedelianum (Engl.) Engl., faveiro Pterodon emarginatus Vog., garapa 

Apuleia leiocarpa (Vog.) Macbr., amendoim Pterogyne nitens Tul., bálsamo  Myrocarpus 

frondosus Fr. All. entre outras. Sobre a mancha de basalto, a Floresta apresenta-se mais 

exuberante, destacando-se pela sua pujança das demais áreas onde ela se apresenta. No entanto, 

observou-se que as espécies de madeira de lei eram as mesmas, mas sem aquele adensamento 

encontrado no município de Bataiporã. A vegetação apresenta-se maciçamente nos interflúvios 

a direita do rio Ivinhema, entre os municípios de Nova Andradina e Ivinhema onde ocorriam 

ipês roxo e amarelo Tabebuia, perobas Aspidosperma, amendoim Pterogyne nitens Tul., cedro 

Cedrella fissilis Vell., gonçalo alves Astronium, garapa Apuleia leiocarpa (Vog.) Macbr., pau-

marfim Balfourodendron riedelianum (Engl.) Engl., jatobás  Hymenaea courbaril L., jequitibá 

Cariniana estrelensis (Raddi) Kuntze, copaíba vermelha Copaifera langsdorffii Desf., 

mandioquinha Didymopanax morototonii (Aubl.) Dcne. et Planch, guatambu Aspidosperma, 

canela poca Styrax camporum Pohl. e angelim pedra Andira anthelmia (Vell.) Macbr.. Já nos 

municípios de Iguatemi e Amambai, observou-se a presença de sucupira parda Pterodon 

emarginatus Vog., de palmito Euterpe (em grandes concentrações) e grande número de lianas e 

epífitas em virtude da maior umidade, bem como da mata de Segunda classe, que ocorre 

geralmente nos interflúvios sobre o arenito, apresentando o coqueiro Arecastrum, a guariroba 

Syagrus oleracea (Mart.) Becc. e o bocajá.  

Santos et al. (1977) descreve a região sudeste do Estado como ocupada por Florestas em 

manchas extensas interrompidas por Campos e Cerrados, estendendo-se da junção do Rio 

Brilhante e Dourado para o Sul, prolongando-se até o Paraguai. Descreve as espécies de madeira 

de lei como sendo o cedro, angelim Andira anthelmia (Vell.) Macbr., aroeira, peroba erva-mate, 

canafístula Cassia ferruginea (Schrad.) Schrad. Ex DC. e a timbaúva Enterolobium 

contortisiliquum (Vell.) Morong.. Eles descrevem ainda a escassez de lianas e epífitas e a 

existência de 3 estratos, sendo 2 arbóreos e um herbáceo-arbustivo. As árvores alcançavam 

entre 25 a 30 m durante o período mais seco de 30 a 40 % das espécies arbóreas mais altas 

perdiam as folhas, favorecendo a passagem de luz as camadas mais inferiores, assegurando ao 

solo uma cobertura de folhas secas, que contribui para a formação de húmus e que favorece o 

desenvolvimento das espécies herbáceo-arbustivas. O segundo estrato alcança entre 5 a 15 m de 

altura, dominando a de 8-20m e o terceiro estrato é constituído de arbustos e ervas com 1-2 m, 

que mesmo no tempo de seca permanecem com a folhagem verde. 

Furtado et al. (1982) encontrou nos solos arenosos de Bataiporã e Naviraí, Floresta de 

alto porte (25-30m) e concentrações de peroba (30 indivíduos por hectare). Nesta região, em 

zonas mais úmidas, ocorre mata com pau-d’alho Gallesia integrifolia (Spreng.) Harms.. A 

Oeste desta região notou uma distinção : a floresta alta e exuberante e a mata pobre, baixa e 

semidecídua e que nos vales é mais úmida e com lianas e epífitas em maior quantidade, e que a 

mesma não está relacionada aos solos aluviais pelo fato dos rios serem bastante encaixados, mas 

sim, aliado ao teor  de umidade do solo gerado pela rede de drenagem. Nos vales dos rios 

Anhanduí, Brilhante, Guaembeperi, Piratini, Dourado e tributários, era possível observar a 

presença de erva-mate, coco-doce, gregarismos de copaíba, ingás, jequitibás, aroeiras, cedro, 

peroba-rosa, ipês amarelo e roxo, canela fendida, canafístula, jatobá e pau-d’alho. Na região do 

município de Iguatemi foi encontrado: peroba 14,3 indivíduos por hectare, pau-marfim 7,9; 

cedro 4,9; angico-vermelho ( Anadenanthera macrocarpa (Benth.) Brenan) 1,9 e ipê 0,6. 

Ocorrendo 167 árvores por hectare com diâmetro acima de 25 cm. 

Furtado et al. (1982) tentou delimitar tal região Floresta Tropical Mesofítica Latifoliada 

Semidecídua de interflúvio “Matas de Dourados” estabelecendo o limite setentrional como o rio 

Vacaria e entre os paralelos 23º e 24 ºS aparecia manchas isoladas em meio aos Cerrados. 

Ressaltaram que a região de estudo estendia-se por cerca de 24.180 Km
2
 restando, contudo, na 

atualidade, apenas 3.582 Km
2
 de relitos da vegetação natural, sendo a maior percentagem 
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inerente à formação galeria. Assim aproximadamente, 8% da área florestal primitiva sofreram 

intenso desflorestamento, em face das excelentes condições topográficas e climáticas que, 

aliadas às unidades de solos férteis, bem como às respostas satisfatórias de adubação e calagem 

nos solos menos férteis, permitiram o desenvolvimento acentuado da agropecuária. 

O Macrozoneamento geoambiental do Mato Grosso do Sul (Mato Grosso do Sul 1990) 

avaliou a concentração de árvores por hectare na região fitoecológica da Floresta Tropical 

mesofítica Latifoliada Semidecídua de galeria e de interflúvio. Assim a de galeria possui, em 

média, 131 árvores/ha, sendo que, um mínimo de 91 e um máximo de 172 árvores/ha. Já a 

região de interflúvio, apresentou, na quantificação média, um total de 143 árvores/ha, enquanto 

a concentração mínima atingiu 127 e a máxima 179 árvores/ha. Constata-se assim que, apesar 

da Floresta de interflúvio apresentar-se geralmente de menor porte e mais pobre em madeira de 

lei, é a formação fitoecológica em que se verifica a maior concentração de árvores /ha. As 

formações de galeria dos rios Anhanduí, Brilhante, Guaembeperi, Piratini, Dourado e seus 

tributários, ocorrem indivíduos arbóreos que atingem de 15 a 20 m de altura; que essa área tinha 

como limite setentrional o rio Vacaria e alcançava, pelas florestas e galerias, até o paralelo 21ºS 

e que entre os paralelos 23º e 24º S, apareciam em manchas isoladas em meio ao Cerrado; que à 

jusante da foz do rio Iguatemi, nos depósitos aluviais, a floresta está bastante alterada pela 

invasão de espécies secundárias; que na cobertura vegetal predomina as gameleiras, copaíba 

Copaifera langsdorffii Desf., ingás Inga, canelas Nectandra, mandiocão Didymopanax 

morototoni  (Aubl.) Dcne. et Planch. e rarissímos palmitos. Ranzani (1971) propõe um limite 

nas fronteiras  na área do Cerrado, em região contínua abrange de 4º a 24º S.  

Eiten (1978) descreveu as formações vegetacionais do Brasil Central, incluindo os 

Cerrados. Comentando que são dois fatores, que determinam a ocupação por Florestas ou por 

Cerrados. A fertilidade do solo sendo um deles, pois está intimamente relacionado com a 

concentração de alumínio e o outro é a disponibilidade de água na estação seca quando esta se 

torna limitante. Solos em terras mais altas são mais ricos e há a ocupação das florestas e em 

mais pobres os Cerrados. A reserva de água neste solos de terras mais altas pode ser a causa 

determinante para a sua ocupação. Em fundo de vales as florestas geralmente estão presentes 

numa região onde o Cerrado ocupou as terras mais altas. Há um delicado balanço na competição 

entre estas duas formações vegetacionais. Por exemplo, num vale com florestas as terras mais 

altas que são florestas e não Cerrado porque os solos são mais férteis em minerais e a parte mais 

baixa porque há água durante o período da estação seca. Estas florestas das terras mais baixas 

são denominadas “florestas de galeria”. Muitas são as causas para determinar as variações da 

densidade num Cerrado, são elas: fogo, propagação vegetativa, solos rasos, saturação do solo 

por minerais e extrema infertilidade.  

O Cerrado é extremamente rico de espécies. Numa região o número de espécies 

aumenta com o aumento da densidade de Campo limpo para Cerrado (senso estrito), chegando a 

conter mais de 300 espécies por hectare (Eiten 1978). 

O Cerrado cobrem extensas áreas. As espécies mais freqüentes são Bulbostylis 

paradoxa, Panicum, Dioscorea anomala, Evolvulus, Polygala, Vochysia thirsioides, 

Paepalanthus bromeliodes, Kielmeyera coriacea, Caryocar brasiliense, Aspidosperma 

dasycarpon, Plathymenia reticulata, Qualea parviflora, Q. grandiflora e Bowdichia virgilioides 

ente outras. O Cerradão aparece freqüentemente nas encostas das chapadas ou junto às áreas 

marginais dos rios. Entre seus elementos podem ser citados: Magonia pubescens, Plenkia 

polpunea, Emmotum nitens, Sclerolobium aureum, S. paniculatum, Terminalis fagifolia, 

Jacaranda brasiliana, Salvertia convallariodora, Tabebuia caraiba, T. ochracea e Agonandra 

brasiliensis entre outras. Como representantes dos encraves de florestas, são assinaladas as 

seguintes espécies: Lecythis pisonis, Couepia paraensia, Thieleodoxa lanceolata, Platypodium 

elegans, Guazuma ulmifolia, Piptadenia peregrina, Matayba guianensis, Virola sebifera, 

Apeiba tibourbon, Orbignya phalerata, O. speciosa ente outras. Muitas delas estão nos 

Cerradões e reciprocamente suas espécies podem coexistir lado a lado com outras das matas 

(Fernandes & Bezerra 1990). 

Atualmente, as formações florestais se encontram esparsas em remanescentes, devido à 

exploração dos recursos territoriais do estado, gerando uma degradação sem precedentes do seu 
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quadro natural, tal a devastação verificada em suas composições florísticas (Oliveira et al. 

1996). 

Mato Grosso do Sul ainda apresenta o mais baixo índice de coletas por km
2
 da região 

Centro-Oeste, desconhecendo-se os endemismos e a riqueza de espécies nas diferentes unidades 

de vegetação. Recentemente foram descritas espécies novas, por exemplo, Habranthus 

pantanensis Ravenna, Isoëtes pedersenii J. Hickey, Maranta pantanalensis J.M.A. Braga, 

Stilpnopappus pantanalensis H. Rob. e Xanthosoma pottii E.E. Gonçalves, além de uma espécie 

ainda não descrita de Eriocaulaceae, coletada em veredas. Também foram encontradas plantas 

com ocorrência inédita no Brasil, como Solanum seaforthianum Andrews e Xanthosoma 

aristiquietae (Bunting) Madison, ou para o Estado, como Apalanthe granatensis (Bonpl.) 

Planch., Esenbeckia almawillia Kaastra, Lemna minuta Kunth, três espécies de Nymphaea. 

Outras espécies descritas para a região são conhecidas apenas pelo material tipo e foram 

coletadas novamente, como é o caso de Eugenia pseudoverticilata S. Moore (Damasceno Jr 

1997). 

Levantamentos estritamente florísticos permitem comparações relativamente simples e 

eficientes entre um grande número de áreas geograficamente próximas e/ou floristicamente 

parecidas (Van den Berg & Oliveira-Filho 2000). 

A descrição florística é considerada, atualmente, como condição essencial para que se 

possa estabelecer divisões fitogeográficas e, para isto, os dados disponíveis sobre as formações 

vegetacionais brasileiras são ainda escassos (Silva & Leitão-Filho 1982). 

Desde a década de 70, muitos trabalhos já foram feitos para tentar delinear um padrão 

para Floresta Tropical Mesofítica Latifoliada Semidecídua. A maioria destes estudos tem sido 

realizada no Estado de São Paulo, apesar de outros estados, tais como o Mato Grosso, Mato 

Grosso do Sul, Minas Gerais, Paraná, Santa Catarina, Rio Grande do Sul e Distrito Federal, 

também tem procurado descrever tal formação vegetacional (Carvalho et al. 2000). 

 

OBJETIVOS 
Realizar um levantamento da flora vascular da área do Parque Natural Municipal do 

Paragem gerando informações básicas para subsidiar a indicação de ações prioritárias para a 

conservação do ambiente. 

Contribuir à tomada de decisão na definição dos limites do Parque. 

 

METODOLOGIA 
 

O levantamento florístico consistiu de coleta, herborização e identificação  das 
amostras coletadas. As coletas foram realizadas 2 visitas em Outubro de 
2007.(Figura1) 

Durante as atividades de coleta será anotado também o estado de conservação dos 

ambientes onde as espécies ocorrem e formas de vida 

A herborização será feita conforme as técnicas convencionais, ou seja, prensagem em 

papel jornal, intercalado com papelão e alumínio corrugado, e secagem em estufa com 

circulação de ar ou com lâmpadas, enquanto que em viagem ao campo será usada uma estufa 

desmontável aquecida a gás ou álcool.  As exsicatas serão montadas em cartolina, aproveitando 

o auxílio de bolsistas e estagiários interessados em Botânica e Ecologia. Frutos carnosos e 

outras estruturas crassas serão armazenadas em meio líquido utilizando o fixador (FAA). O 

material foi depositado no Herbário da Cidade de Dourados (DDMS). 

A identificação do material botânico foi realizada por a) reconhecimento baseado em 

experiência, b) determinação através de monografias de famílias ou gêneros disponíveis, c) 

comparação com material dos herbário no Estado, e d) remessa a especialistas.  

Duplicatas do material não identificado até espécie serão enviadas a especialistas 

vinculados a herbários nacionais (IB, UEC, UB, RB, ESALQ, USP, UEFS, UFMG, MBM, 

CEN) e internacionais (E, K, CTES).  
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RESULTADOS 
 

Caracterização Fitofisionômica:  

 

 

Parque Natural Municipal do Paragem 

 

Fisionomia do ambiente 

 

Conforme a imagem de satélite do GoogleEarth (Figura 2), o Parque apresenta um 

fragmento de Mata, áreas de campos alagados, pastos e horta (figura 3e 4). Toda a área se 

encontra muito antropizada.  

Segundo observações comparadas à classificação do CONAMA 10/1993, o fragmento 

se encontra em um estágio de Vegetação Secundária ou em Regeneração - vegetação resultante 

dos processos naturais de sucessão, após supressão total ou parcial da vegetação primária por 

ações antrópicas ou causas naturais, podendo ocorrer árvores remanescentes da vegetação 

primária.  

No seu artigo terceiro descrimina que o Estágio Médio seria: a) fisionomia arbórea e/ou 

arbustiva, predominando sobre a herbácea, podendo constituir estratos diferenciados; b) 

cobertura arbórea, variando de aberta a fechada, com a ocorrência eventual de indivíduos 

emergentes; (figura 6 e 7); c) distribuição diamétrica apresentando amplitude moderada, com 

predomínio de pequenos diâmetros; (figura 6); d) epífitas aparecendo com maior número de 

indivíduos e espécies em relação ao estágio inicial, sendo mais abundantes na floresta 

ombrófila; e) trepadeiras, quando presentes são predominantemente lenhosas; (figura 7); f) 

serapilheira presente, variando de espessura de acordo com as estações do ano e a localização; 

g) diversidade biológica significativa e h) subosque presente.  

 

 

Espécies do Parque Natural Municipal do Paragem 

 

 

No presente levantamento foram registrados a ocorrência de 64 famílias e 150 
espécies de plantas com flores e 4 famílias e 4 espécies de samambaias (Tabela 1, 2 
e 3).  

Das famílias amostradas no levantamento, as que apresentaram maior 
frequência de espécies foram: Leguminosae (somadas as 3 sub-famílias 
Papilionoidae, Caesalpinoidae e Mimosoideae) (12), Cyperaceae (9), Rubiaceae (6), 
Meliaceae (6) e Euphorbiaceae (6). 

Diferentes variáveis podem determinar a riqueza florística de uma área: fertilidade do 

solo, baixa perturbação, final do processo de sucessão e ampla área de coleta (Pagano & Leitão 

Filho 1987). 

Há na literatura trabalhos que destacaram que as florestas estacionais poderiam 

apresentar uma área de distribuição diferente da atual e que no sul do Mato Grosso do Sul 

haveria uma sobreposição na distribuição geográfica de muitas formações vegetacionais, 

conseqüentemente de várias espécies. Prado & Gibbs (1993) afirmaram que a diminuição da 

área das florestas úmidas nos períodos glaciais estava concentrada na formação dos refúgios da 

floresta amazônica. Eles chamaram a atenção para as expansões das florestas semidecíduas e 

decíduas, como sendo hoje remanescentes de uma floresta contínua, que ocupou grande parte da 

América do Sul. O Cerrado foi considerado como um corredor entre a caatinga e o chaco, sendo 

que muitas espécies migraram durante o Pleistoceno, ocupando hoje florestas semidecíduas e 

decíduas, ocorrendo principalmente nas bacias dos rios Paraná e Paraguai (Prado & Gibbs 1993; 
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Oliveira-Filho & Ratter 2001; Méio et al. 2003 e Spichiger et al. 2004).  

O sul do Mato Grosso do Sul pode ser considerado como um núcleo de ocorrência de 

espécies do Nordeste brasileiro, chaco paraguaio e missiones argentino, e das regiões limítrofes 

da floresta amazônica (Bolívia e Noroeste Argentino).  

Echinodorus bolivianus é uma espécie pouco frequente, ocorrendo predominantemente 

no Sul do Pantanal, é pouco coletada (Pott & Pott, 2000) (Figura 8). 

Maytenus ilicifolia espécie amplamente conhecida pelos seus efeitos medicinais, tem 

uma distribuição restrita as regiões mais frias do país, preferencialmente o Sul, contudo o 

Parque Natural Municipal do Paragem pode representar o limite mais ao norte onde ela ocorre 

(Figura 8). 

Ilex paraguariensis muito conhecida por ser um das plantas mais exploradas na região 

no início do século XX tem representantes jovens dentro do Parque e adultos as áreas vizinhas 

(Figura 8). 

Sinninigia elatior uma espécie de ampla distribuição pelos ambientes  úmidos, sendo 

polinizada por beija-flores 

Tapirira guianensis, com ampla distribuição nos neotrópicos, podendo ocorrer em 

vários tipos de hábitat (Oliveira-Filho & Ratter 2001), foi registrada poucas vezes para o sul do 

Mato Grosso do Sul (Sciamarelli, 2005) pois foi citada como ocorrente no estado em áreas 

pantaneiras ou ao norte do município de Campo Grande. 

Na área estudada, apesar de antropizada, há boa diversidade nas formas de 
vida, há 40% de espécies arbóreas, 23% de herbáceas, 14% de subarbustivas, 11% 
de arbustivas e 11% de lianas (Figura 9 e 10). Áreas próximas ao Parque apresentam 
relativamente a mesma diversidade, pois, num fragmento de Mata de 100ha foram 
encontradas 83 espécies de árvores (Fazenda Paradouro) e numa de 84 ha 49 
espécies (Fazenda Coqueiro) e numa outra área de mais de 100ha 80 espécies 
(Fazenda São Marcos) (Sciamarelli, 2005; Sciamarelli et al. 2006 e Pereira et al. 2006 
) 

A alta diversidade também é confirmada pelo grande número de Famílias onde 
apenas um representante foi encontrado (26) e duas espécies por Família (20). 

Esses dados corroboram a análise de fisionomia, acima sugerida, onde 
segundo classificação pré-estabelecida pelo CONAMA resolução número 10 de 
1/10/1993 tanto o fragmento quanto as outras áreas se encontram em Estágio Médio 
de regeneração.(Figura 10, Tabelas 4 e 5) 

O Parque Natural Municipal do Paragem apresenta uma diversidade que deve 
ser considerada e preservada como testemunho das características da vegetação da 
região da grande Dourados, pois trabalhos tem sido realizados em fragmentos do 
município e não têm sido encontrado diversidade maior levando-se em consideração a 
área reduzida do Parque.  

Um ecossistema torna-se degradado quando perde sua capacidade de recuperação 

natural após distúrbios, ou seja, perde sua resiliência. Dependendo da intensidade do distúrbio, 

fatores essenciais para a manutenção da resiliência como, banco de plântulas e de sementes no 

solo, capacidade de rebrota das espécies, chuva de sementes, dentre outros, podem ser perdidos, 

dificultando o processo de regeneração natural ou tornando-o extremamente lento. Uma floresta 

ciliar está sujeita a distúrbios naturais como queda de árvores, deslizamentos de terra, raios etc., 

que resultam em clareiras, ou seja, aberturas no dossel, que são cicatrizadas através da 

colonização por espécies pioneiras seguidas de espécies secundárias (sítio 

http://www.arvoresbrasil.com.br/?pg=reflorestamento_mata_ciliar acessado 10/2007).  

As análises da regeneração natural são essenciais para se avaliar o sucesso 
da recuperação. A regeneração natural é analisada através de medições de diâmetro, 
no nível do solo, e da altura das plântulas e plantas jovens, presentes em pequenas 
parcelas amostrais, lançadas na floresta. Uma estratificação vertical auxilia o 
entendimento da dinâmica da regeneração natural. Estudos mais detalhados 

http://www.arvoresbrasil.com.br/?pg=reflorestamento_mata_ciliar
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determinam categorias de tamanho para a análise da regeneração. A quantificação da 
regeneração, quando associada com a classificação sucessional das espécies 
(pioneiras, secundárias iniciais, secundárias tardias e climáticas), compõe um 
indicador extremamente útil das condições de recuperação e de sustentabilidade da 
floresta ciliar (sítio 
http://www.arvoresbrasil.com.br/?pg=reflorestamento_mata_ciliar_indicadores 
acessado 10/2007).  

Como podemos observar na Tabela 5, muitas das espécies arbóreas do 
Parque ocorrem em diferentes formas de vegetação, isto deve ser considerado 
quando forem tomadas as devidas providências de recomposição do Parque, pois o 
artigo sexto incisos III e IV da resolução do CONAMA número 10 de 1/10/1993  
determina medidas sobre as Unidades de Conservação, quanto ao seu entorno e 
corredores biológicos, por isso deve haver um planejamento de quais espécies devem 
fazer parte da revegetação do Parque 

Das espécies listadas como em extinção,conforme Portaria nº 37-N, de 3 de 
abril de 1992, o IBAMA,  encontramos Astronium fraxinifolium Schott (gonçalo-alves) 
como uma espécie rara.  

 

 

Planejamento para a recuperação 
 

A recuperação de algumas áreas demandarão esforços de conscientização da população 

do entorno para que sejam eles próprios agente da preservação evitando queimadas e depósito 

de lixo urbano nos limites do Parque (Figura 1a). 

Há a necessidade do manejo da Brachiaria spp que com a presença do gado têm sido 

controlado seu crescimento. Contudo com a retirada do gado do Parque acabaria este controle e 

ela cresceria sufocando plantas nativas emergentes.  

Mesmo dentro dos fragmentos florestais será um problema, pois, no entorno onde há a 

presença de Brachiaria as plântulas das árvores terão dificuldades para se desenvolverem e no 

período de seca há incêndios (Figura 1b). 

 

 

 

a b 

 

http://www.arvoresbrasil.com.br/?pg=reflorestamento_mata_ciliar
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Figura 1: (a) Borda do fragmento florestal com Bachiaria spp. queimada após período 

de seca; (b) interior do fragmento florestal com população de Bachiaria spp. na sua região mais 

clara. 

 

O planejamento para a recuperação deve considerar a microbacia hidrográfica, 

procurando identificar e controlar os fatores físicos e químicos que possam estar interferindo na 

área a ser recuperada. O enfoque deve ser sistêmico, ou seja: envolver o maior número de 

fatores que vão influenciar seu sucesso. Dessa maneira, deve considerar as atividades agrícolas 

ou assemelhadas, feitas na vizinhança e avaliar como elas podem estar influenciando na 

degradação das Matas ou mesmo no estabelecimento e no desenvolvimento das mudas usadas 

para a sua recuperação (Felfili et al, 2000). 

A extensão das áreas inundáveis e a duração média dos períodos de inundação durante a 

estação chuvosa também vão determinar a escolha das espécies (Felfili et al, 2000). 

O importante em inventários florísticos para recuperação de matas degradadas é 

procurar inferir o comportamento das espécies das comunidades, baseando-se na situação 

encontrada no momento da recuperação. Essas informações indicam espécies mais adequadas 

para os diferentes microssítios e para o plantio nos vários estádios de sucessão e/ou 

perturbações da mata (Felfifli, 1997). 

Segundo Felfili et al (2000) eles sugerem uma lista de espécies que são adequadas a 

recomposição do ambiente alterado, principalmente no Bioma Cerrado. 

As matas ciliares degradadas, que margeiam os cursos d'água, são áreas que demandam 

prioridade para as ações de revegetação e/ou enriquecimento. Essas matas têm um 

papelestratégico na conservação da biodiversidade, na preservação da qualidade da água e para 

a formação de corredores entre as poucas reservas de matas primárias ainda existentes em nosso 

Estado. O processo de regeneração na floresta natural através das clareiras (sucessão 

secundária) tem sido usado como fundamento para o plantio misto de espécies nativas, visando 

a revegetação de matas ciliares e outras florestas de proteção. Nesse sentido, o uso de espécies 

pioneiras, assim como  a separação do grande número de espécies de espécies da floresta 

tropical em grupos ecológicos, tem sido fundamental para esse processo (Macedo, 1993). 

 

 
 
Conclusão 
 

A área se encontra em um estado de regeneração, fase que se deve alterar o 
mínimo possível, para que uma estrutura próxima da original se estabeleça em curto 
prazo, pois, proporcionando condições adequadas as populações vegetais poderão 
encontrar uma situação favorável ao seu desenvolvimento. 

Havendo a reestruturação dos ambientes alterados, principalmente os campos 
alagados, a sua cobertura vegetal será recuperada em curto prazo.  

De maneira geral, sugere-se sempre procurar imitar o que ocorre na natureza, 
tentando adaptar as informações adquiridas à escala do plantio e as às condições 
existentes na área a ser recuperada. 
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Figura 2: Imagem de Satélite do Parque Natural Municipal do 

Paragem (fonte Google Earth, extraída e editada 10/2007), linha branca e 

laranja representam, aproximadamente,  caminhos percorridos nas coletas 

 

Figura 3: Caminho que divide em duas áreas menores o fragmento de 

Mata do Parque 
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Figura 4: Área de campo alagado 

 

Figura 5: Área de pasto e horta dentro do Parque 
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Figura 6: foto do interior do fragmento florestal 

 

 

(a) 

(b) 

Figura 7: foto de uma clareira mostrando a cobertura de 

lianas sobre as árvores (a e b). 
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Echinodorus bolivianus Maytenus ilicifolia 

 

 

Ilex paraguariensis Sinninigia elatior 

 

 

Figura 8:Espécies herbáceas e arbustivas encontradas no Parque Natural Municipal do 

Paragem, Dourados, MS. 
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Figura 9 – Freqüência relativa das formas de vida de plantas com flores encontradas no Parque Natural 

Municipal do Paragem, Dourados, MS.  
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Figura 10 – Freqüência das Famílias por espécies encontradas no Parque Natural 
Municipal do Paragem, Dourados, MS.  

 

 

 

 

 

 

Figura 11 – Freqüência relativa dos Estádios Sucessionais das espécies arbóreas 
encontradas no Parque Natural Municipal do Paragem, Dourados, MS.  
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Tabela 1: Plantas com flores (Fanerógamas) ocorrentes na área de estudo. As indicações são 

representadas pela seguinte terminologia: Hábitos (hb): Subarbusto (subab), Herbácea (her) e 

Lianas (li). 

 

Família Gênero espécie Autor Nome popular hb 

ACANTHACEAE Justicia sp   subab 

  sp   subab 

ALISTAMACEAE Echinodorus bolivianus (Rusby) Holm-Niels.  her 

 Echinodorus teretoscarpus Haynes & Holm-Niels. Chapéu de couro her 

AMARATHACEAE Gomphrena celosioides Mart. Milho de grilo subab 

 sp    subab 

APIACEAE Apium leotophyllum (Pers.) Muell. Parente erva doce subab 

 Eryngium horridum Malme  her 

 Eryngium floribundum Cham. & Schlecht.  her 

 Hydrocotyle pusilla A. Rich.   her 

ARACEAE Philodendron sp  Banana guambe li 

 Xanthosoma sagittifolium SCHOOT Taioba her 

ARECACEAE     li 

ASCLEPIADACEAE Asclepias curassavica L. Erva de rato subab 

ASTERACEAE Chaptalia integerrima (Vell.) Burk. Dente de leão her 

 Elephantopus mollis H.B.K.  her 

 Eupatorium sp   ab 

 Porophyllum ruderale (Jacq.) Cass. Arnica her 

 Vernonia nudiflora Less.  ab 

BEGONIACEAE Begonia hirtella  Link   her 

BIGNONICACEAE Clytostoma sp   li 

 Cuspidaria sp   li 

BORAGINACAE Heliotropium indicum L.  her 

BROMELIACEAE Aechmea sp  bromelia her 

 Ananas comosus (L.) Merril abacaxi do mato her 

 Bromelia balansae  Mez Caraguata her 

CELASTRACEAE Maytenus ilicifolia (Schrad.) Planch. Espinheira santa ab 

COMMELINACEAE Commelina erecta L.  her 

CUCURBITACEAE Luffa aegyptica Mill. Bucha li 

 Momordica charantia L. melão de S.Caetano li 

CYPERACEAE Ascolepis  brasiliensis  (Kunth) Benth. ex C.B. Clarke   her 

 Cyperus  reflexus  Vahl   her 

 Cyperus brevifolius (Rottb.) Hassk.  her 

 Eleocharis elegans (H.B.K.) Roem. Et Schult.  her 

 Eleocharis filiculmis Kunth  her 

 Eleocharis  capillacea  Kunth   her 

 Oxycarum cubense (Poepp. & Kunth.) Lye  her 

 Cyperus digitatus Roxb.  her 
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  sp1   her 

DIOSCOREACEAE  sp1   li 

  sp2   li 

EUPHORBIACEAE Euphorbia sp   subab 

 Phyllanthus sp   subab 

GESNERIACEAE Sinninigia elatior (Kunth) Chautems  subab 

LAMIACEAE Hyptis lophanta  Mart. Ex Benth.  subab 

 Stachys sp   subab 

LEGUMINOSAE 

PAPILIONOIDAE Dioclea sp  mucuna li 

 Indigofera suffruticosa Mill.  ab 

 Phaseolus sp   li 

LIMNOCHARITACEAE Hidrocleys sp1   her 

 Hydrocleys sp2   her 

LYTHRACEAE Cuphea sp1   subab 

 Cuphea sp2   subab 

MALPIGHIACEAE Banisteriopisis sp1  Cipo prata li 

 Banisteriopisis sp2   li 

 Byrsonima intermedia A. Juss. Canjica, murici subab 

MAYACACEAE Mayaca sp   her 

MELASTOMATACEAE Rhynchanthera  sp   subab 

NYMPHAEACEAE Nymphaea sp   her 

ONAGRACEAE Ludwigia  elegans  (Cambess.) H. Hara   ab 

 Ludwigia irwinii T.P.Ramamoorthy  ab 

ORCHIDACEAE Oeoclades maculata (Lindl.) Lindl.   her 

OCHNACEAE Sauvagesia  erecta  L.  her 

PASSIFLORACEAE Passiflora sp1   li 

 Passiflora sp2   li 

PIPERACEAE Piper cernuum Vell. Pariparoba ab 

 Piper sp   ab 

POACEAE Aristida longiseta Steud. Barba de bode her 

 Bambusa sp   her 

POLYGONACEAE Polygonum punctatum  Eliott  Erva de bicho her 

  sp1   subab 

RHAMNACEAE Rhamna    ab 

ROSACEAE Rubus  erythrocladus Mart. amora do mato ab 

RUBIACEAE Borreria verticillata (L.) G. Mey.  subab 

 Diodela    subab 

 Randia armata (Sw.) DC.  ab 

SAPINDACEAE Serjania sp   li 

SMILACACEAE Smilax sp   li 

SOLANACEAE Cestrum strigillatum Ruiz & Pav.  ab 

 Solanum viarum Dun. Juá ab 

 Solanum diflorum Vell. fruto laranja ab 
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 Solanum sisymbriifolium Lam.  li 

STERCULIACEAE Guazuma ulmifolia Lam.  ab 

TYPHACEAE Typha domingensis Pers. taboa her 

URTICACEAE Urtica dioica L. Urtiga ab 

VERBENACEAE Lantana sp   subab 

 Lantana camara L.  subab 

 Stachytarphetta cayenensis (L.C.Rich) Vahl Gervão subab 

VIOLACEAE  Viola sp   subab 

XYRIDACEAE Xyris sp   her 

ZINGIBERACEAE Hedychium coronarium Koening Lirio do brejo her 

 

 

 

 

Tabela 2: Árvores (Fanerógamas) ocorrentes na área de estudo. As indicações são representadas 

pela seguinte terminologia: Sucessão (P) Pioneiras; (P(SI)) Pioneiras e Secundárias Iniciais; (SI) 

secundárias Iniciais e (ND) informação não encontrada. 

 

 

 

Família Gênero espécie Autor Nome popular sucessão 

ANACARDIACEAE Astronium fraxinifolium Schott. 

Aroeira, gonçalo-alves, chibatã, 

aratanha, aroeira-do-campo. P(SI) 

 Lithraea  molleoides (Vell.) Engl. aroeira brava P(SI) 

 Tapirira guianensis Aubl. peito-de-pomba, pau-pombo P(SI) 

AQUIFOLIACEAE  Ilex paraguariensis A.St.-Hil. Erva-mate SI 

ARALIACEAE Dendropanax cuneatus 

(DC.) Decne. & 

Planch. maria-mole, mandioca P(SI) 

 Shefflera  morototoni 

(Aubl.) Decne. & 

Planch. mandioqueiro, mandiocão P 

ARECACEAE Acrocomia aculeata (Jacq.) Lold macaúba, macaúva P 

  sp   ND 

BIGNONICACEAE Tabebuia chrysotricha (Mart. ex DC.) Standl.  Ipe amarelo P(SI) 

 Tabebuia alba (Cham.) Sandwith Ipe amarelo P(SI) 

BORAGINACAE Cordia trichotoma 

(Vell.) Arrab. Ex 

steud. louro-pardo, canela-batata P(SI) 

BURSERACEAE Protium  heptaphyllum (Aubl.) Marchand 

amescla, almíscega, breu-

vermelho P(SI) 

CECROPIACEAE Cecropia peltata L. dedo de macaco P 

COMBRETACEAE Terminalia triflora Griseb. pau-de-lança, amarelinho P(SI) 

EUPHORBIACEAE Actnostemum  concolor  (Spreng.) Müll. Arg.  SI 

 Croton urucurana Baill. sangra d'água, aldrago P 

 Sapium glandulatum (Vell.) Pax leiteiro P(SI) 

 Sebastiana commersoniana 

(Baill.) smith & 

Downs branquilho P 

FLACOURTIACEAE Casearia sylvestris Sw. guaçatonga, erva-de-lagarto P 

 Casearia gossipiosperma Briquet. espeteiro P 

LAURACEAE Nectandra lanceolata Nees canela-do-brejo SI 

LEGUMINOSAE CAES Pelthophorum  dubium (spreng.) Taub. angico-cangalha, canafístula P(SI) 
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  Pterogyne nitens Tul. amendoim-bravo P 

LEGUMINOSAE MIMO Anadenanthera macrocarpa (Benth.) Brenan angico vermelho P(SI) 

 Inga vera Willd. Ingá P(SI) 

 Inga marginata Willd. Ingá P(SI) 

 Leucaena  leucocephala (Lam.) de Wit leucena P 

 Parapiptadenia rigida (Benth.) Brenan angico miudo P(SI) 

LEGUMINOSAE PAP Erytrina crista-galli L. mulungu P 

 Machaerium aculeatum Raddi 

jacarandá-bico-de-pato, bico-

de-pato, jacarandá-de-espinho P(SI) 

MALVACEAE Luehea divaricata Mart. açoita-cavalo P(SI) 

MELASTOMATACEAE Miconia chamissois Naudin Folha de bolo ND 

MELIACEAE Cabralea canjerana (Vell.) Mart. Cajarana P(SI) 

 Cedrella fissilis Vell. cedro P(SI) 

 Guarea guidonea (L.) Sleumer 

Marinheiro do brejo, 

marinheiro, cura-madre SI 

 Trichilia pallida Swartz  

catiguá amarelo, baga-de-

morcego SI 

 Trichilia claussenii C. DC. catiguá vermelho SI 

 Trichilia hirta L.  SI 

MORACEAE Ficus guaranitica 

Chodat ex Chodat & 

Vischer figueira, figueira branca P(SI) 

 Ficus sp1   ND 

 Maclura tinctoria (L.) D. Don ex Steud. amoreira P(SI) 

 Morus nigra L. Amora P 

MYRTACEAE Eucaliptus sp   ND 

 Eugenia uniflora L. Pitanga SI 

 Psidium guajava L. Goiaba P 

  sp1   ND 

RUBIACEAE Chomelia obtusa Cham. & Schltdl.  P(SI) 

 Genipa americana L. genipapo SI 

 Psychotria carthagenensis Jacq. cafezinho-do-mato SI 

RUTACEAE Esenbeckia grandiflora Mart. canela-de-cotia SI 

 Helieta  apiculata Benth. amarelinho P(SI) 

 Zanthoxylum rhoifolium  Lam. Mamica de cadela P(SI) 

 Zanthoxylum sp   ND 

SAPINDACEAE Allophylus edulis (A  St.Hil.&al.)Raldk murta-branca P 

 sp1    ND 

SAPOTACEAE Chysophyllum gonocarpum (Mart.& Eichl.) Engl. caxeta P(SI) 

SOLANACEAE Solanum lycocarpum St. Hil.  P(SI) 

STERCULIACEAE Luehea divaricata Mart.  P(SI) 

TILIACEAE  sp   ND 

ULMACEAE Trema micrantha (L.) Blume. crindiúva, trema P 

 

Tabela 3: Pteridófitas (Cryptógamas) ocorrentes na área de estudo. 

 

Família Gênero espécie Autor hábito 

DENNSTAEDTIACEAE Lindsaea   lancea   (L.) Bedd. her 
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POLYPODIADEAE Polypodium  triseriale  Sw. her 

PTERIDACEAE Pityrogramma  calomelanos  (L.) Link her 

THELYPTERIDACEAE Thelypteirs interrupta (Willd.) Iwatsuki her 

 

 

 

Tabela 4: Freqüência dos Estádios sucessionais das árvores encontrada no Parque Natural 

Municipal do Paragem, Dourados, MS.  

Estádio Sucessional freq. 

Pioneiras 14 

Pioneira(Sec. Inic.) 27 

Secundárias Iniciais 11 

Não Encontrado 8 

 

Tabela 5: Espécies arbóreas encontradas no Parque Natural Municipal do Paragem, Dourados, 

MS. Siglas: (CE) Cerrado; (FES) Floresta Estacional Semidecídua e (MC) Mata Ciliar. Consulta 

realizada no sítio (http://www.arvoresbrasil.com.br/?pg=lista_especies)  

 

espécies  CE FES MC 

Acrocomia aculeata 1 1 1 

Actnostemum  concolor   1 1 

Allophylus edulis 1 1 1 

Anadenanthera macrocarpa  1 1 

Astronium fraxinifolium  1  

Cabralea canjerana 1 1 1 

Casearia sylvestris 1 1 1 

Casearia gossipiosperma 1 1 1 

Cedrella fissilis 1 1 1 

Cordia trichotoma 1 1 1 

Croton urucurana  1 1 

Dendropanax cuneatus 1 1 1 

Erytrina crista-galli  1 1 

Esenbeckia grandiflora  1 1 

Eugenia uniflora  1 1 

Ficus guaranitica 1 1 1 

Genipa americana  1 1 

Guarea guidonea  1 1 

Ilex paraguariensis 1 1 1 

http://www.arvoresbrasil.com.br/?pg=lista_especies
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Inga marginata  1 1 

Inga vera  1 1 

Lithraea  molleoides 1 1 1 

Luehea divaricata 1 1 1 

Machaerium aculeatum 1 1 1 

Maclura tinctoria 1 1 1 

Miconia chamissois  1 1 

Morus nigra  1 1 

Nectandra lanceolata  1 1 

Parapiptadenia rigida  1 1 

Pelthophorum  dubium 1 1 1 

Protium  heptaphyllum 1 1 1 

Psidium guajava    

Psychotria carthagenensis 1 1 1 

Pterogyne nitens  1 1 

Sapium glandulatum 1 1 1 

Sebastiana commersoniana  1 1 

Shefflera  morototoni  1 1 

Solanum lycocarpum 1   

Tabebuia alba  1  

Tabebuia chrysotricha  1  

Tapirira guianensis 1 1 1 

Terminalia triflora  1 1 

Trema micrantha 1 1 1 

Trichilia hirta  1 1 

Trichilia claussenii  1 1 

Trichilia pallida 1 1 1 

Zanthoxylum rhoifolium 1 1 1 

 total 23 45 42 
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INTRODUÇÃO 

 

A destruição dos hábitats naturais tem sido uma das principais causas da 

extinção de espécies para diferentes grupos animais e vegetais (ROCHA et al. 2006).  

Essa perda de hábitats ocorre pela fragmentação de áreas naturais contínuas que 

são transformadas em um mosaico de manchas isoladas do hábitat original, geralmente 

circundadas por áreas transformadas pela ação antropogênica. (TANIZAKI-FONSECA 

& MOULTON, 2000). 

O tamanho de um remanescente de vegetação nativa, bem como seu isolamento 

(com relação a outros remanescentes) e a sua qualidade (disponibilidade de abrigo, 

alimento, etc) afetam a riqueza e a densidade das populações que deles dependem. 

Em 1992, WILLIS & ONIKI, já apontavam a fragmentação como um dos 

principais fatores causadores do desaparecimento de espécies de aves e do 

empobrecimento da avifauna em diversas regiões do país. 

Como em outros locais do Brasil, a fragmentação de hábitats também tem sido 

registrada no estado de Mato Grosso do Sul.  Desde a década de 1970 as áreas de 

vegetação nativa do estado têm sofrido exploração indiscriminada. As transformações 

nessas áreas naturais têm ocorrido principalmente devido à expansão da pecuária e da 

agricultura.  Assim, a região sul e sudoeste do Estado foram intensamente desmatadas e 

a cobertura vegetal remanescente está restrita a fragmentos de matas semidecíduas, 

cerradões e matas ciliares (GOVERNO DO ESTADO DE MS, 1990).  

Uma das estratégias utilizadas para preservação desses remanescentes, e 

conseqüentemente da fauna a ele associada, tem sido a criação de Unidades de 

Conservação (especialmente as de proteção integral), como o Parque Natural do 

Paragem. 

 Sabe-se que algumas espécies aves se adaptam bem aos ambientes alterados  

Entretanto, muitas outras podem não se adaptar as alterações ambientais sofridas numa 

área (WILLIS & ONIKI, 1992b; LAPS et al., 2005), podendo tornar-se extintas (local, 

regional ou mundialmente).   

 Assim, a comunidade de aves pode se alterar rapidamente (qualitativa e 

quantitativamente, ou seja, tanto quanto ao número de espécies quanto ao número de 

indivíduos por espécie) frente as alterações dos hábitats naturais, sendo  consideradas 

excelentes bioindicadoras (indicadoras da qualidade ambiental).   
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 Além disso, muitas espécies da avifauna são consideradas boas dispersoras de 

sementes, sendo importantes não somente para a manutenção dos ambientes naturais 

como também para a recuperação de áreas degradadas (GALETTI & PIZO, 1996; 

GALETTI & STOTZ 1996; FRANCISCO & GALETTI, 2001, GALETTI & 

FRANCISCO, 2002; FRANCESCHINELLI et al. 2005).  HOWE & SMALLWOOD 

(1982), mencionam ainda que 50 a 90% das espécies de árvores encontradas em 

florestas tropicais produzem frutos cujas sementes são dispersas por animais, 

especialmente aves e mamíferos. 

Desta forma, o estudo da avifauna do Parque Paragem e seu entorno, auxiliará 

no diagnóstico da qualidade destes remanescentes de vegetação nativa, assim como, 

permitirá a sugestão de medidas importantes para o seu manejo e a sua preservação.  
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MATERIAL E MÉTODOS 

 

Área de amostragem/estudo 

Compreende a área do atual Parque do Paragem (antigo Horto da cidade de 

Dourados) e região do entorno: bairros adjacentes, áreas de cultivo e pastagens, várzeas 

e mata ciliar do Córrego Paragem (toda sua extensão limítrofe ao parque e porções 

localizadas em ambos os lados da BR 163). 

Os seguintes ambientes foram considerados representativos na área de estudo, 

especialmente com relação à amostragem da avifauna (Figuras 1 a ): 

1) Mata do Parque ou mata do antigo horto. 

2) Várzeas do córrego Paragem. 

3) Mata (ciliar) do córrego Paragem. 

4) Áreas antrópicas: construções (habitações e outras), áreas de cultivo (cana, 

hortaliças, etc) e pastagens (gado bovino, equino, etc.). 

 

 

Figura1. Uma das nascentes do córrego Paragem localizada no interior do Parque 

Paragem. Ao fundo remanescente de mata do Parque. 
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Figura 2 A e B.Região de várzeas do Paragem localizadas na área do Parque. 
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Figura 3. Vista geral das várzeas do Córrego Paragem. Área adjacente ao Parque 

Paragem. Ao fundo Mata Ciliar do Paragem. 

 

Figura 4. Área de pastagem no entorno do Parque Paragem. 
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Figura 5. Bairro no entorno do Parque Paragem. 

 

Figura 6. Vista geral das várzeas e mata ciliar do Córrego Paragem. Área localizada do 

lado oposto da BR 163 (área não contígua ao Parque, interrompida pela estrada). 
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Levantamento da avifauna 

 

As saídas a campo foram realizadas nos meses de outubro e novembro de 2007, 

portanto durante a estação reprodutiva das aves.  Nesses meses, muitas espécies que não 

vocalizam (cantam) em outras épocas do ano costumam fazê-lo, facilitando sua 

localização no ambiente e, consequentemente na sua identificação.  

As observações ocorreram principalmente nos horários de maior atividade da 

avifauna (geralmente do amanhecer até às 10h e das 16h até o pôr-do-sol), todas as aves 

observadas e/ou ouvidas foram listadas.  Visitas noturnas também foram realizadas a 

área de estudo. 

Para amostragem da avifauna foram realizados percursos ao longo de todos os 

hábitats representativos identificados no local de estudo: formações florestais, várzeas e 

ambientes alterados/abertos devido ação antrópica (pastagens, áreas de cultivo, áreas 

construídas, etc.).    

As espécies foram detectadas por observação direta (com auxílio de binóculos 

NIKON 8x23) e indireta (através da análise de vestígios característicos de determinadas 

espécies).  Os dados coletados foram registrados em cadernetas de campo 

Diversos guias de campo foram utilizados nessa identificação, como DE LA 

PEÑA (1998), DUNNING (1987), GRANTSAU 1988; FORSHAW & COOPER, 1989; 

HOFLING (2002), NAROSKY, et al. (2002), RIDGELY & TUDOR (1989, 1994); 

SICK (1997), entre outros. 

A identificação das aves também foi realizada pela comparação das suas 

vocalizações com banco de dados específicos (CDs-guias, Internet e material do próprio 

pesquisador).  As gravações de tais vocalizações foram feitas com gravador profissional 

MARANTZ, modelo PMD222 (com fitas cassete) e microfone unidirecional 

SENNHEISER, ME67.  

A nomenclatura e classificação (Ordens, Subordens, Famílias e Subfamílias) das 

espécies seguiram SICK (1997) e também as recomendações do Comitê Brasileiro de 

Registros Ornitológicos.  

Informações sobre a ocorrência de espécies migratórias e sobre os hábitos 

alimentares das aves registradas são provenientes de literatura disponível, especialmente 

SICK (1997).  



69 

 

O status de conservação das espécies foi apresentado conforme Lista de aves 

ameaçadas do IBAMA e da Lista Vermelha das Espécies Ameaçadas do Planeta, 

fornecida pela União para Conservação Global - IUCN (“The IUCN Red List of 

Threatened Species”). 

 

 

RESULTADOS E DISCUSSÃO 

 

Foi empregado um esforço de 19h para amostragem da avifauna na área de 

estudo (observação direta e indireta). 

Um total 78 espécies de aves (residentes e migratórias). 

Comparando-se o número de espécies listadas pelo total de horas de amostragem 

no presente trabalho com outros realizados em ambientes alterados e/ou urbanizados, 

pode-se dizer que o número de espécies amostradas com relação ao número de horas de 

observação foi suficiente para detectar a maioria dos componentes da avifauna local 

(Figura 7).   

Com relação aos dados apresentados na Figura 7, é importante frisar que, mesmo 

em estudos que empregaram um número muito superior de horas de amostragem, o 

número total de espécies amostradas foi inferior ao obtido no presente estudo: ARGEL-

DE-OLIVEIRA (1995) obteve uma listagem de 49 espécies de aves em 60h de 

amostragem num bairro predominantemente residencial da Grande São Paulo; 

MATARAZZO-NEUBERGER (1995) realizou um levantamento em cinco parques e 

praças da Grande São Paulo, totalizando 519 h de observação e registrando 68 espécies 

de aves; MONTEIRO & BRANDÃO (1995) listaram 96 espécies em 192 h de 

observação no Campus da Universidade Federal de Goiás; PICHILIANI (2001) 

registrou 154 espécies de aves em 305 h de estudos, na região de Alphaville 

(amostrando áreas de parques e jardins até regiões empresariais), Grande São Paulo; 

SILVA (2001) amostrou 70 espécies em 30 h de observação no Jardim Botânico de 

Caxias do Sul (RS); VASQUES et al. (2001) observaram 85 espécies em 80 h, no 

Parque Estadual Matas do Segredo, em Campo Grande (MS); FRANCHIN & 

MARÇAL-JR. (2003) realizaram um estudo num parque localizado na região urbana de 

Uberlândia (MG), onde listaram 149 espécies de aves durante 334h de amostragem; 

ALVES & WILLIS (2003) registraram 111 espécies durante 100h de observação, em 
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levantamento da avifauna no Campus da UNESP/Rio Claro/SP; BOMEDIANO (2003) 

observou 102 espécies de aves em levantamento realizado, durante 100h, em 

remanescente da mata semi-decídua no município de Dourados (MS); ZUCCA E 

SCHLEMMERMEYER (2003) listaram 64 aves em estudo realizado durante 180h, em 

fragmento de mata ciliar do córrego do Touro, município de Naviraí (MS);CASTRO 

(2006) detectou 161 espécies de aves em 500 horas de esforço amostral (amostragem 

direta e captura) no município de Mundo Novo, MS. 

 

 

Figura 7. Comparação de trabalhos sobre avifauna de áreas antrópicas e/ou 

urbanizadas, com relação ao esforço amostral dispendido (horas) e numero de espécies 

detectadas. 

 

 

As aves, como outros grupos de animais, enquadram-se num sistema de 

classificação biológica.  Assim, mais tecnicamente falando, a Classe Aves é composta 

de dois grandes grupos: 1) Grupo daquelas pertencentes a Ordem Passeriformes, 

dividida em várias famílias e, 2) Grupo das aves não pertencentes a Ordem 
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Passeriformes (consideradas não-Passeriformes).  Conforme as categorias de 

classificação em que se enquadram as aves encontradas numa região, alguns 

diagnósticos sobre o ambiente em que vivem podem ser feitos (aves indicadoras das 

condições ambientais). 

Dentre as 78 espécies listadas na área de estudo, sendo 33 pertencentes a 

famílias de Não-passeriformes e 45 pertencentes a famílias da Ordem Passeriformes.  

Além disso, 35 espécies (cerca de 45%) são consideradas sinântropas, ou seja, comuns 

em áreas urbanas e/ou sob intervenção antrópica ou antropogênica (Tabela 1).   
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Tabela 1. Aves observadas no Parque Paragem e área de entorno. 

Ordem Subordem Família/Subfamília Espécie / Nome científico Espécie / Nome comum 

Espécies 

sinântropas 

CICONIIFORMES   ARDEIDAE Butorides striata socozinho   

CICONIIFORMES   ARDEIDAE Syrigma sibilatrix maria-faceira   

CICONIIFORMES   THRESKIORNITHIDAE 

Mesembrinibis 

cayennensis corocoró   

ANSERIFORMES   ANATIDAE Dendrocygna viduata irerê   

ANSERIFORMES   ANATIDAE Amazonetta brasiliensis pé-vermelho   

FALCONIFORMES   ACCIPITRIDAE Rosthramus sociabilis # caramujeiro   

FALCONIFORMES   ACCIPRIDAE Rupornis magnirostris gavião-carijó   

FALCONIFORMES   FALCONIDAE Polyborus plancus # caracará   
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(Continuação) 

Tabela 1. Aves observadas no Parque Paragem e área de entorno. 

Ordem Subordem Família/Subfamília Espécie / Nome científico Espécie / Nome comum 

Espécies 

sinântropas 

GRUIFORMES   ARAMIDAE Aramus guarauna carão   

CHARADRIIFORMES   JACANIDAE Jacana jacana jaçanã   

CHARADRIIFORMES   CHARADRIIDAE Vanellus chilensis quero-quero   

CHARADRIIFORMES   SCOLOPACIDAE Gallinago paraguaiae narceja   

COLUMBIFORMES   COLUMBIDAE Patagioenas picazuro asa-branca x 

COLUMBIFORMES   COLUMBIDAE Zenaida auriculata avoante 

 

 

x 

COLUMBIFORMES   COLUMBIDAE Columbina talpacoti rolinha 

 

 

x 

COLUMBIFORMES   COLUMBIDAE Columbina picui rolinha-branca 

 

 

x 
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(Continuação) 

Tabela 1. Aves observadas no Parque Paragem e área de entorno. 

Ordem Subordem Família/Subfamília Espécie / Nome científico Espécie / Nome comum 

Espécies 

sinântropas 

COLUMBIFORMES   COLUMBIDAE Columbina squammata fogo-apagou x 

COLUMBIFORMES   COLUMBIDAE Leptotila verreauxi juriti X 

PSITTACIFORMES   PSITTACIDAE Aratinga leucophthalma periquitão-maracanã X 

PSITTACIFORMES   PSITTACIDAE Brotogeris chiriri 

periquito-de-encontro-

amarelo X 

CUCULIFORMES   CUCULIDAE Crotophaga ani anu-preto x 

CUCULIFORMES   CUCULIDAE Guira guira anu-branco x 

CUCULIFORMES   CUCULIDAE Tapera naevia saci   

STRIGIFORMES   STRIGIDAE Athene cunicularia buraqueira x 



75 

 

(Continuação) 

Tabela 1. Aves observadas no Parque Paragem e área de entorno. 

Ordem Subordem Família/Subfamília Espécie / Nome científico Espécie / Nome comum 

Espécies 

sinântropas 

CAPRIMULGIFORMES   CAPRIMULGIDAE Nyctidromus albicollis # curiango x 

APODIFORMES   THROCHILIDAE Eupetomena macroura tesourão x 

APODIFORMES   THROCHILIDAE Chlorostilbon lucidus 

besourinho-de-bico-

vermelho x 

APODIFORMES   THROCHILIDAE Hylocharis cyanus beija-flor-roxo   

PICIFORMES   RAMPHASTIDAE Pteroglossus castanotis araçari-castanho   

PICIFORMES   RAMPHASTIDAE Ramphastos toco # tucanuçu   

PICIFORMES   PICIDAE Picumnus cirrhatus pica-pau-anão-escamado   

PICIFORMES   PICIDAE Cf. Piculus chrysochloros pica-pau-da-copa   
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(Continuação) 

Tabela 1. Aves observadas no Parque Paragem e área de entorno. 

Ordem Subordem Família/Subfamília Espécie / Nome científico Espécie / Nome comum 

Espécies 

sinântropas* 

PICIFORMES   PICIDAE Colaptes melanochloros pica-pau-verde-barrado   

PASSERIFORMES Suboscines THAMNOPHILIDAE Taraba major choró-boi   

PASSERIFORMES Suboscines THAMNOPHILIDAE Thamnophilus doliatus choca-barrada x 

PASSERIFORMES Suboscines THAMNOPHILIDAE Formicivora rufa papa-formiga-vermelho   

PASSERIFORMES Suboscines FURNARIIDAE Furnarius rufus joão-de-barro x 

PASSERIFORMES Suboscines FURNARIIDAE Synallaxis frontalis petrim   

PASSERIFORMES Suboscines FURNARIIDAE Certhiaxis cinnmomeus curutié   

PASSERIFORMES Suboscines DENDROCOLAPTIDAE 

Cf. Sittasomus 

griseicapillus arapaçu-verde   
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(Continuação) 

Tabela 1. Aves observadas no Parque Paragem e área de entorno. 

Ordem Subordem Família/Subfamília Espécie / Nome científico Espécie / Nome comum 

Espécies 

sinântropas* 

PASSERIFORMES Suboscines TYRANNIDAE Elaenia flavogaster 

guaracava-de-barriga-

amarela x 

PASSERIFORMES Suboscines TYRANNIDAE Todirostrum cinereum relógio x 

PASSERIFORMES Suboscines TYRANNIDAE Fluvicola albiventer # lavadeira-de-cara-branca   

PASSERIFORMES Suboscines TYRANNIDAE 

Arundinicola leucocephala 

# 

lavadeira-de-cabeça-

branca   

PASSERIFORMES Suboscines TYRANNIDAE Gubernetes yetapa tesoura-do-brejo   

PASSERIFORMES Suboscines TYRANNIDAE Machetornis rixosus bentevi-do-gado   

PASSERIFORMES Suboscines TYRANNIDAE Pitangus sulphuratus bentevi x 

PASSERIFORMES Suboscines TYRANNIDAE Megarhynchus pitangua neinei x 
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(Continuação) 

Tabela 1. Aves observadas no Parque Paragem e área de entorno. 

Ordem Subordem Família/Subfamília Espécie / Nome científico Espécie / Nome comum 

Espécies 

sinântropas* 

PASSERIFORMES Suboscines TYRANNIDAE Legatus leucophaius bentevi-pirata   

PASSERIFORMES Suboscines TYRANNIDAE Tyrannus savana 
1
 tesoura   

PASSERIFORMES Suboscines TYRANNIDAE Tyrannus melancholicus 
1
 suiriri x 

PASSERIFORMES Suboscines TYRANNIDAE Myiodinastes muculatus bentevi-rajado   

PASSERIFORMES Oscines HIRUNDINIDAE Progne tapera andorinha-do-campo   

PASSERIFORMES Oscines TROGLODYTIDAE Donacobius atricapilla japacamim   

PASSERIFORMES Oscines TROGLODYTIDAE Troglodytes musculus corruíra x 

PASSERIFORMES Oscines 

MUSCICAPIDAE / 

TURDINAE Turdus rufiventris sabiá-laranjeira x 
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(Continuação) 

Tabela 1. Aves observadas no Parque Paragem e área de entorno. 

Ordem Subordem Família/Subfamília Espécie / Nome científico Espécie / Nome comum 

Espécies 

sinântropas * 

PASSERIFORMES Oscines 

MUSCICAPIDAE / 

TURDINAE Turdus leucomelas sabiá-barranco x 

PASSERIFORMES Oscines 

MUSCICAPIDAE / 

TURDINAE Turdus amaurochalinus sabiá-poca x 

PASSERIFORMES Oscines MIMIDAE Mimus saturninus sabiá-do-campo x 

PASSERIFORMES Oscines VIREONIDAE Cyclarhis gujanensis pitiguari   

PASSERIFORMES Oscines 

EMBERIZIDAE  / 

PARULINAE Basileuterus hypoleucus pichito   

PASSERIFORMES Oscines 

EMBERIZIDAE / 

COEREBINAE Coereba flaveola cambacica   

PASSERIFORMES Oscines 

EMBERIZINAE / 

THRAUPINAE Thraupis sayaca sanhaço-cinzento x 

PASSERIFORMES Oscines 

EMBERIZINAE / 

THRAUPINAE Thraupis cyanoptera # sanhaço-do-encontro-azul   
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(Continuação) 

Tabela 1. Aves observadas no Parque Paragem e área de entorno. 

Ordem Subordem Família/Subfamília Espécie / Nome científico Espécie / Nome comum 

Espécies 

sinântropas* 

PASSERIFORMES Oscines 

EMBERIZINAE / 

THRAUPINAE Thraupis palmarum # sanhaço-do-coqueiro x 

PASSERIFORMES Oscines 

EMBERIZINAE / 

THRAUPINAE Euphonia chlorotica fi-fi-verdadeiro x 

PASSERIFORMES Oscines 

EMBERIZINAE / 

THRAUPINAE Tangara cayana saíra-amarela   

PASSERIFORMES Oscines 

EMBERIZIDAE / 

EMBERIZINAE Ammodramus humeralis 

tico-tico-do-campo-

verdadeiro x 

PASSERIFORMES Oscines 

EMBERIZIDAE / 

EMBERIZINAE Sicalis flaveola 

canário-da-terra-

verdadeiro x 

PASSERIFORMES Oscines 

EMBERIZIDAE / 

EMBERIZINAE Volatinia jacarina tiziu x 

PASSERIFORMES Oscines 

EMBERIZIDAE / 

EMBERIZINAE Sporophila collaris coleiro-do-brejo   

PASSERIFORMES Oscines 

EMBERIZIDAE / 

EMBERIZINAE Sporophila caerulescens coleirinho x 
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(Continuação) 

Tabela 1. Aves observadas no Parque Paragem e área de entorno. 

Ordem Subordem Família/Subfamília Espécie / Nome científico Espécie / Nome comum 

Espécies 

sinântropas* 

PASSERIFORMES Oscines 

EMBERIZIDAE / 

EMBERIZINAE Arremon flavirostris 

tico-tico-do-mato-de-

bico-amarelo   

PASSERIFORMES Oscines 

EMBERIZIDAE / 

ICTERINAE Cacicus haemorrhous guaxe   

PASSERIFORMES Oscines 

EMBERIZIDAE / 

ICTERINAE Agelaius ruficapillus garibaldi   

PASSERIFORMES Oscines 

EMBERIZIDAE / 

ICTERINAE Pseudoleistes guirahuro chopim-do-brejo   

PASSERIFORMES Oscines 

EMBERIZIDAE / 

ICTERINAE Molothrus bonariensis chopim x 

PASSERIFORMES Oscines PASSERIDAE Passer domesticus pardal x 

 
 
Observação:  

Os nomes estão de acordo com SICK (1997) e com o COMITÊ BRASILEIRO DE REGISTROS ORNITOLÓGICOS (2004). 
# - Indica aves que foram detectados por outros pesquisadores. 
1 – Indica aves que apresentam migrações regionais no Brasil. 
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Em estudos realizados em áreas urbanas e/ou sob intervenção antropogência, as 

famílias Columbidae e Psittacidae aparecem com maior número de representantes, 

como apresentado por SOUZA (1995).  VASQUES et al. (2001) destacam os 

psitacídeos como os mais representativos entre os não-Passeriformes em suas pesquisas.  

No estudo de SILVA (2001) e CASTRO (2006), a família Columbidae destaca-se 

quanto ao número de representantes entre os não-Passeriformes. 

 Continuando a análise com relação a composição da avifauna, faz-se necessário 

destacar que a Ordem Passeriformes está dividida, em dois grupos: em um deles estão 

as espécies pertencentes a Subordem Oscines, em outro as espécies da Subordem 

Suboscines.  No presente estudo, conforme apresentado na Figura 9, 58% das espécies 

registradas pertencem a Subordem Oscines e 42% a Subordem Suboscines. 

 A Subordem Suboscines (Tabela 1) é constituída por aves que, em geral, vivem 

em ambientes naturais florestais.  Dessa forma a destruição desses habitas pode levar ao 

desaparecimento de espécies desse grupo (SICK, 1997). 

  

 

 

Figura 8. Porcentagem de espécies de aves das Famílias de aves não-Passeriformes. 

 

 

n = 33 espécies
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Figura 9. Espécies de aves nas Subordens Oscines e Suboscines, ordem Passeriformes. 

 

 

Já a Subordem Oscines (Tabela 1) é constituída por aves que vivem geralmente 

em paisagens abertas (naturais ou alteradas). Assim, muitas das espécies de Oscines têm 

distribuição favorecida (ampliada) em virtude da degradação de áreas naturais florestais 

e aumento de áreas de pastagem, cultivo, construídas, etc. (SICK, 1997). 

Além disso, todas as espécies de Oscines listadas na área do Parque são 

consideradas sinântropas (comuns em áreas antrópicas: cidades, por exemplo).  Isso 

indica que a área encontra-se alterada, podendo estar inadequada para abrigar espécies 

mais exigentes (por exemplo, aqueles que vivem no interior de matas primárias 

preservadas). 

As famílias mais representativas (em número de espécies) pertencentes a Ordem 

Passeriformes (considerando Oscines e Suboscines) foram (Figura 10): Emberizidae 

(n=17) e Tyrannidae (n=12); seguidas por Thamnophilidae/Formicariidae, Furnariidae e 

Muscipapidae (n=3); Troglodytidae (com n=2) e famílias Dendrocolaptidae, 

Hirundinidae, Mimidae, Vireonidae e Passeridae (n=1).

 Emberizidae e Tyrannidae, também foram mencionadas como as famílias mais 

representativas em vários estudos realizados em áreas e/ou sob ação antropogênica, 

Espécies de Oscines

58%

Espécies de 

Suboscines

42%
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como MATARAZZO-NEUBERGER (1995), SOUZA (1995), MACHADO & LAMAS 

(1996), SILVA (2001) e VASQUES et al. (2001), FRANCHIN & MARÇAL-JR (2003), 

ALVES & WILLIS (2003) e CASTRO (2006).  Assim, os estudos na área do Paragem, 

corroboram os resultados apresentados por esses trabalhados, nos quais as duas famílias 

mencionadas apresentam maior número de espécies. 

Com relação a listagem da aves apresentada na Tabela 1, cabe ressaltar que 

todas as espécies são residentes no Brasil, sendo que somente duas delas podem ser 

consideradas migratórias regionais. São elas: Tyrannus savana e Tyrannus 

melancholicus.  Estas realizam migrações durantes os meses de setembro a fevereiro 

(geralmente), para áreas nas quais se reproduzem.  Dessa forma, ambas espécies têm 

como local de reprodução a área de estudo.   

 

Figura 10. Famílias de aves da Ordem Passeriformes. 

 

Convém mencionar ainda, que as aves registradas na Tabela 1 não constam da 

lista de espécies ameaçadas do Brasil ou do Mundo (ver Material e Métodos). No

entanto, podem ser consideradas regional e/ou localmente ameaçadas em função da 

fragmentação e perda (destruição) de hábitats onde vivem. 

 Outras análises foram feitas com base nos dados apresentados na Tabela 2: 

n = 45 espécies
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Tabela 2. Aves do Parque do Paragem e entorno: seus hábitos alimentares predominantes e ambientes no qual foram encontradas. 

Ordem Família/Subfamília Espécie / Nome científico 

Mata 

Parque 

Várzeas do 

Paragem 

Mata 

córrego 

Áreas 

antrópizadas 

(habitações, 

culturas, pastos) Hábito alimentar * 

CICONIIFORMES ARDEIDAE Butorides striata   x x   Onívoro 

CICONIIFORMES ARDEIDAE Syrigma sibilatrix   x x   Onívoro 

CICONIIFORMES THRESKIORNITHIDAE 

Mesembrinibis 

cayennensis   x x   Onívoro 

ANSERIFORMES ANATIDAE Dendrocygna viduata   x     Onívoro 

ANSERIFORMES ANATIDAE Amazonetta brasiliensis         Onívoro 

FALCONIFORMES ACCIPITRIDAE Rosthramus sociabilis #   x     Malacófago 

FALCONIFORMES ACCIPRIDAE Rupornis magnirostris x  x     Carnívoro 

FALCONIFORMES FALCONIDAE Polyborus plancus # x       Carnívoro/necrógafo 

GRUIFORMES ARAMIDAE Aramus guarauna   x x   Malacófago 
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CHARADRIIFORMES JACANIDAE Jacana jacana x x      Onívoro 

CHARADRIIFORMES CHARADRIIDAE Vanellus chilensis x x x x Onívoro 

CHARADRIIFORMES SCOLOPACIDAE Gallinago paraguaiae   x     Onívoro 

COLUMBIFORMES COLUMBIDAE Patagioenas picazuro x x x x Frugívoro/granívoro 

COLUMBIFORMES COLUMBIDAE Zenaida auriculata x x x x 

 

 

Frugívoro/granívoro 

COLUMBIFORMES COLUMBIDAE Columbina talpacoti x x x x 

 

 

Frugívoro/granívoro 

COLUMBIFORMES COLUMBIDAE Columbina picui x x x x 

 

 

Frugívoro/granívoro 

COLUMBIFORMES COLUMBIDAE Columbina squammata x     x 

 

 

Frugívoro/granívoro 

COLUMBIFORMES COLUMBIDAE Leptotila verreauxi x   x   

 

 

Frugívoro/granívoro 

PSITTACIFORMES PSITTACIDAE Aratinga leucophthalma x x x x 

 

 

Frugívoro/granívoro 

PSITTACIFORMES PSITTACIDAE Brotogeris chiriri x x x x 

 

 

Frugívoro/granívoro 
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CUCULIFORMES CUCULIDAE Crotophaga ani x x x x Carnívoro 

CUCULIFORMES CUCULIDAE Guira guira x x   x Carnívoro 

CUCULIFORMES CUCULIDAE Tapera naevia   x     Carnívoro 

STRIGIFORMES STRIGIDAE Athene cunicularia   x     Insetívoro 

CAPRIMULGIFORMES CAPRIMULGIDAE Nyctidromus albicollis #         Insetívoro 

APODIFORMES THROCHILIDAE Eupetomena macroura x x   x Nectarívoro 

APODIFORMES THROCHILIDAE Chlorostilbon lucidus x   x   Nectarívoro 

APODIFORMES THROCHILIDAE Hylocharis cyanus x       Nectarívoro 

PICIFORMES RAMPHASTIDAE Pteroglossus castanotis x       Frugívoro 

PICIFORMES RAMPHASTIDAE Ramphastos toco #     x   Frugívoro 

PICIFORMES PICIDAE Picumnus cirrhatus x   x   Insetívoro 
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PICIFORMES PICIDAE Cf. Piculus chrysochloros x       Insetívoro 

PICIFORMES PICIDAE Colaptes melanochloros         Insetívoro 

PASSERIFORMES THAMNOPHILIDAE Taraba major x   x   Insetívoro 

PASSERIFORMES THAMNOPHILIDAE Thamnophilus doliatus x   x   Insetívoro 

PASSERIFORMES THAMNOPHILIDAE Formicivora rufa   x     Insetívoro 

PASSERIFORMES FURNARIIDAE Furnarius rufus x x x x Insetívoro 

PASSERIFORMES FURNARIIDAE Synallaxis frontalis x       Insetívoro 

PASSERIFORMES FURNARIIDAE Certhiaxis cinnmomeus   x     Insetívoro 

PASSERIFORMES DENDROCOLAPTIDAE 

Cf. Sittasomus 

griseicapillus x       Insetívoro 

PASSERIFORMES TYRANNIDAE Elaenia flavogaster x x   x Insetívoro/frugívoro 

PASSERIFORMES TYRANNIDAE Todirostrum cinereum x   x   Insetívoro 
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PASSERIFORMES TYRANNIDAE Fluvicola albiventer #         Insetívoro 

PASSERIFORMES TYRANNIDAE 

Arundinicola leucocephala 

#         Insetívoro 

PASSERIFORMES TYRANNIDAE Gubernetes yetapa   x     Insetívoro 

PASSERIFORMES TYRANNIDAE Machetornis rixosus       x Insetívoro 

PASSERIFORMES TYRANNIDAE Pitangus sulphuratus x x x x Onívoro 

PASSERIFORMES TYRANNIDAE Megarhynchus pitangua x       Insetívoro 

PASSERIFORMES TYRANNIDAE Legatus leucophaius   x     Insetívoro 

PASSERIFORMES TYRANNIDAE Tyrannus savana 
1
 x x x x Insetívoro 

PASSERIFORMES TYRANNIDAE Tyrannus melancholicus 
1
 x x x x Insetívoro 

PASSERIFORMES TYRANNIDAE Myiodinastes muculatus   x     Insetívoro 

PASSERIFORMES HIRUNDINIDAE Progne tapera   x   x Insetívoro 
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PASSERIFORMES TROGLODYTIDAE Donacobius atricapilla   x     Onívoro 

PASSERIFORMES TROGLODYTIDAE Troglodytes musculus x     x Onívoro 

PASSERIFORMES 

MUSCICAPIDAE / 

TURDINAE Turdus rufiventris x   x   Onívoro 

PASSERIFORMES 

MUSCICAPIDAE / 

TURDINAE Turdus leucomelas x   x   Onívoro 

PASSERIFORMES 

MUSCICAPIDAE / 

TURDINAE Turdus amaurochalinus x   x   Onívoro 

PASSERIFORMES MIMIDAE Mimus saturninus   x   x Onívoro 

PASSERIFORMES VIREONIDAE Cyclarhis gujanensis x   x   Insetívoro 

PASSERIFORMES 

EMBERIZIDAE  / 

PARULINAE Basileuterus hypoleucus x       Insetívoro 

PASSERIFORMES 

EMBERIZIDAE / 

COEREBINAE Coereba flaveola x       Nectarívoro 

PASSERIFORMES 

EMBERIZINAE / 

THRAUPINAE Thraupis sayaca x x x x Frugívoro 

PASSERIFORMES 

EMBERIZINAE / 

THRAUPINAE Thraupis cyanoptera # x x x x Frugívoro 
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PASSERIFORMES 

EMBERIZINAE / 

THRAUPINAE Thraupis palmarum # x       Frugívoro 

PASSERIFORMES 

EMBERIZINAE / 

THRAUPINAE Euphonia chlorotica x   x   Frugívoro 

PASSERIFORMES 

EMBERIZINAE / 

THRAUPINAE Tangara cayana x       Frugívoro 

PASSERIFORMES 

EMBERIZIDAE / 

EMBERIZINAE Ammodramus humeralis   x   x Granívoro 

PASSERIFORMES 

EMBERIZIDAE / 

EMBERIZINAE Sicalis flaveola   x   x Granívoro 

PASSERIFORMES 

EMBERIZIDAE / 

EMBERIZINAE Volatinia jacarina   x   x Granívoro 

PASSERIFORMES 

EMBERIZIDAE / 

EMBERIZINAE Sporophila collaris   x     Granívoro 

PASSERIFORMES 

EMBERIZIDAE / 

EMBERIZINAE Sporophila caerulescens   x     Granívoro 

PASSERIFORMES 

EMBERIZIDAE / 

EMBERIZINAE Arremon flavirostris x       Granívoro 

PASSERIFORMES 

EMBERIZIDAE / 

ICTERINAE Cacicus haemorrhous   x x   Onívoro 

PASSERIFORMES 

EMBERIZIDAE / 

ICTERINAE Agelaius ruficapillus   x     Onívoro 
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PASSERIFORMES 

EMBERIZIDAE / 

ICTERINAE Pseudoleistes guirahuro   x     Onívoro 

PASSERIFORMES 

EMBERIZIDAE / 

ICTERINAE Molothrus bonariensis   x   x Onívoro 

PASSERIFORMES PASSERIDAE Passer domesticus x x   x Onívoro 

 

 
Observação:  
Os nomes estão de acordo com SICK (1997) e com o COMITÊ BRASILEIRO DE REGISTROS ORNITOLÓGICOS (2004). 
* - Indica hábitos alimentares predominantes de acordo com SICK (1997). 
# - Indica aves que foram detectados por outros pesquisadores. 
1 – Indica aves que apresentam migrações regionais no Brasil. 
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Considerando os hábitos alimentares predominantes das espécies listadas no 

presente relatório (Tabela 2), podemos chegar a algumas conclusões sobre o estado de 

preservação da área em questão (Figura 11).  A maioria das aves observadas apresentou 

somente um item alimentar predominante na sua dieta, sendo que o hábito insetívoro foi 

o adotado pela maioria das espécies, (n=25), seguido dos hábitos:  onívoro (n=21), 

frugívoro/granívoro (n=8), frugívoro (n=7), granívoro (n=6), nectarívoro (n=4), 

carnívoro (n=3), carnívoro/necrófago (n=1), malacófago (n=2) e insetívoro/frugívoro. 

 

 

Figura 11. Hábitos alimentares predominantes das aves do Parque Paragem e entorno. 

 

 

Estrutura trófica semelhante, com predominância de espécies onívoras e 

insetívoras, tem sido observada por vários autores, como WILLIS, 1979; MOTTA-JR., 

1990; ARGEL-DE-OLIVEIRA, 1995; MATARAZZO-NEUBERGER, 1995; 

MACHADO & LAMAS, 1996; D’ANGELO-NETO & VENTURIN, 1998; PIZO, 

2001; PIRATELLI & PEREIRA, 2002, FRANCHIN & MARÇAL-JR., 2003; ALVES 

& WILLIS, 2003; DONATELLI et al. 2004; PIRATELLI et al. 2005 e CASTRO 

(2006).  Estes mencionam que em áreas fragmentadas pela perda de hábitat devido à 

n = 78 espécies
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supressão total da vegetação ou à sua descaracterização, as aves frugívoras (grandes 

responsáveis pela dispersão de sementes) são as primeiras a desaparecerem, havendo 

predominância de espécies onívoras (que possuem mais de dois itens predominantes em 

sua dieta) ou insetívoras. 

Ainda com relação aos demais hábitos alimentares apresentados na Figura 11, 

algumas observações devem ser feitas: 

 Das 8  espécies frugívoras/granívoras, 6 se alimentam de sementes inteiras e as 

outras 2 são consideradas predadoras de sementes.  Aquelas que se alimentaam 

de sementes inteiras, depois eliminando-as a partir de suas fezes são 

consideradas espécies potencialmente dispersoras de sementes. Mesmo as 

predadoras de sementes podem ser consideradas potenciais dispersoras, pois 

podem derrubar sementes no solo durante sua alimentação. 

 Das 7 espécies de frugívoros, somente 2 são de grande porte (tucano e araçari). 

 Dos granívoros detectados, somente uma espécie é florestal. As demais são 

comuns em paisagens abertas (naturais ou alteradas), algumas características de 

várzeas. 

 Das 4 espécies de nectarívoros, 3 são representadas por aves do Família 

Trochilidae (beija-flores). Todas são comuns em áreas urbanas e/ou sob ação 

antropogênica; 

 Das 4 espécies de carnívoros, 3 são aves da Família Cucullidae (anus)e 

consomem invertebrados e pequenos vertebrados. Somente uma é considerada 

predadora de grande porte e pode, portanto consumir presas maiores. 

 Os malacófagos são representados por duas espécies observadas somente em 

áreas de várzea (Aramus guarauna e Rostrhamus socialilis) e  que se alimentam 

de moluscos (caramujos), comuns nessas áreas alagadas; 

 O hábito insetívoro/frugívoro é representado por uma única espécie de ave de 

pequeno porte. 

De acordo com MATARAZZO-NEUBERGER (1986 apud MATARAZZO-

NEUBERGER 1995), o aumento da cobertura vegetal de áreas florestais pode favorecer 

não somente a ocorrência de aves frugívoras (especialmente as de grande porte), mas 

também das nectarívoras, pouco encontradas em locais mais urbanizados.  PIRATELLI, 

(2002) estudando a dieta das aves em Três Lagoas (MS) observou que há uma tendência 

na redução de frugívoros (especialmente os de grande porte), aumento de onívoros e 

predominância de insetívoros em ambientes alterados. A preservação das áreas 
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estudadas e a adoção de estratégias para recomposição dos hábitats naturais (florestais 

ou não) devem contribuir com o aumento de frugívoros (especialmente de grande porte) 

e nectarívoros.  Estes são importantes nos processos naturais de recomposição de 

vegetação por se tratarem, respectivamente, de potenciais dispersores de sementes e 

polinizadores de flores. 

A redução da vegetação florestal nativa a pequenos framentos dificulta a 

ocorrência de representantes das famílias Psittacidae (papagaios, maritacas e afins) e 

Ramphastidae (tucanos e araçaris), que são considerados frugívoros de grande porte.  

Estes necessitam de áreas maiores de vegetação para um suprimento de alimento e local 

para nidificação (MOTTA-JR, 1990).  Este mesmo autor também comenta que os 

números reduzidos de carnívoros e necrófagos (aves de grande porte) é comum em 

locais onde ocorreu empobrecimento da avifauna. 

Os malacófagos são aves especialistas e ainda ocorrem na área devido a 

presença de sua presa nas áreas de várzea. 

Com relação a ocorrência de determinadas espécies de aves nos diferentes 

hábitats considerados representativos na área de estudo (ver Material e Métodos), 

podemos dizer que: Do total de espécies  registradas no estudo (78 espécies), 12 ( cerca 

de 15%) somente ocorreram nas áreas de mata (parque e córrego) e 15 (cerca de 19%) 

ocorreram somente nas áreas de várzea (Parque e entorno) (Tabela 2).  A ocorrência de 

espécies particulares desses hábitats (SICK, 1997), indica a importância de sua 

preservação e a adoção imediata de medidas para sua recuperação, uma vez que essas 

espécies de aves reproduzem-se, alimentam-se e abrigam-se nesses ambientes. 

Convém ressaltar também que,  espécies particulares das áreas de várzea (tabela 

2), apresentaram baixa densidade na região estudada.  Esse fato indica a importância da 

preservação deste hábitat para futuro aumento das populações destas aves.. 
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Conclusões: 

Um esforço amostral suficiente para detecção espécies da avifauna foi 

empregado, o que significa que a maioria das espécies presentes na área foi listada. 

Das 78 espécies de aves presentes na área, 35 espécies (cerca de 45%) são 

consideradas sinântropas, ou seja, comuns em áreas urbanas e/ou sob intervenção 

antropogênica (áreas alteradas pelo homem).  Isto demonstra que a área de estudo foi 

bastante alterada. 

Das espécies de aves da Ordem Passerifomes listadas, cerca de 58% pertencem 

a Subordem Oscines e 42% a Subordem Suboscines.  As aves da Subordem Oscines 

são aves que vivem geralmente em paisagens abertas (naturais ou alteradas).  Todas as 

espécies de Oscines listadas na área do Parque são sinântropas (comuns em áreas 

antrópicas: cidades, por exemplo).  Isso indica que a área encontra-se alterada, podendo 

estar inadequada para abrigar espécies mais exigentes (especialmente aquelas que vivem 

no interior de matas primárias preservadas). 

As aves listadas são residentes no Brasil, sendo que somente duas delas podem 

ser consideradas migratórias regionais. São elas: Tyrannus savana e Tyrannus 

melancholicus, as quais estão se reproduzindo na área de estudo. 

Os seguintes hábitos alimentares foram apresentados pelas aves detectadas: 

insetívoro (n=25), onívoro (n=21), frugívoro/granívoro (n=8), frugívoro (n=7), 

granívoro (n=6), nectarívoro (n=4), carnívoro (n=3), carnívoro/necrófago (n=1), 

malacófago (n=2) e insetívoro/frugívoro (n=1).  Em áreas fragmentadas pela perda de 

hábitat devido à supressão total da vegetação ou à sua descaracterização, as aves 

frugívoras (grandes responsáveis pela dispersão de sementes) são as primeiras a 

desaparecerem, havendo predominância de espécies onívoras (que possuem mais de 

dois itens predominantes em sua dieta) ou insetívoras.  O número reduzido de espécies 

de aves nectarívoras, assim como de carnívoras e necrófagas (especialmente de grande 

porte), também é comum em locais onde ocorreu empobrecimento da avifauna.  Os 

malacófagos ainda ocorrem na área devido a presença de sua presa nas áreas de várzea. 

Verificou-se que determinadas espécies de aves somente ocorrem em um 

ambiente particular.  Do total de espécies  registradas (78 espécies), 12 ( cerca de 15%) 

somente ocorreram nas áreas de mata (parque e córrego) e 15 (cerca de 19%) ocorreram 

somente nas áreas de várzea (Parque e entorno).   

Apesar das aves registradas não constarem da lista de espécies ameaçadas (do 

Brasil ou do Mundo), podem ser consideradas regional e/ou localmente ameaçadas em 
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função da fragmentação e perda (destruição) de hábitats onde vivem. Esse fato pode ser 

corroborado pelo fato das espécies particulares das áreas de várzea terem apresentado 

baixa densidade.   

 Desta forma, podemos dizer que a preservação dos remanescentes de vegetação 

nativa do Parque Paragem e entorno é essencial para a manutenção das espécies da 

avifauna local.  
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Problemas/Ameaças/Irregularidades identificados/as no Parque do Paragem 

(antigo horto) e nas áreas do entorno (várzeas e mata ciliar do Córrego Paragem e 

áreas antrópicas) – Dourados, MS. 

 

1. Drenagem de área de várzea (foto) 

2. Aterro de área de várzea (foto) 

3. Desbaste de vegetação da várzea (foto) 

4. Descarga de efluentes domésticos na várzea 

5. Descarga de efluentes domésticos no córrego Paragem 

6. Gado com acesso as áreas de várzea e do córrego (foto) 

7. Pisoteio de vegetação da várzea pelo gado (pisoteio banco sementes, pisoteio 

animais de pequeno porte (anfíbios, minhocas, etc) (foto) 

8. Criação de gado na área de várzea e mata ciliar (foto) 

9. Corte de vegetação de mata ciliar 

10. Nascentes desprovidas de vegetação 

11. Nascentes exploradas comercial e particularmente – pesqueiro, piscinas naturais, 

etc 

12. Moradias e empreendimentos comerciais em área de preservação permanente 

(foto) 

13. Queimadas na borda mata Parque e na várzea (foto) 

14. Depósito de lixo e restos animais (cadáveres) na mata horto, várzea e mata do 

Paragem (foto) 

15. Construções na área de preservação permanente (Parque e entorno) (foto) 

16. Plantio de culturas (hortaliças, cana, banana, etc) 

17. Instalações irregulares de energia elétrica no interior do Parque 

18. Atropelamentos de componentes da fauna local na BR 163 (mamíferos, anfíbios, 

etc) (foto) 

19. BR cortando área de preservação permanente, sem instalação de estruturas que 

facilitem fluxo dos componentes da fauna (foto) 

20. Construção de tanque para depósito de água da nascente no interior do Parque 

21. Restos de construção na área de várzea com água acumulada (depósito de lixo e 

cadáveres animais, criadouro de pernilongos, etc) (foto) 
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Figura 1. Vista da mata do Parque Paragem. Observa-se: a) Drenagem da área da nascente 

(localizada a direita) e várzea (direita e esquerda); b) Construção em área de preservação 

permanente e no interior do Parque Paragem. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 2. Drenagem da nascente do córrego Paragem, no interior da Parque Paragem. 
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Figura 3. Aterro de área de várzea, Parque Paragem. “Caminho entre taboa”. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 4. Construções em área de 

preservação permanente, interior do 

Parque Paragem. 
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Figura 5. A) Área de várzea do Parque Paragem; B) Detalhe do pisoteio do gado na área. 
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Figura 6. Gado em área de preservação permanente, Parque Paragem e entorno. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 7. Desbaste de vegetação da área de Várzea, Parque Paragem e entorno. 
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Figura 8. Restos de construção em área de várzea com água acumulada (criadouro de 

pernilongos, depósito de lixo e cadáveres animais, etc.). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 9. Borda da Mata do Parque 

Paragem. Depósito de lixo/entulho em 

primeiro plano (frente) e área queimada ou 

fundo. 
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Figura 10. Parque do Paragem, interior da mata. Depósito de lixo/entulho e cadáveres (animais) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 11. Construção de moradias em área de preservação permanente, próximo a uma nascente 

localizada no interior do Parque Paragem. 
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Figura 12. BR 163, que atravessa o córrego Paragem, suas várzeas e mata ciliar. Movimento de 

veículos automotores e de tração animal (acostamento, a direita). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 13. BR 163, que atravessa o córrego Paragem, suas várzeas e mata ciliar. A esquerda área 

contígua ao Parque Paragem.  
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Figura 14. Morcego (mamífero) atropelado na BR 163, que atravessa o córrego Paragem, suas 

várzeas e mata ciliar. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 15. Sapo (anfíbio) atropelado na BR 163, que atravessa o córrego Paragem, suas várzeas e 

mata ciliar. 
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Potencialidades identificados/as no Parque do Paragem (antigo horto) e nas áreas do 

entorno (várzeas e mata ciliar do Córrego Paragem e áreas antrópicas) – Dourados, MS. 

 

1. Remanescente de vegetação nativa – bioma Mata Atlântica. 

2. Área considerada prioritária para conservação – “hotspot” (ponto quente para 

conservação). 

3. Área de proteção permanente 

4. Área potencial para desenvolvimento de atividades de educação ambiental. 

5. Área potencial para desenvolvimento de pesquisas científicas. 

 

 

 

RECOMENDAÇÕES / MEDIDAS SUGERIDAS 

 

A seguir, também serão apresentadas as medidas julgadas necessárias para a recuperação 

e/ou  preservação do Parque Paragem e entorno, com base nas conclusões do estudo da avifauna 

nas ameaças e potencialidades observadas na área. 

 

 

MEDIDAS EMERGENCIAIS 

 

1) Cumprimento do Código Florestal com relação às áreas de preservação permanente (APP).  

2) .Ampliação e preservação da área do Parque Natural do Paragem, incluindo todas as 

nascentes presentes no interior do Parque e seu entorno, áreas de várzeas e mata ciliar do 

córrego Paragem (área de preservação permanente)  

3) Instalação de cerca (alambrado ou similar) demarcando área do Parque para evitar acesso 

de população e do gado 

4) Recuperação das áreas de preservação permanente, acima mencionadas através de 

processo de regeneração natural (para tanto a medida seguinte deve ser seguida) 

5) Implementação quaisquer tipo de atividades que envolvam visitação publica à área (como 

de atividades de educação ambiental e/ou atividades de turismo, lazer, etc) somente um 

ano após a implementação das medidas emergências sugeridas no plano de manejo. 

6) Retirada do gado da área do Parque Paragem e áreas que devem ser incorporadas a ele 

7) Retirada da população humana da área do Parque e áreas que deverão ser incorporadas a 

ele 
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8) Indenização a população que reside na área. 

9) Incorporação de pessoas que vivem da cultura e pecuária de subsistência na área do 

Parque e entorno [incluindo todas as nascentes presentes no interior do Parque e seu 

entorno, áreas de várzeas e mata ciliar do córrego Paragem (área de preservação 

permanente)] em atividades de recuperação e preservação e fiscalização da área. 

10) Desaterramento áreas de preservação permanente (Parque e entorno) 

11) Desmanche de construções e coleta de material proveniente [desocupação humana das 

áreas do Parque Paragem, incluindo todas as nascentes presentes no interior do Parque e 

seu entorno, áreas de várzeas e mata ciliar do córrego Paragem (área de preservação 

permanente)] 

12) Destruição dos canais de drenagem 

13) Resolução de problema da descarga de efluentes domésticos (e quaisquer outros) no 

córrego Paragem e suas várzeas através de medidas previstas na lei, realização de 

tratamento dos efluentes 

14) Fiscalização da área. 

 

OUTRAS MEDIDAS  

 

15) Implantação de túneis ou passagens de animais ao longo do trecho da BR, em que essa 

atravessa o córrego Paragem, suas várzeas e mata ciliar. 

16) Implantação de redutores de velocidade e placas educativas na área da BR, , em que essa 

atravessa o córrego Paragem, suas várzeas e mata ciliar. 

17) Realização de programa de educação ambiental com população do entorno (escolas, 

público em geral) 
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Introdução 

 

 A herpetofauna engloba duas classes de animais: os anfíbios e os répteis. Os anfíbios 

apresentam uma ampla distribuição geográfica ocupando quase todos os continentes com exceção 

da Antártica. Fazem parte do grupo os populares sapos, rãs, pererecas, cecílias, salamandras e 

tritões, sendo que os sapos, rãs e pererecas estão agrupados na ordem Anura, as cecílias 

pertencem à ordem Gymnophiona e as salamandras e tritões são da ordem Caudata. No Brasil 

temos atualmente 817 espécies de anfíbios, a grande maioria é da ordem anura (sapos, rãs e 

pererecas), sendo que temos somente uma única espécie de salamandra e 27 espécies de cecílias. 

Os répteis somam 684 espécies no Brasil, e englobam as serpentes, lagartos, tartarugas e cobras-

cegas. Segundo estes dados atuais, o Brasil ocupa a primeira posição na relação de países com 

maior riqueza de anfíbios, e possivelmente ocupa a terceira posição em riqueza de répteis (SBH, 

2007). 

 Anfíbios são animais muitas vezes considerados como bio-indicadores, devido à 

complexidade de seu ciclo de vida e por depender muito de ambientes aquáticos na fase de girino 

e posteriormente de ambientes terrestres no estágio adulto. Nos últimos anos têm sido cada vez 

mais claro um declínio global de diversas populações de anfíbios, sendo que várias espécies estão 

seriamente ameaçadas de extinção e outras já extintas (Mendelson et al., 2006). Os motivos dos 

declínios e extinções são os mais variados, como o aquecimento global, fragmentação e perda de 

habitat, doenças infecciosas emergentes, destruição da camada de ozônio, e desequilíbrios 

causados por introduções de espécies exóticas, entre outros (Juncá, 2001; Cushman, 2006; Pounds 

et al., 2006). No Brasil os declínios de anfíbios ainda não estão muito claros, sendo que somente 

recentemente alguns autores vêm abordando de forma mais abrangente esse tema (Silvano e 

Segalla, 2005; Eterovick et al., 2005). 

 Os primeiros trabalhos acerca da herpetofauna no Cerrado afirmavam que este grupo teria 

uma baixa diversidade no Cerrado, e poucos endemismos. Já mais recentemente vários autores 

vêm mostrando que a herpetofauna do Cerrado é bastante diversa e apresenta muitos endemismos 

(Colli et al, 2002, Bastos, 2007). Um fator que contribuía para essa visão errônea dos primeiros 

trabalhos era a falta de amostragem em diversos pontos do Cerrado, o que persiste até hoje. Heyer 

(1988) já afirmava que o cerrado e a caatinga eram os dois biomas menos amostrados no Brasil, e 

portanto poucas considerações biogeográficas poderiam ser feitas de sua herpetofauna.  

 Quanto à sua composição de espécies de anuros, estima-se atualmente a presença de 141 

espécies no cerrado, mas esse número possivelmente ainda aumentará sendo que é freqüente a 



115 

 

descrição de novas espécies (Bastos, 2007). Além disso, cerca de 41 espécies de anfíbios (28,9% 

do total no bioma) são endêmicos do cerrado, o que reforça a importância da conservação desse 

bioma (Bastos, 2007). 

 Poucos trabalhos com anfíbios e répteis já foram desenvolvidos no Estado de Mato Grosso 

do Sul. Como alguns poucos exemplos, podemos citar os trabalhos de Ávila e Ferreira (2004) em 

que os autores fizeram um levantamento da anurofauna em uma área urbana em Corumbá; alguns 

trabalhos de história natural de répteis, tais como os de Ávila et al. (2006a & 2006b), além de 

levantamentos da composição faunística de serpentes em áreas pantaneiras em Poconé (Strussman 

e Sazima, 1993) e levantamentos rápidos da herpetofauna na região do complexoAporé-Sucuriú 

(Uetanabaro et al., 2006). Ainda é muito comum e até freqüente vermos publicações com os 

primeiros registros de ocorrência de algumas espécies de anfíbios e répteis no Mato Grosso do Sul 

(Martins et al., 2004, Ferreira et al., 2005; Ávila e Landgref-Filho, 2006; Carvalho-Júnior et al., 

2006), e mesmo descrições de espécies novas daqui do Estado (Scrocchi et al., 2005; Caramaschi 

e Niemeyer, 2003). 

 Em um trabalho recente sobre a herpetofauna do Pantanal, considerando regiões 

pantaneiras do Mato Grosso e Mato Grosso do Sul, Strüssman et al. (2007) demonstram como 

ainda é escassa a informação na literatura científica sobre a diversidade e padrões de distribuição 

destes grupos. Bastos (2007), ao abordar os anfíbios do Cerrado, nos alerta que considerando a 

escassez de informações sobre a fauna de anfíbios e a acelerada destruição do Cerrado, devem ser 

implementados esforços, que visem a preservação das espécies de anfíbios. 

 

 

Material e Métodos 

 

 Foram realizadas três saídas de campo ao Parque Natural do Paragem, sendo três dias e 

três noites. O método usado foi amostragem por encontros visuais e acústicos.  Em uma 

amostragem por encontros visuais, caminha-se ao longo de uma área ou habitat durante um 

determinado tempo procurando sistematicamente pelos animais (Crump e Scott, 1994). Pelo fato 

da facilidade de localização acústica de anfíbios anuros, também se adota o método de encontros 

acústicos, quando se identifica a espécie através de suas vocalizações. Em trabalhos de campo 

com anfíbios anuros, usualmente os dois métodos são usados de forma conjugada (Rödel e Ernst, 

2004). 
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 Amostragens por encontros visuais e acústicos são usadas para obter a riqueza de espécies 

de uma área, sem obter dados de densidade populacional, e devido à sua simplicidade, esses 

métodos frequentemente são usados para levantamentos rápidos e avaliação de grandes áreas 

(Crump e Scott, 1994; Rödel e Ernst, 2004). 

 Na figura 1 estão apontadas as três áreas onde foram feitos registros acústicos de anfíbios. 

Além dessas áreas, caminhou-se por dentro de toda a área da floresta localizada entre os pontos A 

e B da figura 1, onde foram amostrados por encontros visuais outras espécies de anfíbios e os 

répteis. 

 

 

Figura 1. Localização do Parque Natural do Paragem e as áreas amostradas. 

 

 

 

 

Resultados e Discussão 

 

Características do local 
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 O Parque Natural do Paragem está muito antropizado. Há resíduos de lixo (Figura 2) em 

grande extensão do parque, e também encontramos resíduos de fogo possivelmente feito pelos 

moradores vizinhos para queimada de lixo (Figura 3). 

 

 

Figura 2. Resíduos de lixo diversos encontrados dentro da área do Parque Natural do Paragem. 

 

 

Figura 3. Árvores parcialmente queimadas por fogo no limite norte do parque.  

 

 Apesar de estar bastante antropizado, o parque ainda mantém pequenas áreas favoráveis à 

manutenção e reprodução de populações de anfíbios e répteis. Pode-se citar como exemplo o 

pequeno lago (ponto A da Figura 1, Figura 4) e uma série de poças temporárias no ponto B 

(Figura 5). 
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Figura 4. Um pequeno lago que dá suporte a algumas espécies de anfíbios e répteis 

 

  

Figuras 5 e 6. Aspecto geral das poças temporárias do ponto B. 

 

 

 

 

Riqueza de espécies da herpetofauna 

 

 A herpetofauna consistiu de oito espécies de répteis e 15 espécies de anfíbios. Abaixo 

apresentamos as tabelas 1 e 2 com a relação das espécies e também fotos dos ambientes e de 

algumas espécies. 
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 A lagartixa de parede Hemidactylus mabouia é uma espécie exótica, introduzida no Brasil 

possivelmente com os navios negreiros vindos da África. Atualmente está distribuída por grande 

parte do Brasil, sendo inclusive bastante comum em áreas antropizadas. O lagarto-teiú é bastante 

comum, sendo também visto facilmente por moradores locais. A cobra-cega Amphisbaena 

mertensii é comumente encontrada na região de Dourados, mesmo sendo de hábito fossório, pois 

após fortes chuvas o animal vem à superfície fugindo do solo encharcado. As espécies 

Sibynomorphus ventrimaculatus e Typhlops brongersmianus foram documentadas pelo colega 

Béda. 

 

 

Tabela 1. Relação de répteis encontrados no Parque Natural do Paragem. 

Nome popular Nome científico 

Lagarto teiú Tupinambis teguixin 

Lagarto Ameiva ameiva 

Lagartixa de parede Hemidactylus mabouia 

Cobra-cega Amphisbaena mertensii 

Tartaruga Phrynops geoffroanus 

Cobra d’água Liophis sp. 

Dormideira Sibynomorphus ventrimaculatus 

Cobra-cega Typhlops brongersmianus 

 

 

Figura 7. Exemplar de Sibynomorphus ventrimaculatus 
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Figura 8. Exemplar de Typhlops brongersmianus 

 

 Praticamente todas as espécies de anfíbios encontrados no Parque Natural do Paragem já 

tem sua distribuição conhecida para esta região do cerrado. Uma exceção possivelmente seja 

Hypsiboas cf. crepitans, confirmando-se sua identificação, esta espécie ainda não é conhecida 

para a região de Dourados, ampliando-se sua distribuição geográfica em aproximadamente 100 

quilômetros para oeste. Hypsiboas crepitans é conhecida de habitats relativamente secos de 

algumas localidades no cerrado no centro e nordeste do Brasil, Guianas, norte da Colômbia e 

Venezuela, leste do Panamá abaixo de 1.700m de altitude (Frost, 2007; IUCN et al., 2006). 

Todavia, sabe-se também que os exemplares atualmente identificados sob esse nome compõem 

um complexo de espécies(Frost, 2007; IUCN et al., 2006), e portanto uma identificação mais 

precisa, através de análises acústicas e de material genômico será necessária para confirmar a 

identificação. Outro fato interessante com relação a Hypsiboas crepitans é o fato que a espécie foi 

assinalada como ocorrente no país-vizinho Paraguai (de onde Dourados dista aproximadamente 

100 quilômetros) por Boettger (1885) e Bertoni (1914; 1939) (in Brusquetti e Lavilla, 2006), 

porém mais recentemente Brusquetti e Lavilla (2006) comentaram que os autores anteriores não 

incluíram material testemunho e dizem que possivelmente se trate de identificações errôneas de 

Hypsiboas raniceps (outra espécie semelhante, também ocorrente no Parque Natural do Paragem). 

 

 

 

 

Tabela 2. Relação de anfíbios encontrados no Parque Natural do Paragem. 

Nome popular Nome científico 
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Perereca Dendropsophus minutus 

Perereca Dendropsophus nanus 

Perereca Hypsiboas albopunctatus 

Perereca Hypsiboas cf. crepitans 

Perereca verde Hypsiboas punctatus 

Perereca Hypsiboas raniceps 

Rã Leptodactylus chaquensis 

Rã assoviadora Leptodactylus elenae 

Rã Leptodactylus fuscus 

Rã Leptodactylus podicipinus 

Rãzinha Pseudopaludicola mystacalis 

Rã cachorro Physalaemus cuvieri 

Sapo Rhinella schneideri 

Perereca de banheiro Scinax fuscomarginatus 

Perereca Scinax nasicus 

 

 

 

Figura 9. Macho de Dendropsophus nanus em atividade de vocalização 
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Figura 10. Indivíduo de Pseudopaludicola mystacalis. 

 

 

Figura 11. Indivíduo de Scinax fuscomarginatus. 

 

 

Figura 12. Macho de Hypsiboas albopunctatus. 
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Figura 13. Macho de Hypsiboas cf. crepitans em atividade de vocalização. 

 

 

Discussão e conclusões 

  

 A riqueza de anfíbios anuros encontrada no parque deve estar próximo do número real de 

espécies do parque, porém é importante que mais levantamento sejam feitos em outras épocas e 

mais regiões dentro do parque, principalmente devido à forte sazonalidade da atividade 

reprodutiva de muitas espécies de anfíbios do cerrado. Em uma área urbana de Corumbá, durante 

um levantamento de anfíbios em um ano, foram encontradas 16 espécies de anfíbios (Ávila e 

Ferreira, 2004), um número quase igual ao encontrado no Parque do Paragem em três noites de 

observação. 

 Porém, é muito importante considerar que devido ao baixo esforço amostral, de apenas 3 

noites e 3 dias novos esforços devem ser efetuados para complementar o levantamento. Muito 

possivelmente outras espécies de anfíbios e répteis ainda sejam encontrados na área do parque. 

Deve-se considerar que, conforme já comentado na introdução, a herpetofauna de toda essa área 

do bioma Cerrado em que estamos inseridos ainda é pouco conhecida, sendo imprescindível a 

criação de unidades de conservação nesse bioma. 

 

Recomendações e sugestões: 
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1) Este levantamento deve ser considerado como um levantamento inicial de sua herpetofauna. Mais 

visitas à área devem ser efetuadas com o intuito de fazer um completo levantamento, 

principalmente devido à forte reprodução sazonal de algumas espécies e o baixo esforço amostral 

até o presente. 

2) O completo cercamento do parque é de grande importância. Em um parque na cidade de Campo 

Grande, ao lado de uma rodovia, existe um outdoor com dizeres semelhantes a algo como “Este 

ano __ animais foram atropelados nesta rodovia”. Sugiro que seja feito algo semelhante no Parque 

Natural do Paragem, visto que foram encontrados vários animais atropelados nas estradas 

circunvizinhas do Parque. 

3) Uma medida inicial que precisa ser tomada é efetuar a remoção de lixo e entulhos no parque. 

Conversar junto à população vizinha do parque para não jogar entulhos no parque e não fazer 

fogo próximo à área do parque. 

4) Instalando-se trilhas no parque, sugere-se que esta passe próximo ao lago localizado na entrada 

sul do parque, mas a uma distância de no mínimo cinco metros para evitar o pisoteamento das 

margens que são importantes abrigos e sítios de vocalização e reprodução. A passagem da trilha 

próxima ao lago poderá permitir que à noite e eventualmente durante as tardes os visitantes ouçam 

o cantarolar dos anfíbios. 

5) Para diminuir o problema sério de atropelamento de animais, principalmente junto às rodovias 

asfaltadas próximas do parque, recomenda-se a instalação de mecanismos para redução de 

velocidade dos veículos, tais como lombadas convencionais ou eletrônicas. Sabe-se que os efeitos 

do trânsito em estradas podem causar sérios prejuízos à herpetofauna (Spellerberg, 1998). Placas 

indicativas da presença de fauna nativa em uma área protegida também podem ser implementadas 

junto às rodovias. 
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INTRODUÇÃO 

 

O Brasil é o país que abriga uma das maiores diversidades biológicas do mundo, com 

cerca de 10% de todas as espécies do planeta (MYERS et al., 2000). Atualmente no país há 652 

espécies de mamíferos distribuídas em 11 das 22 ordens reconhecidas (REIS et al., 2006). 

A perda e fragmentação de habitat, resultantes de atividades humanas constituem uma 

das causas primárias da presente crise de extinção das espécies (BROOKS et al., 2002), 

estando primariamente relacionadas ao desenvolvimento econômico através do crescimento de 

áreas cultivadas e urbanas e aumento da densidade populacional humana. Os mamíferos 

terrestres, que compreendem importante parcela da biodiversidade regional, são um dos grupos 

animais mais afetados (COSTA et al., 2005), sendo que os de médio e grande porte sofrem 

ainda a pressão da caça (MARINHO-FILHO, 1999; CHIARELLO, 2000; COSTA et al., 2005). 

O bioma Cerrado é uma das formações vegetais mais importantes do Brasil, sendo 

característico por apresentar um mosaico de vegetação que se estende desde a savana arbórea 

(cerradão) até as formações campestres, como o (campo sujo, campo rupestre e campo limpo), 

sendo uma região peculiar e muito diversificada (IBGE, 1992; RIBEIRO & WALTER, 1998).  

No entanto, o Cerrado está desaparecendo rapidamente, sendo que cerca de 65 % de sua 

área total se encontra antropizada (MANTOVANI & PEREIRA, 1998), outros estudos 

mencionam que nada menos do que 80% da sua área original já deveria ter sido convertida para 

áreas antrópicas (MYERS et al., 2000), cedendo lugar a pastagens plantadas com gramíneas de 

origem africanas que cobrem atualmente uma área de 25 % e monoculturas cultivadas em outras 5 

%, principalmente a soja, sendo a área total protegida por meios de unidades de conservação 

(proteção integral, uso sustentável e reservas particulares do patrimônio natural – RPPN) estimada 

em cerca de 4,4 %, claramente insuficiente quando comparado com os principais usos da terra 

(AGUIAR et al., 2004; KLINK & MACHADO, 2005). As estimativas apontam que o bioma 

deverá ser totalmente descaracterizado no ano de 2030, caso as tendências de ocupação continuem 

causando uma perda anual de 2,2 milhões de hectares de área nativas (MACHADO et al., 2004). 
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Os 20 % que restam de sua área original abriga 161 espécies de mamíferos das quais 11% são 

endêmicas (MYERS et al., 2000). 

 A criação de unidades de conservação é um passo importante para a proteção da 

biodiversidade (AGUIAR et al., 2004), portanto, o estabelecimento de áreas protegidas estaria 

mantendo a fauna existente em determinada região. Sendo assim, objetivou-se verificar a fauna de 

mamíferos do Parque Natural do Paragem, Dourados sul de Mato de Grosso do Sul.  

 

MATERIAL E MÉTODOS 

Área de estudo 

O Parque Natural do Paragem compreende uma área de 16,45 ha, na porção sul do 

município de Dourados. 

Foram estabelecidos três transectos T1, T2 e T3, onde T1 e T2 compreenderam a porção 

esquerda e direita respectivamente do fragmento de floresta semidecidual próximo a entrada do 

Parque, já o terceira transecto, T3, foi estabelecido no ambiente de floresta de galeria existente no 

limite da área do Parque (Figura 1). 

 
Figura 1 – Mapa da área do Parque Natural do Paragem, mostrando os locais de capturas (transecções) para os 

pequenos mamíferos. 

Métodos 

 

 O estudo foi realizado durante os dias 06, 07 e 08 de outubro de 2007, o que compreende 

início a estação úmida para o Cerrado. 

Para a realização do levantamento dos mamíferos foram empregadas quatro metodologias: 

1) captura das espécies com armadilhas do tipo “Live trap”, compostas de armadilhas Young (17 
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x 17 x 45 cm) e armadilhas Sherman (12 x 14 x 40 cm); 2) visualização dos animais em campo; 3) 

identificação através de vestígios (pegadas, tocas, sons) e 4) entrevista com morados de entorno e 

que residem dentro do próprio Parque. 

Para a captura de pequenos mamíferos utilizou-se 50 armadilhas 30 no solo e 20 no sub-

bosque (1 a 2 m de altura) (figura 2A e B). 

 

 

Figura 2 – Armadilhas utilizadas para a captura de pequenos mamíferos. A – armadilhas Young, colocadas no solo; B 

– Armadilhas Sherman colocada no sub-bosque. Fonte: A. F. BÉDA, 2007. 

 

As armadilhas foram distribuídas nas três transecções de tal forma que, T1 permaneceu 

com 10 armadilhas (5 no solo e 5 no sub-bosque), T2 com 15 armadilhas (10 no solo e 5 no sub-

bosque) e T3 com 25 armadilhas (15 no solo e 10 no sub-bosque) com uma distância de 10 metros 

entre as armadilhas. Utilizou-se armadilhas do tipo “Live trap”, compostas de armadilhas Young 

(17 x 17 x 45 cm) e armadilhas Sherman (12 x 14 x 40 cm).  

Como isca, utilizou-se, uma mistura de banana e abóbora, sendo que no segundo dia as 

armadilhas foram iscadas com salame comercial. 

A visualização direta de mamíferos em campo foi feita percorrendo toda a área do Parque 

e áreas adjacentes, tais como: o fragmento particular a oeste e a área de floresta de galeria, nos 

diversos períodos do dia. 

Rastros foram observados conforme conhecimento empírico dos autores, auxiliados pelos 

guias de campo de BECKER & DALPONTE (1999) e BORGES & TOMÁS (2004). 
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Por fim, as entrevistas foram feitas com moradores locais e do entorno do Parque. 

 

 

RESULTADOS 

 

 No presente estudo foram registradas, através das quatro metodologias empregadas, oito 

espécies de mamíferos para o Parque Natural do Paragem (Tabela 1). O esforço total de capturas 

foi de 100 armadilhas-noite teve-se 12 capturas de duas espécies (Didelphis albiventris e 

Micoureus constantiae).  

Didelphis albiventris e M. constantiae foram as espécie mais comum ocorrendo nas três 

transecções e também a espécie mais abundante (com oito indivíduos capturados), seguido por M. 

constantiae (N = 4 indivíduos). 

Consideração os outros tipos de metodologias, Oligoryzomys nigripes e Cavia aperea 

foram amostradas por meio de observação direta, Cerdocyon thous, Dasypus novemcinctus e 

Euphractus sexcinctus por meio de entrevista e toca no caso do tatu-peludo e Puma yagouaroundi 

foi encontrado atropelado na BR 163 na ponte que corta a floresta de galeria e que faz divisa com 

o Parque (Tabela 1). 

 

 

 

 

 

 

Tabela 1 – Mamíferos do Parque Natural do Paragem, Dourados, Mato Grosso do Sul 

 

Nome científico Nome científico Tipo de registro 

Marsupialia   

  Didelphis albiventris Lund, 1840 Gambá-de-orelha-branca A 

  Micoureus constantiae (Thomas, 1904) Cuíca A 

Cingulata   

  Dasypus novemcinctus (Linnaeus, 1758) Tatu-liso E 

  Euphractus sexcinctus (Linnaeus, 1758) Tatu-peludo E 

Carnívora   

  Cerdocyon thous (Linnaeus, 1766) Lobinho E 
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  Puma yagouaroundi (É. Geoffroy Saint 

Hilaire, 1803) 

Gato-mourisco R 

Rodentia   

  Cavia aperea Erxleben, 1777  Preá D 

  Oligoryzomys nigripes(Olfers, 1818)  Pequeno-rato-de-patas-

preta 

D 

Lagomorpha   

Lepus capensis (Linnaeus, 1758) lebre E 

Legenda: (A) capturado em armadilhas, (D) observação direta, (R) morto em rodovia, , (E) entrevista. 

 

Espécies amostradas 

 

 São apresentadas a seguir algumas observações obtidas sobre as espécies registradas nesse 

levantamento. 

 

ORDEM MARSUPIALIA 

FAMÍLIA DIDELPHIDAE 

Didelphis albiventris – foram capturados dois machos, sendo um jovem e um adulto e 

quatro fêmeas, onde foi registrada uma fêmea em áreas de floresta de galeria (T3), com filhotes 

no marsúpio. Das oito capturas, apenas uma ocorreu no sub-bosque. Sendo que as fugas após a 

soltura ocorreram todas pelo o solo (Figura 3). 

 

Figura 3 – Espécie do marsupial Didelphis albiventris. Fonte: A. F. BÉDA, 2007. 
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 Micoureus constantiae – dos quatro indivíduos capturas duas eram fêmeas, estas que 

ocorreram em (T1 capturado no sub-bosque e T3 capturado no solo). Sendo que as duas 

apresentaram filhotes fixados às mamas (mais ou menos 11 filhotes). Teve-se também um macho 

capturado no capturado no sub-bosque da T2 (Figura 4). O quarto indivíduo registrado da espécie 

foi encontrado morto, este que havia sido predado dentro da armadilha. 

 

 

Figura 4 – Espécie do marsupial Micoureus constantiae. Fonte: A. F. BÉDA, 2007. 

 

ORDEM CINGULATA 

FAMÍLIA DASYPODIDAE 

 Dasypus novemcinctus – foi registrada através de entrevista, sendo que encontrou-se 

durante o percurso moradores do entorno caçando esta espécie no fragmento do lado oeste do 

Parque. 

 Euphractus sexcinctus – também foi registrado através de entrevista, além disso, foi 

encontrada uma toca na área da floresta de galeria. 

 

ORDEM CARNIVORA 

FAMÍLIA CANIDAE 

 Cerdocyon thous – o lobinho também foi registrado através de entrevista de uma moradora 

de dentro do Parque. 

 

FAMÍLIA FELIDAE 
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 Puma yagouaroundi – foi encontrado um indivíduo morto, por atropelamento na BR 163, 

trecho sobre a ponte do Córrego do Paragem (Figura 5). 

 

 

Figura 5 – Gato-mourisco (Puma yagouaroundi) atropelado na BR 163, sobre o Córrego do Paragem. Fonte: A. F. 

BÉDA, 2007. 

 

 

ORDEM RODENTIA 

FAMÍLIA CAVIIDAE 

 Cavia aperea – foi registrada, através de observação direta, no período matutino do dia 06 

de outubro de 2007, na porção sul do Parque, saindo de uma área alagada, possivelmente de 

nascente, próximo a residência do guarda do Parque. 

 

FAMÍLIA CRICETIDAE 

 Oligoryzomys nigripes – foi registrado através de observação direta, no período noturno do 

dia 06 de outubro de 2007, no mesmo local onde foi encontrado na vegetação no mesmo local 

onde C. aperea foi encontrada. 

 

DISCUSSÃO 
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 Levantamentos faunísticos, a princípio, devem ser considerados preliminares, 

principalmente em se tratando de áreas continentais. Além do mais, estudos relacionados a fauna 

de mamíferos do sul e sudoeste de Mato Grosso do Sul são escassos (CÁCERES et al., 2007). 

  

Existem evidências de que a viabilidade de populações de mamíferos em fragmentos 

pequenos é reduzida, pelo menos para o marsupial M. demerarae (VIEIRA et al., 2003). Mesmo 

assim, sua congênere M. constantiae apresentou uma boa viabilidade com as duas fêmeas 

encontradas com filhotes. 

  

Didelphis albiventris é considerada um espécie generalista, ocorrendo em formações que 

possuem árvores e/ou arbustos, é ainda um marsupial registrado na cultura de eucaliptos (LYRA-

JORGE et al., 2001). Esse marsupial tem um comportamento de “r” estrategista, ou seja, são 

generalista e pioneira, bem adaptadas a ambientes instáveis e de matas secundárias (CHARLES-

DOMINIQUE, 1983). 

 

A baixa riqueza da fauna de mamíferos pode estar relacionada ao pequeno tamanho da 

área, sendo que para primatas e ungulados, os quais necessitam de espaço bem maior do que para 

os pequenos mamíferos, o tamanho do fragmento parece ter um papel importante, tanto na riqueza 

quanto na abundância de espécies (VIEIRA et al.,2003). 

CONCLUSÃO 

 

 A baixa riqueza de espécies de mamíferos se deve ao pequeno tamanho da área do Parque 

e também a atividades antrópicas (desmatamento, lixo e a própria caça) realizadas neste local. 

 Mesmo assim o Parque mantém uma fauna de pequenos mamíferos que continua 

mantendo sua população, como encontrado para as espécies de D. albiventris e M. constantiae, 

que apresentaram-se com filhotes e aparecimento de indivíduos juvenis. 
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Levantamento De Mesofauna Edáfica Em Floresta Semi-

Decidual No Córrego Paragem 
 

Maria Helena Pereira Vieira 

I – INTRODUÇÃO 
 

 

      A mudança do ecossistema natural  provoca alterações profundas nas propriedades 

químicas, físicas e biológicas dos solos.  

Hoje, não só a produção de alimentos nos preocupa, mas sim, toda ação antrópica 

nos diversos ecossistemas sem um cuidadoso estudo, pois, tem provocado sérios danos 

ao meio ambiente. Como exemplo pode-se citar a pecuária, com a introdução de 

gramíneas exóticas em ambientes não propícios e compactação dos solos por pisoteio 

como acontece no Estado do Amazonas; As Hidroelétricas, provocando inundações e 

eliminando inúmeras espécies muitas vezes endêmicas; Os oleodutos, as usinas 

nucleares, os gasodutos, entre outros, causam desastres lamentáveis, muitas vezes 

difíceis ou impossíveis de serem reparados. Esses danos afetam a atmosfera, hidrosfera 

e litosfera, ou seja, toda a biosfera; cada um com sua parcela. Na litosfera encontramos 

os organismos que são responsáveis pela decomposição da matéria orgânica, 

contribuindo assim, para a ciclagem de nutrientes. 

 A adoção de métodos de manejo de solo data-se de épocas remotas, porém foi 

intensificada recentemente no período de grande desenvolvimento dos países 

industrializados (FANCELLI & FAVARIN, 1989).  

  Visando minimizar os danos provocados pelo manejo inadequado ao ecossistema, o 

homem está à procura de um modo de cultivar o solo que lhe deixe o mais próximo das 

condições naturais, para que haja equilíbrio entre os seres da cadeia trófica e diminua as 

perdas de solo por erosão eólica e/ou hídrica (BZUNECK, 1988). 

 

  

Normalmente nas técnicas de conservação do solo não é dado o devido valor à fauna  

benéfica do solo, principalmente os seres da micro,  meso e macrofauna. Nos esquecendo 

que, nos ecossistemas terrestres, a maior parte da produtividade primária líquida não é 

utilizada pelos herbívoros, mas sim, pelos decompositores, isto é, pelos organismos do 

solo (DAJOZ, 1978 ). 

Essa mesofauna edáfica, segundo DUNGER (1983), BZUNECK (1988), SAUTER 

(1994),   SANTOS (1996), VIEIRA et al. (1997; 1998 e 1999 ), e VIEIRA (1999), por 
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serem os artrópodos do solo mais numerosos e melhores distribuídos, tem um papel de 

catalizador da atividade microbiana na decomposição de matéria orgânica, distribuição 

de esporos, inibição de fungos e bactérias causadoras de doenças, bem como exercem 

uma importante função no processo de humificação do solo (DUNGER, 1956). Devido a 

sua densidade e distribuição são considerados como bioindicadores ambientais. 

 Esses organismos por apresentarem as características mencionadas anteriormente 

e o desconhecimento destes  na área de topo, encosta  e fundo de vale da área urbana 

Dourados-MS, foram analisados, quantificados e identificados,  afim de se obter  dados 

que possam  avaliar  os  possíveis  alterações am áreas destinadas a programa de 

manejo ambiental.  

 

 
 

 

II – METODOLOGIA 

 
Realizou-se 15 amostras com 0-5cm de capacidade de solo utilizando o 

funil de Berlese modificado para retirada dessas amostras. Posteriormente, 

estas   foram transportadas para o laboratório de Entomologia da UFGD 

(Universidade Federal da Grande Dourados) e submetidas ao processo de 
extração em mesa expositora por um período de setes dias.  

Após esse período, os organismos foram triados, clarificados e 
identificados com auxílio de microscópio óptico, microscópio esterioscópico e 

chaves dicotômicas para esse fim. 
 

III - RESULTADOS 
 

Os resultados apresentaram para Bacia do Rio Dourado uma população de  
3.859 Acari/m² sendo: compartimento de relevo de topo 2.563 ind./m², de encosta 634 
ind./m² e de fundo de vale 662 ind./m²  inseridos em 24, 09, 06 gêneros e 02  famílias 
respectivamente. 

 Dados anteriores realizados no ano de  2005 observa-se que conforme a 
condição ambiental vai se estabelecendo em termos de umidade, matéria orgânica 
disponível (serapilheira) e reduzindo a antropização a população edáfica também vai se 
estabelecendo. Dados estes amostrados para o grupo supramencionado, os quais 
encontrou-se  19, 07, 05 gêneros respectivamente abordando os mesmos 
compartimentos os quais foram utilizado para a pesquisa:  topo, encosta e fundo de 
vale.  

Para Collembola uma população de 5.443 ind./m² sendo: compartimento de 
relevo de topo 461ind./m², de encosta 979 ind./m² e de fundo de vale 4.003 ind./m²  
inseridos em 04, 02, 02 gêneros respectivamente. Os gêneros de Collembola 
encontrados em anos anteriores foram semelhante, porém o ambiente de topo 
apresentou-se o dobro de indivíduos, conforme dados apresentado por Vieira et al. 
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(2005 ) os quais quantificaram uma população de 2.015 ind./m² sendo: compartimento 
de relevo de topo 345 ind./m², de encosta 518 ind./m² e de fundo de vale 1.152 ind./m² 
pertencentes ambos, a 02 gêneros.  
 
  Percebe-se pelas Figuras 1 e 2, que as maiores densidades e diversidades 
foram: Para Acari no relevo de topo e Collembola no fundo de vale. A pesar de toda 
ação antrópica local, esses ambientes contendo uma boa cobertura de serapilheira e 
muita matéria orgânica incorporada mantém-se assim, uma diversificada biota. 
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FIGURA 1. Densidade e Diversidade de Acari no topo, encosta e fundo de vale do resquício 
de floresta do córrego Parage. 
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Figura2. Densidade e diversidade de Collembola no compartimento de topo, encosta e 
fundo de vale do resquício de floresta do córrego Parage. 
 
 A maior densidade de Collembola apresentada verifica-se onde a porcentagem 
de umidade é elevada e a quantidade de material alúvio-coluvial presente, era 
abundante. Dados estes observados no fundo de vale deste local amostrado. Verifica-
se, porém, que, já a diversidade foi maior no compartimento de topo. Já o topo 
apresentou maior densidade e diversidade de Acari, isto em virtude possivelmente da 
boa cobertura de serapilheira e por encontrar representantes indicativos de colonização 
primária. É importante salientar que, a ocorrência de preservação dos atributos 
favoráveis do solo como: manutenção da matéria orgânica (serapilheira), não 
revolvimento deste, compactação oriunda de diferentes agentes propicia condições 
desejáveis à estabilização da fauna edáfica. 
 

  
IV – CONCLUSÃO 
 
   Com base nos resultados obtidos conclui-se que: 
 

- A densidade e diversidade de Acari  foram maiores em relevo de topo  
- A densidade de Collembola foi maior onde umidade e matéria orgânica foram 

mais expressivas. 
 
- A diversidade de Collembola foi semelhante em 67% dos ambientes estudados, 

sendo maior no compartimento de fundo de vale. 
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Fluxograma dos principais Aspectos Ambientais relevantes quanto à preservação do Solo em Três 

Níveis. 
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Principais funções ambientais na preservação da área em parques naturais 

 

 Propicia condições edáficas favoráveis à micro e mesofauna;   

 Melhoria da qualidade do ar; 

 Diminuição do aquecimento global; 

 Controle do efeito erosivo dos ventos; 

 Redução dos níveis de poluição aérea; 

 Redução da intensidade dos fenômenos erosivos; 

 Contribuição no processo de regularização da vazão dos mananciais hídricos; 

 Melhoria da capacidade regenerativa; 

 Diminuição da pressão sobre os remanescentes de vegetação nativa; 

 Garantia de uma maior estabilidade ecológica das áreas; 

 Servir como abrigo, refúgio e fonte de alimentação para a fauna silvestre; 

 Possibilitar melhores condições de sobrevivência aos organismos aquáticos; 

 Abrigar parte da biodiversidade planetária; 

 Utilização para fins recreativos e contemplativos; 

 Melhoria do valor cênico da paisagem; 

 Adição de novas rendas para o setor turístico; 

 Recuperação de áreas degradadas; 

 Oferecimento de alternativa para programas de educação ambiental ecologicamente 

adequada; 

 Contribuição ao processo global de aprimoramento científico e tecnológico; 

 Geração de novas divisas. 

 

Recomendações: 

 

Criar condições favoráveis para a efetiva institucionalização do processo de avaliação de 

impactos ambientais em ambientes destinados à reservas e parques ambientais → conhecimento 

quali-quantitativo dos impactos é indispensável para melhor adequação das atividades aos fatores 

ambientais. 

Com a realidade de campo (área)  recomenda-se a utilização métodos de avaliação dos 

impactos ambientais adequados, objetivando conhecer a potencialidade de cada  área destinados 

à reserva; 

A partir do conhecimento pleno do referido perfil quali-quantitativo dos impactos, recomenda-

se implantação do programa de monitoramento dos mesmos; 

Estabelecer um melhor relacionamento com a comunidade inserida na região de entorno; 

Desenvolver sistemas de manejo adequados. 

 

 

 

 


