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APRESENTAÇÃO 

 

O presente documento contempla os resultados das atividades referentes ao 

Estudo de Impacto Ambiental/Relatório de Impacto Ambiental (EIA/RIMA) do Terminal 

Portuário Paratudal (TPP), e integra o rol de documentos a serem compartilhados com a 

Secretaria de Estado de Meio Ambiente de Mato Grosso (SEMA/MT). 

O objeto deste estudo é a implantação de um Terminal de Uso Privado (TUP), 

denominado Terminal Portuário Paratudal a ser implantado em área de 100 ha arrendada 

na Fazenda Atoledal. O TPP estará localizado no município de Cáceres (MT), na margem 

esquerda do Rio Paraguai, KM 2059,5 e tem como objetivo a movimentação de cargas 

originadas e/ou destinadas ao estado de Mato Grosso por meio do Rio Paraguai desde o 

município de Cáceres (MT) até Corumbá (MS), percorrendo 670 km pela Hidrovia do Rio 

Paraguai. As categorias de carga movimentadas pelo Terminal serão grãos, carga geral a 

granel ou unitizadas, contêineres, fertilizantes e outros granéis sólidos ou unitizados. 

A estrutura geral do trabalho mantém alinhamento com o Plano de Trabalho 

elencado no Termo de Referência, o qual se divide em seis produtos a serem 

compartilhados, a saber: 

 

 

Volume 1 – Descrição do empreendimento 

 Identificação do empreendedor; 

 Dados do empreendimento; 

 Área de estudo e áreas de influência; 

 Inserção regional e legislação ambiental. 

 

Volume 2 – Diagnóstico Ambiental do Meio Físico 

 Diagnóstico Ambiental do Meio Físico. 

 

Volume 3 – Diagnóstico Ambiental do Meio Biótico 

 Diagnóstico Ambiental do Meio Biótico. 

 

Volume 4 – Diagnóstico Ambiental do Meio Socioeconômico 

 Diagnóstico Ambiental do Meio Socioeconômico; 
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 Passivos Ambientais; 

 Síntese da situação ambiental da região. 

 

Volume 5 – Avaliação de Impactos Ambientais 

 Análise dos Impactos Ambientais; 

 Áreas de Influência do Empreendimento; 

 Análise dos Impactos Cumulativos e Sinérgicos; 

 Medidas Mitigadoras, Compensatórias e Programas Ambientais; 

 Alternativas Tecnológicas; 

 Prognóstico Ambiental; 

 Análise de Risco; 

 Resultados. 
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5 DIAGNÓSTICO AMBIENTAL DO MEIO SOCIOECONÔMICO 

 

5.3 MEIO SOCIOECONÔMICO 

 

A área de influência para o meio socioeconômico refere-se às áreas com 

intervenção direta ou indireta pelo empreendimento, em todas as suas fases. A 

abrangência dos impactos é diferenciada pelas características próprias dos meios físico, 

biótico e socioeconômico. 

A área de influência pode ser categorizada em três níveis: 

a. Área Diretamente Afetada (ADA): corresponde às áreas com intervenção do 

empreendimento, englobando as áreas destinadas à instalação da 

infraestrutura necessária à implantação e operação do empreendimento: 

pontos de localização de obras civis decorrentes ou associadas ao 

empreendimento como alojamentos, canteiros de obras, locais de descarte de 

material dragado e as vias de acessos a serem alteradas ou novas; 

b. Área de Influência Direta (AID): área cuja abrangência dos impactos incida 

ou venha a incidir de forma direta sobre: os recursos naturais e serviços 

ambientais, modificando a sua qualidade ou diminuindo seu potencial de 

conservação ou aproveitamento, e sobre as relações sociais, econômicas e 

culturais; 

c. Área de Influência Indireta (AII): corresponde ao território onde a 

implantação e operação do empreendimento impacte de forma indireta os 

meios físico, biótico e socioeconômico. 

 

Em relação ao meio socioeconômico, foi considerado o município de Cáceres 

como Área de Influência Direta. A Área de Influência Indireta foi definida a partir da 

Microrregião do Alto Pantanal do estado de Mato Grosso, contendo os municípios de 

Cáceres, Barão de Melgaço, Poconé, Curvelândia. O município de Corumbá, no estado 

de Mato Grosso do Sul, também foi inserido na AII devido à sua localização e importância 

para o transporte de cargas na Hidrovia do Rio Paraguai, principalmente devido à sua 

participação no sistema logístico do TPP (Figura 5.1). 
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FIGURA 5.1 – ÁREA DE INFLUÊNCIA DO MEIO SOCIOECONÔMICO. 

 

Fonte: UFPR/ITTI (2018). 
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A dinamização da economia regional, em particular dos estados de Mato Grosso 

e Mato Grosso do Sul foi influenciada pelo processo de integração territorial articulado por 

meio de diversas estruturas e, particularmente, das rodovias que rompiam o isolamento 

dos mesmos (GUIMARÃES; LEME, 1997). 

Conforme Cunha (2006), a dinâmica demográfica do Centro-Oeste, de forma 

geral, acompanhou as diversas fases da sua economia. Observa-se a intensidade 

elevada dos fluxos migratórios nos anos 1970 e 1980, arrefecidos nos anos 1990. Em 

decorrência do modelo de agricultura intensiva, também é característica a urbanização 

muito rápida, neste caso contribuindo para o crescimento de núcleos urbanos altamente 

precários. Tanto assim, que nos anos 2000 a população urbana do estado de Mato 

Grosso havia atingido o percentual de 80%, conforme os dados do IBGE. 

De acordo com Silva (2005), a incorporação do Centro-Oeste, realizada por meio 

do processo de expansão da fronteira do agronegócio de grãos, notadamente, da 

sojicultura, foi fortemente vinculada à construção da infraestrutura viária. A urbanização 

acelerada e a incorporação das principais cidades dessa região abriram caminho para a 

inserção de porções regionais dos estados nas cadeias produtivas agroindustriais, 

focadas na exportação e no abastecimento do mercado interno. Fundamentalmente, dois 

eixos rodoviários ligaram os estados do centro-oeste aos portos de Paranaguá e Santos, 

as rodovias federais BR-163 e BR-364, respectivamente (OJIMA, 2006). 

Reforça ainda Guimarães e Leme (1997) que, muitas das áreas abrangidas pelos 

investimentos agroindustriais não vivenciaram o crescimento econômico, em função de 

estarem ligadas a outros polos regionais que absorveram os benefícios da expansão de 

fluxos econômicos. Isso apenas corrobora para que se entenda que os empreendimentos 

ligados à infraestrutura são altamente relevantes e estimuladores do desenvolvimento, 

embora não sejam capazes, por si só, de promover transformações estruturais. 

 

5.3.1 Metodologia 

 

O estudo social é um processo metodológico específico do Serviço Social que 

tem por finalidade conhecer profundamente, e de forma crítica, uma determinada situação 

ou expressão da questão social, objeto da intervenção profissional (FÁVERO, 2003, p. 

43). 

Ressaltam Pavão, Graciano e Blattner (2006) que o estudo social é baseado no 

contexto familiar e na realidade social, tendo como finalidade subsidiar decisões e ações, 
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possibilitando a coleta de informações a respeito da realidade sócio familiar de cada 

indivíduo e família e as questões sociais que afetam suas relações sociais, especialmente 

em seus aspectos socioeconômicos e culturais (PAVÃO; GRACIANO; BLATTNER, 2006). 

Considerando o exposto, buscou-se traçar um quadro da socioeconomia dos 

municípios inseridos na Área de Influência Indireta do meio socioeconômico. Para tanto, 

foram utilizados indicadores de população, saúde, educação, renda e segurança pública. 

Também foram analisadas as questões econômicas, culturais e territoriais desses 

municípios. Ressalta-se que foi considerado os estudos para os municípios de 

Curvelândia, Cáceres, Poconé, Barão de Melgaço e Corumbá, pois Ladário é um 

município-enclave de Corumbá. 

 

5.3.2 Dinâmica populacional 

 

Entende-se por dinâmica populacional as variações do conjunto de indivíduos que 

vivem em um mesmo local. Neste estudo, a abordagem foi relativa à Área de Influência 

Indireta do meio socioeconômico, compreendendo a caracterização populacional e a 

identificação das condições de saúde e de doenças endêmicas que afetam a população. 

Além disso, foi realizada a descrição da infraestrutura básica e de serviços, bem como 

uma análise dos indicadores sociais da população. 

 

5.3.2.1 Caracterização populacional 

 

A caracterização populacional visou elencar as principais características da 

população, bem como identificar os estabelecimentos de educação, saúde e segurança 

presentes na AII. Portanto, foram considerados os municípios de Barão de Melgaço, 

Cáceres, Curvelândia e Poconé, no estado de Mato Grosso, e o município de Corumbá, 

no estado de Mato Grosso do Sul. 

Essa descrição foi realizada através de números e indicadores divulgados pelo 

Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística (IBGE), pelo Instituto Nacional de Estudos e 

Pesquisas Educacionais Anísio Teixeira (INEP), pelo Programa das Nações Unidas para 

o Desenvolvimento (PNUD), pelo Departamento de Informática do Sistema Único de 

Saúde (DATASUS) e pela Secretaria de Estado de Segurança Pública (SESP) de Mato 

Grosso e de Mato Grosso do Sul. 
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Os dados utilizados correspondem aos anos em que foram realizados censos 

demográficos e, constam de atualizações quando existentes. Os censos populacionais 

produzem informações importantes para a definição de políticas públicas e tomada de 

decisões. O último Censo realizado refere-se ao ano de 2010, ano em que os resultados 

definitivos foram divulgados no mês de novembro, após um extenso levantamento. 

 

 Barão de Melgaço 

 

Segundo o Censo IBGE (2010a), a população de Barão de Melgaço era de 7.591 

habitantes, número que fazia com que a cidade ocupasse a posição 85 no ranking de 141 

municípios de Mato Grosso. Dados do IBGE (2017a) apontaram que, para o ano de 2017, 

a população estimada do município era de 7.872 habitantes. 

A maior parte dos melgacianos reside em área rural (54,9%), percentual que 

corresponde à posição 20 entre as 141 cidades mato-grossenses no quesito “população 

rural”. Além disso, a maioria dos habitantes são do sexo masculino (54,5%) e a população 

idosa é de 12,7%, ocupando a 13ª maior participação de idosos em uma cidade em Mato 

Grosso. Por fim, a densidade demográfica do município é de 0,68 habitantes por km², o 

que equivale a posição 5.519 entre as 5.570 cidades brasileiras, isto é, uma das mais 

baixas densidades demográficas do Brasil (IBGE, 2010a). 

Os indígenas constituem um dos grupos sociais de Barão de Melgaço. Em 2010, 

a população indígena do município era de 89 habitantes, o que configura a 783ª 

colocação no ranking entre todas as 5.565 cidades do Brasil (IBGE, 2010b). 

Os últimos anos caracterizaram uma melhora nos indicadores de longevidade de 

Barão de Melgaço. A expectativa de vida passou de 61,8 anos em 1991 para 74,2 anos 

em 2010, ano no qual a esperança de vida ao nascer mato-grossense foi de 74,3 anos e a 

brasileira foi de 73,9 anos. Concomitantemente ao aumento da expectativa de vida da 

população, o índice de mortalidade infantil apresentou redução de 40,1 por mil nascidos 

vivos, em 1991, para 16,6 por mil nascidos vivos, em 2010. As taxas de mortalidade 

infantil em Mato Grosso e no Brasil, em 2010, eram 16,8 e 16,7 por mil nascidos vivos, 

respectivamente (PNUD, 2013a). 

De acordo com o INEP (2019), em 2018 a população do município de Barão de 

Melgaço dispunha de 9 estabelecimentos de educação básica. Desse total, 4 atendiam o 

ensino infantil, 7 o ensino fundamental, 2 estabelecimentos ofertavam vagas do tipo 

Educação de Jovens e Adultos (EJA) e 4 unidades educacionais possuíam vagas para o 
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ensino médio (é importante ressaltar que nesse levantamento foi considerado o fato de 

que o mesmo estabelecimento pode oferecer mais de uma etapa de ensino). Em 2015, a 

cidade de Barão de Melgaço não contava com instituição de ensino superior (INEP, 

2018). 

Em 2018, a infraestrutura de saúde de Barão de Melgaço é composta por 18 

estabelecimentos, sendo os centros de saúde o principal tipo de unidade de atendimento 

(DATASUS, 2019). A Tabela 5.1 apresenta o quantitativo de estabelecimentos de saúde 

do município. 

 

TABELA 5.1 – QUANTITATIVO DOS ESTABELECIMENTOS DE SAÚDE DE BARÃO DE MELGAÇO. 

TIPO DE ESTABELECIMENTO UNIDADES 

Central de Regulação  1 

Centro de Saúde/Unidade Básica de Saúde  3 

Clínica Especializada/Ambulatório Especializado 1 

Hospital Geral  1 

Laboratório de Saúde Pública  1 

Posto de Saúde  8 

Secretaria de Saúde  1 

Unidade de Atenção à Saúde Indígena  1 

Unidade de Serviço de Apoio de Diagnose e Terapia  1 

TOTAL 18 

Fonte: DATASUS (2019). 

 

Em relação aos estabelecimentos de assistência social, a Secretaria de 

Assistência Social de Barão de Melgaço (2018) afirma que existe uma unidade de 

atendimento do Centro de Referência de Assistência Social (CRAS) e uma unidade do 

Conselho Tutelar. 

De acordo com o Serviço Brasileiro de Apoio às Micro e Pequenas Empresas 

(SEBRAE) (2018), as organizações da sociedade civil podem ser compreendidas como  

uma qualificação jurídica atribuída a entidades privadas que atuam em áreas do setor 

público e são consideradas de interesse social. Podem ser financiadas pela iniciativa 

privada sem fins lucrativos ou pelo Estado.  

O município de Barão de Melgaço dispõe também de 30 organizações da 

sociedade civil, sendo 17 delas de desenvolvimento e defesa dos direitos sociais e 5 de 

atividade religiosa (IPEA, 2018). A lista completa das OSC’s de Barão de Melgaço é 

apresentada no APÊNDICE 1. 
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Em relação aos órgãos governamentais, Barão de Melgaço conta apenas com 

uma agência dos Correios. Não há postos de atendimento de outros órgãos instalados no 

município, a população utiliza serviços em municípios próximos de maior porte, como 

Poconé e Santo Antônio do Leverger.  

 

 Cáceres 

 

De acordo com o IBGE (2010c), a população do município de Cáceres era de 

87.942 habitantes no ano 2010, o que conferia ao município a quinta posição no ranking 

das cidades mais populosas de Mato Grosso. Conforme dados do ano de 2018, a 

população estimada do município é de 93.882 habitantes (IBGE, 2018). 

Entre as características de seus habitantes, pode-se destacar que a população 

reside, majoritariamente, em área urbana (87,1%), a 18ª maior participação entre os 

municípios do estado. Além disso, na divisão por sexo ou idade, a população é de 50,1% 

do sexo masculino e 9,4% de idosos (IBGE, 2010c). 

Apesar da população absoluta ser considerável no âmbito estadual, a cidade de 

Cáceres é pouco povoada. Com uma densidade demográfica de 3,61 habitantes por km², 

o município ocupa a 47ª posição no ranking das populações relativas do estado (IBGE, 

2010c). 

Entre os grupos sociais do município estão os indígenas. De acordo com dados 

do ano de 2010, a população indígena de Cáceres é de 132 habitantes, a nona maior de 

Mato Grosso e a 623ª entre as 5.565 cidades brasileiras (IBGE, 2010b) . 

Em Cáceres, a esperança de vida ao nascer atingiu a idade de 73,8 anos em 

2010. No mesmo ano esse índice foi de 74,3 anos no estado de Mato Grosso e de 73,9 

anos no Brasil. Ocorreu melhora nesse indicador entre os anos de 1991 e 2010, com o 

aumento de 9,5 anos. Além desse, aumento da longevidade, a mortalidade infantil 

apresentou redução de 31% entre os anos de 2000 e 2010, diminuindo de 25,3 por mil 

nascidos vivos para 17,4 por mil nascidos vivos (PNUD, 2013b). 

Segundo o INEP (2019), em 2018, Cáceres dispõe de 67 estabelecimentos de 

educação básica. Desse quantitativo, 46 atendem a educação infantil, 51 

estabelecimentos atendem o ensino fundamental, 16 estabelecimentos possuíam vagas 

para o ensino médio, 8 ofertam vagas do tipo Educação de Jovens e Adultos (EJA) e 4 

unidades de ensino ofertam vagas para a educação profissional técnica de nível médio. 

Além dos estabelecimentos de educação básica, em 2015, a cidade de Cáceres dispunha 
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de duas instituições de ensino superior, a Faculdade do Pantanal e a Universidade do 

Estado de Mato Grosso (INEP, 2018). 

No que diz respeito a infraestrutura de saúde no município de Cáceres, dados do 

ano de 2018 apontam a existência de 14 unidades básicas de saúde, quatro postos de 

saúde, três hospitais e um pronto atendimento, além de outros tipos de estabelecimentos 

destinados ao atendimento de saúde (DATASUS, 2019). A Tabela 5.2 apresenta o 

quantitativo total da infraestrutura de saúde de Cáceres. 

 

TABELA 5.2 – QUANTITATIVO DOS ESTABELECIMENTOS DE SAÚDE DE CÁCERES POR TIPO DE 
UNIDADE DE ATENDIMENTO. 

TIPO DE ESTABELECIMENTO UNIDADES 

Central de Regulação  1 

Centro de Atenção Psicossocial-CAPS  2 

Centro de Saúde/Unidade Básica de Saúde  14 

Clínica Especializada/Ambulatório Especializado  17 

Consultório  84 

Farmácia  1 

Hospital Especializado 1 

Hospital Geral  2 

Policlínica 1 

Posto de Saúde  4 

Pronto Atendimento 1 

Secretaria de Saúde  2 

Serviço de Atenção Domiciliar Isolado (Home Care) 4 

Unidade de Serviço de Apoio de Diagnose e Terapia  16 

Unidade Móvel de Nível Urgência/Emergência  1 

Unidade Móvel Terrestre 1 

TOTAL 152 

Fonte: DATASUS (2019). 

 

A Secretaria de Estado de Segurança Pública (SESP) de Mato Grosso 

compreende, além da Polícia Militar, a Polícia Judiciária Civil, a Perícia Oficial e 

Identificação Técnica, o Departamento de Trânsito (DETRAN) e o Corpo de Bombeiros 

Militar (MATO GROSSO, 2016a). No que se refere especificamente a Cáceres, destaca-

se que o município é a sede de um dos 15 Comandos Regionais do estado de Mato 

Grosso (MATO GROSSO, 2018a). 

Em relação aos estabelecimentos de assistência social, informações fornecidas 

pela Secretaria de Assistência Social de Cáceres (2018) ratificam a existência de 11 
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unidades para atendimento da população. O Quadro 5.1 apresenta a lista dos 

estabelecimentos de assistência social do município. 

 

QUADRO 5.1 – RELAÇÃO DOS ESTABELECIMENTOS DE ASSISTÊNCIA SOCIAL  DE CÁCERES. 

NOME DA UNIDADE DE ASSISTÊNCIA SOCIAL 

Centro de Referência Especializado de Assistência social (CREAS) 

Centro de Referência de Assistência social (CRAS I) 

Centro de Referência de Assistência social (CRAS II) 

CadUnico - Bolsa Família 

Setor Habitação Interesse Social 

ACESSUAS Trabalho 

Casa de Passagem 

Casa Lar 

Conselho Tutelar 

SINE 

Centro de Convivência de Idoso (CCI) 

Fonte: Mato Grosso. Secretaria de Assistência Social de Cáceres (2018). 

 

Cáceres também dispõe de 375 organizações da sociedade civil, o maior número 

entre os municípios da Área de Influência Indireta. Desse quantitativo, 193 atuam no 

desenvolvimento e defesa de direitos sociais e 69 organizações são religiosas (IPEA, 

2018). A lista completa das OSC’s do município é apresentada no APÊNDICE 1. 

Entre os órgãos governamentais que podem ser encontrados em Cáceres, pode-

se citar o Fórum, a Diretoria de Unidade Desconcentrada da SEMA, o Instituto Municipal 

de Previdência Social dos Servidores de Cáceres – MT (PreviCáceres) e a unidade da 

Inspetoria da Receita Federal (NAZÁRIO, 2018). 

 

 Corumbá 

 

No ano de 2010, a população de Corumbá era de 103.703 habitantes, número 

que posicionava a cidade como a terceira mais populosa de Mato Grosso do Sul (IBGE, 

2010d). Estimativas para o ano de 2018 apontaram uma população de 110.806 habitantes 

para o município (IBGE, 2018). 

A densidade demográfica de 1,60 habitante por km² demonstrou que o município, 

apesar de populoso, era pouco povoado. Isso foi comprovado pelo fato de Corumbá 

ocupar a 71ª posição de um total de 79 cidades sul mato-grossenses (IBGE, 2010d). 
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Ainda de acordo com o IBGE (2010d), a população corumbaense vive 

principalmente em área urbana (90,1%), o que conferiu ao município a posição 10 entre 

as 78 cidades de Mato Grosso do Sul. Além disso, é composta por 50,4% de indivíduos 

do sexo masculino e 9,3% de idosos. 

Entre os grupos sociais que compõem a população corumbaense, estão os povos 

indígenas. Em 2017, havia registros de 169 índios no município, sendo 167 da etnia 

Guató e 2 da etnia Terena. No estado de Mato Grosso do Sul, havia 83.241 indígenas, a 

segunda maior população indígena do Brasil, atrás apenas do Amazonas (BRASIL, 

2018a).  

Em 2010, a mortalidade infantil em Corumbá era de 17,8 óbitos por mil nascidos 

vivos. No mesmo ano, o indicador em Mato Grosso do Sul foi de 18,1 óbitos por mil 

nascidos vivos e, no Brasil, de 16,7 óbitos por mil nascidos vivos. Nas últimas décadas 

houve melhora no indicador do município, haja vista que em 1991 a taxa era de 31,4. A 

esperança de vida ao nascer também apresentou evolução, passou de 71,4 anos em 

2000, para 75,1 anos em 2010, ano em que o indicador de longevidade para o Brasil era 

de 73,9 anos (PNUD, 2013c). 

O município de Corumbá conta com 63 estabelecimentos de educação básica, de 

acordo com levantamento realizado no ano de 2017. Desse total, 42 unidades 

educacionais ofertam vagas de educação infantil, 50 de ensino fundamental; 18 

estabelecimentos atendem o ensino médio, 7 atendem a educação profissional técnica de 

nível médio e 15 unidades ofertam vagas da etapa EJA (INEP, 2019). Além dos 

estabelecimentos de educação básica, o INEP (2018) citou que em 2015 haviam duas 

instituições de ensino superior em Corumbá; a Faculdade Salesiana de Santa Teresa e o 

Campus Pantanal, da Universidade Federal de Mato Grosso do Sul (UFMS). 

Em relação aos estabelecimentos de saúde da cidade de Corumbá, o DATASUS 

(2018) afirma que há na cidade 15 policlínicas, 22 unidades básicas de saúde, um 

hospital, entre outros. A Tabela 5.3 apresenta o quantitativo de estabelecimentos 

corumbaenses. 
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TABELA 5.3 – QUANTITATIVO DOS ESTABELECIMENTOS DE SAÚDE DE CORUMBÁ. 

TIPO DE ESTABELECIMENTO UNIDADES 

Academia da Saúde 2 

Central de Regulação 2 

Centro de Apoio a Saúde da Família-CASF 1 

Centro de Atenção Hemoterápica e/ou Hematológica 1 

Centro De Atenção Psicossocial-CAPS 3 

Centro de Saúde/Unidade Básica de Saúde 24 

Clínica Especializada/Ambulatório Especializado 36 

Consultório 43 

Farmácia 2 

Hospital Geral 2 

Laboratório de Saúde Pública 1 

Policlínica 17 

Pronto Atendimento 2 

Pronto Socorro Geral 2 

Secretaria de Saúde 1 

Unidade de Serviço de Apoio de Diagnose e Terapia 23 

Unidade de Vigilância em Saúde 2 

Unidade Móvel de Nível Urgência/Emergência 3 

TOTAL 167 

Fonte: DATASUS (2019). 

 

Em relação à segurança pública, a Secretaria de Estado de Justiça e Segurança 

Pública (2018a) afirma que Corumbá é sede de um dos Batalhões da Polícia Militar de 

Mato Grosso do Sul. 

Além dos estabelecimentos de saúde, educação e segurança, Corumbá dispõe de 

estabelecimentos de assistência social. De acordo com a Secretaria de Assistência Social 

de Corumbá, podem ser encontradas 11 unidades de atendimento social no município, 

sendo 5 deles Centros de Referência de Assistência Social (CRAS). O Quadro 5.2 

apresenta a relação de estabelecimentos. 

 

QUADRO 5.2 – RELAÇÃO DOS ESTABELECIMENTOS DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DE CORUMBÁ. 

NOME DA UNIDADE DE ASSISTÊNCIA SOCIAL 

Centro de Referência de Assistência social (CRAS I) 

Centro de Referência de Assistência social (CRAS II) 

Centro de Referência de Assistência social (CRAS Itinerante) 

Centro de Referência de Assistência social (CRAS IV) 

Centro de Referência de Assistência social (CRAS Albuquerque) 

Centro de Convivência de Idoso (CCI) 

Centro de Referência Especializado de Assistência social (CREAS) 

Centro POP 
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NOME DA UNIDADE DE ASSISTÊNCIA SOCIAL 

Albergue da Fraternidade José Lins (Casa de Passagem) 

Casa de Acolhimento Adiles de Figueredo Ribeiro e Laura Pinheiro Martins 

Centro de Referência no Atendimento à Mulher em Situação de Violência (CRAM) 

Fonte: Corumbá (MS). Secretaria de Assistência Social (2018). 

 

Em relação as organizações da sociedade civil, Corumbá apresenta 370 OSC’s, 

das quais 129 delas atuam no desenvolvimento e defesa de direitos sociais, 95 são 

religiosas, e 38 se relacionam a cultura e recreação (IPEA, 2018). A lista completa das 

OSC’s do município está disponível no APÊNDICE 1. 

A infraestrutura do município é composta ainda por um Fórum, a Capitania Fluvial 

do Pantanal, o Instituto de Meio Ambiente de Mato Grosso do Sul (IMASUL), uma unidade 

do Instituto Brasileiro de Meio Ambiente (IBAMA), o Instituto de Previdência Social de 

Mato Grosso do Sul, a Administração Hidroviária do Paraguai (AHIPAR) e uma unidade 

de Inspeção da Receita Federal. 

 

 Curvelândia 

 

Segundo o IBGE (2010e), a população de Curvelândia era de 4.866 pessoas, o 

que correspondia a posição 107 entre as 141 cidades do estado de Mato Grosso. 

Estimativas do mesmo Instituto apontam para uma população de 5.049 habitantes no ano 

de 2017. 

Grande parte da população reside em área urbana (59,5%) e é constituída, em 

sua maioria, por indivíduos do gênero masculino (52,1%) e 11,6% de idosos, sendo a 25ª 

maior participação de idosos entre as cidades mato-grossenses (IBGE, 2010e). 

A densidade demográfica de Curvelândia posiciona o município como o 9º mais 

povoado de Mato Grosso, com 13,53 habitantes por km² (IBGE, 2010e). 

Em relação aos diferentes grupos sociais, identificou-se que no ano de 2010 havia 

apenas 7 habitantes que se autodeclararam indígenas. Esse grupo social era o menor 

entre todas as cidades da Área de Influência Indireta (IBGE, 2010b). 

Índices importantes como longevidade e mortalidade também foram avaliados, 

identificando que, em relação à mortalidade infantil, ocorreu redução de 41% entre os 

anos de 2000 e 2010, reduzindo de 30,1 por mil nascidos vivos para 17,6 por mil nascidos 

vivos. A esperança de vida ao nascer também apresentou melhora, aumentou de 62,1 
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anos em 1991 para 73,6 anos em 2010, ano no qual a expectativa de vida mato-

grossense era de 74,3 anos e a brasileira de 73,9 anos (PNUD, 2013d). 

Em 2018, o levantamento da infraestrutura básica e de serviços identificou a 

existência de 3 estabelecimentos de educação básica em Curvelândia, sendo que 1 

atende a educação infantil, 2 dispõem de vagas para o ensino fundamental, 1 

estabelecimento atende o ensino médio e 1 estabelecimento oferta vagas do tipo EJA 

(INEP, 2019). 

Para o levantamento da infraestrutura de saúde do município, identificou-se que 

no ano de 2019 o município possuía sete estabelecimentos de atendimento à população 

(DATASUS, 2019). A Tabela 5.4 compreende o quantitativo de unidades de saúde por 

tipo de estabelecimento. 

 

TABELA 5.4 – QUANTITATIVO DOS ESTABELECIMENTOS DE SAÚDE DE CURVELÂNDIA. 

TIPO DE ESTABELECIMENTO UNIDADES 

Central de Regulação  1 

Centro de Saúde/Unidade Básica de Saúde  1 

Clínica Especializada/Ambulatório Especializado  1 

Farmácia  1 

Laboratório de Saúde Pública  1 

Posto de Saúde  1 

Secretaria de Saúde 1 

TOTAL 7 

Fonte: DATASUS (2019). 

 

Além dos estabelecimentos de saúde e educação, Curvelândia apresenta um 

CRAS, a unidade atendia em média 230 pessoas e equipe composta por facilitadores de 

artesanato, dança, teatro e karatê (CURVELÂNDIA (MT). Prefeitura Municipal. Secretaria 

de Assistência Social, 2018). 

O município apresenta ainda 13 organizações da sociedade civil, sendo 5 dessas 

organizações atuantes na área de desenvolvimento e defesa de direitos sociais e 4 em  

cultura e recreação (IPEA, 2018). No APÊNDICE 1 pode ser encontrada a lista de todas 

as organizações de sociedade civil do município. 

Em relação aos órgãos governamentais presentes no município, pode-se citar 

uma agência dos Correios. A proximidade geográfica com Cáceres faz com que muitos 

serviços estejam disponíveis apenas no município vizinho. 
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 Poconé 

 

De acordo com dados do IBGE (2010f), a população poconeana é de 31.779 

habitantes, sendo considerada a 17ª maior do estado de Mato Grosso, apresentando uma 

densidade demográfica de 1,84 habitante por km², o que correspondia à posição 5.357 de 

um total de 5.570 municípios brasileiros. Estimativas para o ano de 2017 apontam para 

um total de 32.768 habitantes (IBGE, 2018). 

Entre as características da população poconeana, destaca-se o fato de ser 

majoritariamente urbana (72,6%), com 10,9 % de idosos (colocação 35 no ranking de 141 

cidades de Mato Grosso) e com participação de 52% do gênero masculina (IBGE, 2010f). 

Assim como verificado nas demais cidades do estado de Mato Grosso, contidas 

na Área de Influência Indireta, havia população indígena em Poconé. Em 2010, eram 84 

habitantes, o que correspondia a posição 803 entre as 5.565 cidades brasileiras (IBGE, 

2010b). 

De acordo com o PNUD (2013e), em 2010 a esperança de vida ao nascer era de 

73,4 anos. Em Mato Grosso e no Brasil a esperança de vida ao nascer média era 74,3 

anos e 73,9 anos, respectivamente. Houve melhora nesse indicador para a cidade de 

Poconé, com aumento de 11,6 anos em duas décadas (61,8 anos em 1991). A taxa de 

mortalidade infantil apresentou uma significativa redução, de 32,3 por mil nascidos vivos 

em 2000 para 18,0 por mil nascidos vivos em 2010. Esse indicador para Mato Grosso e 

para o Brasil era, em 2010, de 16,8 e de 16,7 por mil nascidos vivos, respectivamente. 

De acordo com o INEP (2019), em 2018 o município de Poconé contava com 32 

estabelecimentos de educação básica, dos quais 19 atendiam a educação infantil, 25 

possuíam vagas de ensino fundamental, 4 estabelecimentos atendiam o ensino médio, 4 

estabelecimentos ofertavam vagas para a educação profissional técnica de nível médio e 

6 unidades contavam com alunos EJA. No ano de 2015, não havia na cidade instituição 

de ensino superior (INEP, 2018). 

Tratando-se dos estabelecimentos de saúde, a cidade de Poconé dispõe de 27 

unidades, sendo 8 delas do tipo unidade básica (DATASUS, 2018). A Tabela 5.5 

apresenta o quantitativo de estabelecimentos de saúde de Poconé. 
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 TABELA 5.5 – QUANTITATIVO DOS ESTABELECIMENTOS DE SAÚDE DE POCONÉ. 

TIPO DE ESTABELECIMENTO UNIDADES 

Academia da Saúde 1 

Central de Regulação 1 

Centro de Apoio a Saúde da Família-CASF 1 

Centro De Atenção Psicossocial-CAPS 1 

Centro de Saúde/Unidade Básica de Saúde 8 

Clínica Especializada/Ambulatório Especializado 6 

Consultório 1 

Farmácia 1 

Hospital Geral 1 

Pronto Socorro Geral 1 

Secretaria de Saúde 1 

Unidade de Serviço de Apoio de Diagnose e Terapia 4 

Unidade Móvel de Nível Pré-Hosp-Urgência/Emergência 1 

TOTAL 28 

Fonte: DATASUS (2019). 

 

Em relação aos estabelecimentos de assistência social, a Coordenação do CRAS 

de Poconé (2018) afirma que o município  dispõe  de uma unidade do CRAS, uma 

unidade do Centro de Referência Especializado de Assistência Social (CREAS), uma 

unidade do Conselho Tutelar, o Projeto Sonho Meu (para a faixa etária de 6 a 16 anos) e 

o Centro de Convivência do Idoso. 

Quando se trata de organizações da sociedade civil, o município de Poconé 

apresenta um quantitativo de 182 OSC’s, sendo a maioria delas (68) atuantes no 

desenvolvimento e de defesa de direitos sociais (IPEA, 2018). A lista das organizações da 

sociedade civil do município pode ser verificada no APÊNDICE 1. 

Em relação aos órgãos governamentais, Poconé dispõe de um Fórum e uma 

unidade de atendimento do Instituto Nacional do Seguro Social (INSS). 

 

 Resumo da caracterização populacional 

 

Ao realizar uma análise comparativa entre os municípios da Área de Influência 

Indireta, observa-se que Corumbá (MS) apresenta a maior população absoluta, assim 

como a maior expectativa de vida e o maior número de estabelecimentos de saúde. 

Cáceres, por sua vez, apresenta o maior número de estabelecimentos de educação. O 

menor índice de mortalidade infantil e a menor densidade demográfica podem ser 

verificados em Barão de Melgaço. A Tabela 5.6 resume a caracterização populacional da 

Área de Influência Indireta dos dados levantados para o ano de 2010. 
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TABELA 5.6 – RESUMO DA CARACTERIZAÇÃO POPULACIONAL DA ÁREA DE INFLUÊNCIA INDIRETA. 

  
BARÃO DE 
MELGAÇO 

CÁCERES CORUMBÁ CURVELÂNDIA POCONÉ 

População  7.591 87.942 103.703 4.866 31.779 

Densidade demográfica 
(habitantes/km²) 

0,68 3,61 1,6 13,53 1,84 

Expectativa de vida (anos) 74,2 73,8 75,1 73,6 73,4 

Mortalidade infantil (por mil 
nascidos vivos) 

16,6 17,4 17,8 17,6 18 

Estabelecimentos de 
educação 

9 67 63 3 32 

Estabelecimentos de saúde 12 145 149 7 27 

Fonte: UFPR/ITTI (2018) a partir de IBGE (2010); PNUD (2013); INEP (2018) e DATASUS (2018). 

 

5.3.2.2 Condições de saúde e doenças endêmicas 

 

Conhecer a situação de saúde do município é uma importante ferramenta de 

identificação e gestão dos problemas de saúde de determinada população. Neste tópico 

serão abordadas as doenças endêmicas recorrentes na Área de Influência Indireta do 

meio socioeconômico. Demais índices relacionados à saúde, como nível de serviço de 

saúde pública e saúde bucal, serão abordados no item de Infraestrutura Básica e de 

Serviços.  

Nas cidades do estado de Mato Grosso são consideradas doenças endêmicas a 

hanseníase, a leishmaniose tegumentar americana e a tuberculose. No município de 

Corumbá, cidade sul mato-grossense da AII, a dengue, a chikungunya e a leishmaniose 

visceral são consideradas endêmicas. 

A seguir são apresentadas as informações gerais das características das doenças 

e, em seguida, é apresentado um panorama do número de casos confirmados de cada 

enfermidade. As informações foram obtidas através do Ministério da Saúde, DATASUS e 

Secretarias Municipais de Saúde. 

 

 Dengue 

 

A dengue é a doença viral que mais se espalha no mundo. Responsável por 20 

mil mortes e entre 50 milhões e 100 milhões de infecções anuais, a dengue atinge áreas 

onde vivem 2,5 bilhões de pessoas (BRASIL, 2018b). 
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Transmitida pela picada do mosquito Aedes aegypti, a dengue apresenta 

sintomas como a febre alta (39ºC a 40ºC), dores no corpo e articulações, dor de cabeça, 

fraqueza, dor abdominal, vômitos e náuseas (BRASIL, 2018b). 

A prevenção mais eficiente é combater o mosquito transmissor. Além de evitar o 

acúmulo de água, as ações de limpeza são imprescindíveis para eliminar possíveis 

criadouros. Não existe tratamento específico para a doença, o objetivo da assistência 

médica é atenuar os sintomas (BRASIL, 2018b).  

Casos de dengue são registrados em vários estados brasileiros. Em Corumbá, 

município da Área de Influência Indireta do meio socioeconômico onde a doença é 

endêmica, houve 162 notificações no ano de 2018 (até a data de recebimento dos 

dados no mês de agosto). Registros do ano de 2017 apontam que o número de casos 

notificados para essa enfermidade atingiu o número de 586 (CORUMBÁ. Prefeitura 

Municipal, 2018). 

 

 Chikungunya 

 

A chikungunya é causada pelo vírus Chikungunya (CHIKV) e é transmitida 

principalmente pela picada do mosquito Aedes aegypti e Aedes albopictus, além de mãe 

para filho no momento do parto e através de transfusão sanguínea (BRASIL, 2018c). 

Os principais sintomas da doença são dores intensas nas articulações e febre 

acima de 38,5 graus. Caso haja verificação desses sintomas, é necessário procurar 

atendimento médio para dar início ao tratamento, que não é específico da chikungunya e 

consiste em hidratação, repouso e suporte sintomático (BRASIL, 2018c). 

A prevenção consiste em evitar criadouros dos mosquitos vetores da doença. Isso 

auxilia a prevenir não apenas a chikungunya, mas também a zika, a dengue e a febre 

amarela, doenças também transmitidas pelo mosquito Aedes aegypti (BRASIL, 2018c). 

No município de Corumbá essa doença é endêmica e atingiu 93 ocorrências 

registradas no ano de 2017. Em 2018 houve 37 casos notificados até o recebimento dos 

dados, no mês de agosto (CORUMBÁ. Prefeitura Municipal, 2018). 

 Hanseníase 

 

A Hanseníase é uma doença crônica, infectocontagiosa, ocasionada pela bactéria 

Mycobacterium leprae. Ainda que seja capaz de infectar com facilidade indivíduos em 
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áreas endêmicas, a doença requer um longo período de exposição e apenas uma 

parcela da população infectada adoece (BRASIL, 2019d). 

Com diagnóstico realizado através de exame geral e dermatológico, a 

hanseníase apresenta sintomas como manchas avermelhadas, esbranquiçadas ou 

amarronzadas com perda ou alteração da sensibilidade térmica (ao calor e ao frio), tátil 

(ao tato) e à dor. Também apresenta área de pele seca e com falta de suor, com queda 

de pelos e sensação de formigamento (BRASIL, 2019d). 

A hanseníase é transmitida por meio de contato prolongado e próximo com uma 

pessoa doente sem tratamento, principalmente pelas vias aéreas superiores. Uma vez 

infectado, o indivíduo pode procurar o tratamento poliquimioterápico (PQT), disponível 

no SUS, e que consiste na associação de substâncias para o combate da enfermidade 

(BRASIL, 2018d). 

Com mais de 4 mil casos de hanseníase confirmados no ano de 2017, Mato 

Grosso apresentou registros em 132 das 141 cidades do estado. Os municípios Barão 

de Melgaço (MT), Cáceres (MT), Curvelândia (MT) e Poconé (MT), juntos, somaram 58 

casos (DATASUS, 2019a). A Tabela 5.7 apresenta o quantitativo de casos da doença 

nas cidades da Área de Influência Indireta definida para o meio socioeconômico onde 

esta doença é considerada endêmica. 

 

TABELA 5.7 – CASOS CONFIRMADOS DE HANSENÍASE NAS CIDADES MATO-GROSSENSES DA AII 
(DADOS DE 2017). 

MUNICÍPIO CASOS CONFIRMADOS 

Barão de Melgaço (MT) 8 

Cáceres (MT) 27 

Curvelândia (MT) 3 

Poconé (MT) 20 

Total 58 

Fonte: DATASUS (2018b). 

 

 Leishmaniose tegumentar americana 

 

É uma doença infecciosa, não contagiosa causada por protozoários do gênero 

Leishmania. Transmitida pela picada das fêmeas infectadas do mosquito palha, os 

sintomas da doença são lesões na pele e/ou mucosas. As lesões na pele podem ser 
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únicas ou múltiplas e possuem aspecto de úlcera. Já as lesões nas mucosas são mais 

frequentes na garganta, boca e nariz (BRASIL, 2018e). 

A prevenção da leishmaniose tegumentar consiste em medidas de proteção 

individual (como o uso de repelentes), ações de limpeza visando eliminar o 

estabelecimento de criadouros para larvas do vetor e nas atividades de vigilância e 

controle da doença por profissionais da saúde (BRASIL, 2018e). 

Ainda de acordo com o Ministério da Saúde (BRASIL. Ministério da Saúde, 

2018e), o SUS oferece tratamento gratuito e específico para a doença. Consiste em uso 

de medicamentos específicos juntamente com repouso e uma boa alimentação. 

Em 2017, o estado de Mato Grosso registrou 2.184 casos confirmados da doença. 

Desse quantitativo, 36 casos ocorreram em cidades mato-grossenses da Área de 

Influência Indireta do meio socioeconômico (DATASUS, 2018a). A Tabela 5.8 apresenta a 

contagem de casos de leishmaniose tegumentar americana nestas cidades. 

 

TABELA 5.8 – CASOS CONFIRMADOS DE LEISHMANIOSE VISCERAL NAS CIDADES MATO-
GROSSENSES DA AII (DADOS DE 2017). 

MUNICÍPIO CASOS CONFIRMADOS 

Cáceres (MT) 34 

Poconé (MT) 2 

Total 36 

Fonte: DATASUS (2018). 

 

 Leishmaniose visceral 

 

É uma doença infecciosa de evolução crônica, que se não tratada pode levar a 

óbito em 90% dos casos. Com sintomas que compreendem perda de peso, fraqueza, 

redução da massa muscular, anemia e febre de extensa duração, a leishmaniose visceral 

é transmitida pela picada da fêmea do mosquito vetor, o mosquito palha.  

A transmissão, assim como a leishmaniose tegumentar americana, acontece 

quando os insetos picam cães e outros animais contaminados e, depois picam o homem, 

transmitindo o protozoário Leishmania chagasi (BRASIL, 2018f). 

A prevenção ocorre por meio de higiene ambiental, com limpeza de quintais, 

destino adequado do lixo orgânico e uso de inseticida em paredes de abrigos e domicílios 

de animais. O tratamento está disponível no SUS e consiste no uso de medicamentos, os 
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quais controlam a doença, mas não eliminam por completo o parasita no corpo humano 

(BRASIL, 2018f). 

Historicamente, o número de casos confirmados de leishmaniose visceral no 

estado de Mato Grosso do Sul é elevado. Entre o ano de 2010 e o mês de fevereiro de 

2018, foram confirmados 1.615 casos da doença, com 113 óbitos (MATO GROSSO DO 

SUL, 2018a).  

Em 2017, foram registrados 158 casos da doença no estado, sendo 12 casos 

confirmados no município de Corumbá, sendo o terceiro em quantidade de infectados, 

atrás apenas de Campo Grande e Três Lagoas (DATASUS, 2019a).  

 

 Tuberculose 

 

É uma doença infecciosa e transmissível que afeta principalmente os pulmões. 

Considerada um grave problema brasileiro de saúde pública, a doença é responsável por 

4,5 mil mortes por ano. No mundo todo, cerca de 10 milhões de casos de tuberculose são 

registrados por ano (BRASIL, 2018g). 

A tosse na forma seca é o principal sintoma da tuberculose. Devido a isso, é 

recomendável que pessoas com tosse por período de 3 semanas ou mais procurem 

atendimento médico. Além desse, há outros sintomas como cansaço e fadiga, 

emagrecimento, sudorese noturna e febre vespertina (BRASIL, 2018g). 

Diagnosticada a partir de exames que detectam a presença da bactéria 

causadora no organismo, a tuberculose é transmitida por via aérea. Os bacilos são 

lançados no ar em forma de aerossóis ao tossir, falar e espirrar. Durante o ano, em uma 

comunidade, estima-se que um indivíduo possa infectar, em média, de 10 a 15 pessoas 

(BRASIL, 2018g). 

A prevenção da tuberculose em crianças ocorre através da vacina Bacillus 

Calmette-Guérin, (BCG) ofertada pelo SUS. A doença tem cura e o tratamento através 

de medicação específica dura no mínimo 6 meses (BRASIL, 2018g). 

Segundo o DATASUS (2018a), no ano de 2017 foram confirmados 1.350 casos 

de tuberculose no estado de Mato Grosso. Desse número, 48 registros ocorreram nas 

cidades mato-grossenses da Área de Influência Indireta do meio socioeconômico. A 

Tabela 5.9 apresenta o quantitativo de registros nestes municípios. 
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TABELA 5.9 – CASOS CONFIRMADOS DE TUBERCULOSE NAS CIDADES MATO-GROSSENSES DA AII 
(DADOS DE 2017). 

MUNICÍPIO CASOS CONFIRMADOS 

Cáceres (MT) 28 

Curvelândia (MT) 1 

Poconé (MT) 19 

Total  48 

Fonte: DATASUS (2018). 

 

 Resumo das condições de saúde e doenças endêmicas 

 

Em relação às condições de saúde da Área de Influência Indireta do meio 

socioeconômico, a Dengue e a Chikungunya são doenças endêmicas no município de 

Corumbá, com registros de 162 e 37 casos desde o início de 2018 até o momento, 

respectivamente.  

Considerando os dados do ano de 2017 e de 2018, a Hanseníase aparece como 

um grave problema de saúde em Mato Grosso: no ano de 2017 registraram-se casos da 

doença em aproximadamente 94% das cidades do estado, incluindo as cidades mato-

grossenses da Área de Influência Indireta do meio socioeconômico, que totalizaram 58 

ocorrências. Dessas, Cáceres apresentou o maior número de casos confirmados, com 27 

ocorrências e Poconé o segundo, com 20 casos. 

Quanto a Leishmaniose tegumentar americana, em 2017 foram registrados 36 

casos nas cidades da AII, sendo que desses, 34 ocorreram no município de Cáceres e 2 

em Poconé.  

Entre o ano de 2010 e início de 2018, houve 1.615 casos de leishmaniose visceral 

registrados no estado de Mato Grosso do Sul. Em 2017, o município de Corumbá 

apareceu como o terceiro munícipio do estado com o maior número de infectados, com 12 

casos. 

No que se refere a tuberculose, é considerada como um delicado problema 

brasileiro de saúde pública, por conta do alto número de mortes registradas por ano e 

pela fácil transmissão por via aérea. Em 2017, ocorreram 48 casos nas cidades da Área 

de Influência Indireta, sendo que, Cáceres apresentou o maior número de ocorrências, 

com 28 casos, Poconé segundo maior número, com 18 e Curvelândia em terceiro, com 1 

caso. 
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5.3.2.3 Infraestrutura básica e de serviços 

 

Na AII, a infraestrutura básica e de serviços pode ser mensurada por meio de 

indicadores divulgados por órgãos governamentais, como o IBGE, INEP, DATASUS e 

SESP. 

Neste estudo, o nível de serviço de educação nos municípios em questão foi 

avaliado por alguns indicadores disponibilizados pelos organismos governamentais, como 

a taxa de escolarização, Índice de Desenvolvimento da Educação Básica (IDEB), taxa de 

abandono na rede pública e taxa distorção idade-série. As notas da Prova Brasil foram 

apresentadas para os municípios nos quais o INEP realizou o exame, e o conceito do 

Exame Nacional de Desempenho de Estudantes (ENADE), para os municípios onde são 

ofertadas vagas do ensino superior. 

O nível de serviço de saúde foi mensurado por meio da taxa de cobertura 

populacional pelas equipes de atenção básica, da taxa de cobertura populacional pelas 

equipes de saúde bucal e pela cobertura do Serviço de Atendimento Móvel de Urgência 

(SAMU). 

A sensação de segurança pode ser considerada uma responsabilidade do poder 

público com os cidadãos, podendo ser subjetiva ou objetiva. A objetiva ocorre quando a 

população está segura de fato e pode ser mensurada através de estatísticas, ao passo 

que a subjetiva diz a respeito à percepção do cidadão, isto é, o quão seguro o indivíduo 

se sente e o quanto confia nas Instituições (MATO GROSSO, 2011). 

Assim como no caso dos serviços de educação e de saúde, a segurança pública 

também foi avaliada por indicadores, através da obtenção do número de ocorrências 

policiais para os municípios que compõem a Área de Influência Indireta do meio 

socioeconômico. 

As demandas em relação à saúde e segurança foram obtidas nos Planos 

Estratégicos de Mato Grosso e de Mato Grosso do Sul. Dessa maneira, são consideradas 

de âmbito estadual e não municipal, razão pela qual serão apresentadas apenas no item 

referente a Cáceres (Mato Grosso) e Corumbá (Mato Grosso do Sul). 

 

 Barão de Melgaço 

 

Para os dados apresentados no Censo 2010 do IBGE, o município apresentou 

taxa de escolarização de 6 a 14 anos de idade de 86,3%, o que correspondeu a posição 
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137 de 141 cidades mato-grossenses; e colocação na posição de número 5.512 de um 

total de 5.570 municípios brasileiros (IBGE, 2010a). 

Quando se trata do Índice de Desenvolvimento da Educação Básica (IDEB), no 

ano de 2015 o município de Barão de Melgaço obteve nota 4,7 para os anos iniciais do 

ensino fundamental, o que correspondeu ao 122º lugar entre as 141 cidades de Mato 

Grosso. Também em 2015, para os anos finais do ensino fundamental, a nota de 3,8 foi 

verificada, o que equivaleu a posição 128 de 141 municípios mato-grossenses (INEP, 

2016). 

No que se refere a avaliação do desempenho educacional dos discentes, 

identificou-se em 2016 a taxa de abandono da rede pública de ensino. Verificou-se que 

não foi registrada evasão escolar em Barão de Melgaço nos anos iniciais do ensino 

fundamental e, que os registros de abandono iniciaram-se a partir do 6º ano para, e no 

ensino médio (INEP, 2018c). 

A respeito da taxa de distorção idade-série, isto é, o quão adequado o aluno está 

para cursar determinado ano da etapa de ensino, verificou-se que, em 2016, tiveram os 

menores valores no ensino fundamental, inclusive com valor nulo no 1º, 2º, 4º, 6º  e 8º  

ano (INEP, 2018c). 

A Tabela 5.10 apresenta a relação de taxa de abandono e taxa de distorção 

idade-série na rede pública de ensino. 

 

TABELA 5.10 – TAXA DE ABANDONO E TAXA DE DISTORÇÃO IDADE-SÉRIE NA REDE PÚBLICA 
ESTADUAL DE EDUCAÇÃO DE BARÃO DE MELGAÇO (%). 

ETAPA ANO TAXA DE ABANDONO 
TAXA DE DISTORÇÃO IDADE-

SÉRIE 

Ensino fundamental 

1º ano 0,00 0,00 

2º ano 0,00 0,00 

3º ano 0,00 1,30 

4º ano 0,00 0,00 

5º ano 0,00 1,40 

6º ano 1,90 0,00 

7º ano 0,00 1,00 

8º ano 3,20 0,00 

9º ano 1,10 6,70 

Ensino médio 

1ª série 22,60 22,80 

2ª série 12,40 21,20 

3ª série 4,20 23,90 

Fonte: UFPR/ITTI (2018) adaptado de INEP (2018). 
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Em relação ao nível dos serviços de saúde pública de Barão de Melgaço, 

identificou-se que, no ano de 2015, a cobertura populacional estimada pelas equipes de 

atenção básica foi de 79,18%, índice que ficou acima da média estadual de 71 %; e da 

média nacional de 73%. O nível de cobertura populacional pelas equipes de saúde bucal 

também foi de 79,18%, o que é superior à média de cobertura mato-grossense (54%) e da 

média nacional (53%). Em 2018, a cobertura do SAMU é inexistente na cidade 

(DATASUS, 2018b). 

Quando se trata de segurança pública, verificou-se que em 2017 foram 

registradas apenas 28 ocorrências policiais em Barão de Melgaço, sendo 2 roubos, 25 

furtos e 1 caso envolvendo tráfico/uso de drogas (MATO GROSSO, 2018b). 

 

 Cáceres 

 

Em 2010, a taxa de escolarização de 6 a 14 anos de idade em Cáceres foi de 

97,8%, o que posicionou a cidade na posição 49 de um total de 141. No Brasil, o 

município apareceu na posição 2.411 de 5.570 (IBGE, 2010c). 

Já no que se refere a nota IDEB, no ano de 2015 o município de Cáceres 

apresentou nota 5,0 para os anos iniciais do ensino fundamental, o que correspondeu a 

posição 113 de 141 em nível estadual e, nota 4,3 para os anos finais do ensino 

fundamental, equivalente a colocação 89 entre as 141 cidades mato-grossenses (INEP, 

2016). 

A aprendizagem no ensino fundamental pode ser avaliada pela Prova Brasil. De 

acordo com o INEP (2018), em 2015 os discentes dos anos iniciais do ensino fundamental 

de Cáceres, ou seja, até o 5º ano, obtiveram a média de 180,83 pontos em língua 

portuguesa e 191,17 pontos em Matemática. As notas médias obtidas são inferiores ao 

desempenho de Mato Grosso no mesmo ano: média de 199,83 pontos em Língua 

Portuguesa e 210,41 pontos em Matemática (INEP, 2018d). Quando se trata dos anos 

finais do ensino fundamental, a média da Prova Brasil de 2015 em Cáceres foi de 239,84 

para a Língua Portuguesa e de 237,41 para Matemática (INEP, 2018c). O estado de Mato 

Grosso, por sua vez, apresentou médias de Língua Portuguesa e de Matemática iguais a 

237,46 e 241,78, respectivamente (INEP, 2018d). 

A avaliação do nível de desempenho educacional também pode ser realizada por 

meio de parâmetros como: a taxa de abandono e taxa de distorção idade-série. Em 

Cáceres, o patamar mais elevado de evasão foi verificado no primeiro ano do ensino 
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médio, com taxa de 12% em 2016. No ensino fundamental esse índice foi inferior a 3% 

(INEP, 2018c). 

A respeito da taxa de distorção idade-série, verificou-se que, em 2016, foi mais 

elevada no ensino médio do que no ensino fundamental, chegando a 33,70% na primeira 

série (INEP, 2018c). A Tabela 5.11 apresenta a taxa de abandono e a taxa de distorção 

idade-série do ensino público de Cáceres. 

 

TABELA 5.11 – TAXA DE DISTORÇÃO IDADE-SÉRIE NA REDE PÚBLICA DE EDUCAÇÃO DE CÁCERES 
(%). 

ETAPA ANO 

TAXA DE ABANDONO 
TAXA DE DISTORÇÃO IDADE-

SÉRIE 

REDE ESTADUAL REDE MUNICIPAL 
REDE 

ESTADUAL 
REDE 

MUNICIPAL 

Ensino 
fundamental 

1º ano 0,00 0,10 0,50 0,70 

2º ano 0,40 0,40 0,40 5,50 

3º ano 0,80 0,30 1,00 7,90 

4º ano 0,30 0,40 2,00 12,00 

5º ano 0,80 0,70 1,50 12,40 

6º ano 1,10 0,50 3,20 19,90 

7º ano 1,50 1,00 2,50 22,70 

8º ano 1,70 2,20 3,80 23,70 

9º ano 2,70 2,00 7,40 25,70 

Ensino médio 

1ª série 12,00 - 33,70 - 

2ª série 8,20 - 24,30 - 

3ª série 7,80 - 27,80 - 

Fonte: UFPR/ITTI (2018) adaptado de INEP (2018). 

 

No que se refere ao ensino superior, uma das avaliações dos cursos de 

graduação é feita por meio do Exame Nacional de Desempenho de Estudantes (ENADE). 

Em 2016, o conceito ENADE de Cáceres foi igual a 3 para o curso de enfermagem e igual 

a 2 para a graduação em agronomia. Esses foram os dois cursos avaliados, os quais 

foram ofertados pela Universidade do Estado de Mato Grosso (INEP, 2017). Destaca-se 

que os conceitos iguais ou superiores a 3 são considerados satisfatórios (BRASIL, 2017). 

Já a respeito dos serviços de saúde, em 2015, a cobertura populacional estimada 

pelas equipes de atenção básica do município de Cáceres foi de 50,01%, índice que ficou 

abaixo da média estadual, que foi de 71%; e da média nacional, 73%. O nível de 

cobertura populacional pelas equipes de saúde bucal foi ainda menor, atingindo apenas 

17,38% dos cacerenses, inferior à média de cobertura mato-grossense (54%) e da média 

nacional (53%). Por fim, a cobertura do SAMU é inexistente na cidade no ano de 2018 

(DATASUS, 2018b). 
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As demandas de saúde de Mato Grosso foram analisadas no Plano Estadual de 

Saúde de Mato Grosso (2016b). O Quadro 5.3 apresenta as estratégias diretrizes nas 

quais deverão ocorrer ações de melhorias. 

 

QUADRO 5.3 – ESTRATÉGIAS DIRETRIZES DA SAÚDE DE MATO GROSSO. 

DIRETRIZ DESCRIÇÃO 

Estratégia 1 
Reestruturação do sistema regulador estadual do SUS (regulação do sistema de saúde, 
regulação da atenção à saúde e regulação do acesso à assistência). 

Estratégia 2 Institucionalização da política de gestão do trabalho e da educação na saúde. 

Estratégia 3 Desenvolvimento do controle social no SUS. 

Estratégia 4 
Desenvolvimento institucional da Secretaria de Estado da Saúde na gestão descentralizada e 
participativa do SUS. 

Estratégia 5 Efetivação da gestão regionalizada dos sistemas e serviços de saúde. 

Estratégia 6 Reestruturação das redes integrais de atenção e de vigilância em saúde regionalizada. 

Estratégia 7 Reordenação da vigilância em saúde. 

Estratégia 8 Expansão e melhoria da qualidade da atenção primária à saúde. 

Estratégia 9 Reestruturação da gestão de assistência farmacêutica. 

Fonte: MATO GROSSO (2016). 

 

Em Cáceres, as estatísticas de segurança pública são divulgadas pela Secretaria 

de Estado de Segurança Pública (SESP) de Mato Grosso. Em 2018, foram registradas 

3.947 ocorrências policiais, um aumento de 196 casos (5,2%) em relação ao ano de 2017 

(MATO GROSSO, 2019c). A Tabela 5.12 apresenta a evolução do número de crimes a 

partir de 2013. 

 

TABELA 5.12 – OCORRÊNCIAS POLICIAIS EM CÁCERES. 

TIPO DE OCORRÊNCIA 2013 2014 2015 2016 2017 2018 

Homicídio doloso 43 33 44 49 45 42 

Roubo seguido de morte 0 0 2 1 1 0 

Lesão corporal seguida de morte 1 0 1 1 0 1 

Furto 2.044 2.198 2.167 2.153 2.795 2.968 

Roubo 638 625 611 645 910 936 

Total 2.726 2.856 2.825 2.849 3.751 3.947 

Fonte: UFPR/ITTI (2019)  adaptado de MATO GROSSO (2019). 

 

Em 2010, foi realizado um diagnóstico da segurança pública no estado de Mato 

Grosso. Em Cáceres, 30% da população não se sentiam segura para andar no bairro 

onde reside durante o dia. Durante a noite, esse percentual se elevava para 46%. Já a 
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respeito da confiança nas Instituições, 43,4% da população confiava pouco na Polícia 

Militar e 21% relatou não confiar na instituição (DATAUFF, 2010). 

O Planejamento Estratégico da Segurança Pública de Mato Grosso (2016a) 

evidenciou algumas demandas em relação a segurança pública de Mato Grosso. O 

Quadro 5.4 apresenta a lista dos objetivos estratégicos divulgados pela SESP de Mato 

Grosso. 

 

QUADRO 5.4 – TAXA DE DISTORÇÃO IDADE-SÉRIE NA REDE PÚBLICA DE EDUCAÇÃO DE 
CÁCERES. 

OBJETIVO 
ESTRATÉGICO 

DESCRIÇÃO 

OE1 
Pactuar políticas que envolvem a segurança pública nas interfaces com os entes 
municipais, os poderes constituídos e setores organizados da sociedade. 

OE2 Instituir redes de ações de prevenção social da violência e da criminalidade. 

OE3 Elevar a sensação de segurança da população mato-grossense. 

OE4 Elevar a confiança da população mato-grossense nas instituições de segurança pública. 

OE5 
Aumentar a capacidade de proteger e de atender os cidadãos pelas instituições de 
segurança pública. 

OE6 Aprimorar o enfrentamento à criminalidade pelas instituições de segurança pública. 

OE7 Motivar os profissionais das instituições de segurança pública. 

OE8 Reduzir a lacuna estrutural das instituições de segurança pública. 

OE9 
Dinamizar e integrar os procedimentos de aquisições entre as unidades gestoras e a 
administração sistêmica da SESP. 

OE10 
Fortalecer o sistema de inteligência estadual por meio da formação de uma rede de 
produção de conhecimento. 

Fonte: MATO GROSSO (2016). 

 

 Corumbá 

 

Em relação aos indicadores de educação de Corumbá, no ano 2010 a taxa de 

escolarização de 6 a 14 anos de idade era de 94,7%, o que correspondeu a posição 66 de 

um total de 79 cidades (IBGE, 2010d). 

A avaliação da educação básica pode ser feita pela nota IDEB. Em 2015, foi 

obtido o índice igual a 4,7 para os anos iniciais do ensino fundamental; e igual a 3,9 para 

a etapa final do ensino fundamental, isto é, do 6º ano em diante (INEP, 2016). 

De acordo com o INEP (2018c), o levantamento da aprendizagem no ensino 

fundamental para o ano de 2015 verificou que os alunos dos anos iniciais do ensino 

fundamental de Corumbá obtiveram a média de 193,66 pontos em Língua Portuguesa e 

199,57 pontos em Matemática. As notas médias obtidas são inferiores ao desempenho de 

Mato Grosso do Sul no mesmo ano: média de 210,40 pontos em Língua Portuguesa e 
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221,24 pontos em Matemática (INEP, 2018d). Quando se trata dos anos finais do ensino 

fundamental, a média da Prova Brasil de 2015 em Corumbá foi de 256,51 para a Língua 

Portuguesa e de 252,47 para Matemática (INEP, 2018c). O estado de Mato Grosso do Sul 

apresentou médias superiores: 260,02 para Língua Portuguesa e 261,05 para Matemática 

(INEP, 2018d). 

A taxa de abandono e a taxa de distorção idade-série também foram obtidas para 

o município de Corumbá. Em 2016 o índice mais elevado de taxa de abandono ocorreu no 

primeiro ano do ensino médio, com 14,30%. De maneira geral, no ensino fundamental 

esse índice foi inferior ao verificado na etapa do ensino médio (INEP, 2018c). 

Quando verificada a taxa de distorção idade-série em Corumbá para o ano de 

2016, pôde-se inferir que essas foram mais elevadas em anos finais do ensino 

fundamental e no ensino médio (INEP, 2018c). 

A Tabela 5.13 apresenta a relação de taxa de abandono e da taxa de distorção 

idade-série na rede pública de ensino da cidade de Corumbá. 

 

TABELA 5.13 – TAXA DE ABANDONO E TAXA DE DISTORÇÃO IDADE-SÉRIE NA REDE PÚBLICA DE 

EDUCAÇÃO DE CORUMBÁ (%). 

ETAPA ANO 

TAXA DE ABANDONO TAXA DE DISTORÇÃO IDADE-SÉRIE 

REDE 
ESTADUAL 

REDE MUNICIPAL 
REDE 

ESTADUAL 
REDE MUNICIPAL 

Ensino 
fundamental 

1º ano 0,60 1,10 8,70 3,50 

2º ano 2,30 0,80 23,30 12,40 

3º ano 1,70 1,70 33,40 20,30 

4º ano 2,30 1,00 45,10 25,40 

5º ano 2,90 1,00 47,00 28,80 

6º ano 7,40 2,00 52,60 38,60 

7º ano 7,60 2,70 54,60 38,50 

8º ano 5,80 3,30 49,90 40,80 

9º ano 5,60 1,20 48,00 30,10 

Ensino 
médio 

1ª série 14,30 - 56,90 - 

2ª série 8,60 - 45,30 - 

3ª série 9,60 - 42,00 - 

Fonte: UFPR/ITTI (2018) adaptado de INEP (2018). 

 

Em 2015, a qualidade das graduações ofertadas no município de Corumbá foi 

avaliada pelo conceito ENADE. Houve participação dos discentes dos cursos de 

Administração, Direito, Psicologia e Ciências Contábeis da UFMS; e dos alunos de 
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administração e direito da Faculdade Salesiana de Santa Teresa (INEP, 2017). A Tabela 

5.14 apresenta o conceito ENADE obtido por cada curso de graduação avaliado. 

 

TABELA 5.14 – CONCEITO ENADE DOS CURSOS DE GRADUAÇÃO DE CORUMBÁ. 

NOME DA INSTITUIÇÃO CURSO 
CONCEITO 

ENADE 

Universidade Federal de Mato Grosso do Sul Administração 4 

Faculdade Salesiana de Santa Teresa Administração 2 

Universidade Federal de Mato Grosso do Sul Direito 3 

Faculdade Salesiana de Santa Teresa Direito 3 

Universidade Federal de Mato Grosso do Sul Psicologia 3 

Universidade Federal de Mato Grosso do Sul Ciências Contábeis 4 

Fonte: UFPR/ITTI (2018)  adaptado de INEP (2017). 

 

Em relação ao nível dos serviços de saúde, tem-se que a cobertura populacional 

estimada pelas equipes de atenção básica em 2015 foi de 92%, índice superior à média 

estadual de 77% e nacional, de 73%. O nível de cobertura populacional pelas equipes de 

saúde bucal foi de 64%, superior à média nacional (53%), mas inferior à média de 

cobertura sul mato-grossense (79%). Além desses índices, é importante destacar que 

Corumbá dispõe da cobertura do SAMU desde 2015 (DATASUS, 2019b). 

As demandas em relação à saúde de Mato Grosso do Sul foram avaliadas pela 

Secretaria de Estado de Saúde de Mato Grosso do Sul (2015), que elaborou um Plano 

compreendendo metas a serem atingidas para a melhoria dos serviços de saúde no 

estado. O Quadro 5.5 apresenta a relação de metas a serem alcançadas através de 

ações do poder público. 

 

QUADRO 5.5 – METAS PARA A MELHORIA DOS SERVIÇOS DE SAÚDE EM CORUMBÁ. 

DIRETRIZ  DESCRIÇÃO 

Meta 1 
Garantia da redução dos riscos e agravos à saúde da população, por meio do fortalecimento 
das ações de atenção básica, promoção e vigilância em saúde. 

Meta 2 
Garantia do acesso ao cidadão às ações e serviços de saúde através da regionalização, 
ampliação da capacidade de serviços e fortalecimento das redes de atenção. 

Meta 3 
Fortalecimento da atenção hospitalar e especializada com a lógica regional, considerando o 
nível de resolutividade e complexidade com vistas a melhor qualidade de assistência. 

Meta 4 
Otimização da gestão de recursos públicos da saúde no estado com acompanhamento, 
controle, avaliação e auditoria fortalecimento do sistema de regulação com a lógica estadual 
compartilhada, com manutenção das práticas de planejamento. 

Meta 5 Garantia e participação do controle social do SUS. 

Meta 6 Fortalecimento da gestão da educação e valorização do trabalhador. 

Fonte: MATO GROSSO DO SUL (2015). 
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Em relação ao nível de serviço de segurança pública em Corumbá, no ano 2017 

foram registradas 2.105 ocorrências policiais, sendo furto o principal tipo de delito (MATO 

GROSSO DO SUL, 2018b). A Tabela 5.15 apresenta o quantitativo de ocorrências em 

Corumbá. 

 

TABELA 5.15 – OCORRÊNCIAS POLICIAIS EM CORUMBÁ. 

TIPO DE OCORRÊNCIA NÚMERO DE CASOS 

Homicídio doloso 7 

Homicídio culposo no trânsito 0 

Roubo seguido de morte 1 

Feminicídio 0 

Roubo  427 

Furto 856 

Roubo de veículo 28 

Roubo em residência 12 

Furto em residência 339 

Furto de veículo 42 

Roubo em via pública 371 

Roubo estabelecimento comercial 22 

Total  2.105 

Fonte: MATO GROSSO DO SUL (2018). 

 

 Curvelândia 

 

Um dos parâmetros utilizados para avaliar o nível de educação de Curvelândia é 

a taxa de escolarização de 6 a 14 anos de idade. Em 2010 esse índice foi de 99,7%, o 

mais alto entre todos os municípios de Mato Grosso, e ocupou a 152ª posição entre as 

5.570 cidades brasileiras (IBGE, 2010e). 

A nota IDEB obtida por Curvelândia no ano de 2015 foi de 5,5 para os anos 

iniciais do ensino fundamental, o equivalente a colocação de número 73 do total de 141 

cidades de Mato Grosso. Esse índice foi de 4,2 quando se trata dos anos finais do ensino 

fundamental, 98º lugar no ranking estadual (INEP, 2016). 

O nível de aprendizagem no ensino fundamental foi avaliado pela Prova Brasil. De 

acordo com o (INEP, 2018c), no ano de 2015 os discentes dos anos iniciais do ensino 

fundamental de Curvelândia obtiveram a média de 170,80 pontos em Língua Portuguesa 

e 186,35 pontos em Matemática. As notas médias obtidas são inferiores ao desempenho 

de Mato Grosso no mesmo ano (INEP, 2018d). Quando se trata dos anos finais do ensino 
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fundamental, a média da Prova Brasil em Curvelândia foi de 207,39 pontos para a Língua 

Portuguesa e de 211,89 pontos para Matemática (INEP, 2018c). O estado de Mato 

Grosso, por sua vez, apresentou médias de Língua Portuguesa e de Matemática iguais a 

237,46 e 241,78, respectivamente (INEP, 2018d). 

O INEP (2018c) fez ainda o levantamento da taxa de abandono na rede pública 

de Curvelândia. Para o ano de 2016 verificou-se que esse índice foi nulo para todos os 

anos do ensino fundamental, estando presente apenas na etapa do ensino médio. 

No que diz respeito à taxa de distorção idade-série, o levantamento divulgado 

pelo INEP (2018) mostrou que em 2016 esse índice foi nulo em alguns anos do ensino 

fundamental e apresentou os valores mais elevados no ensino médio, assim como 

ocorreu com outros municípios de Mato Grosso. Na Tabela 5.16 pode ser verificada a 

taxa de abandono e a relação de taxas distorção-idade do município de Curvelândia. 

 

TABELA 5.16 – TAXA DE ABANDONO E TAXA DE DISTORÇÃO IDADE-SÉRIE NA REDE PÚBLICA DE 
EDUCAÇÃO DE CURVELÂNDIA (%). 

ETAPA ANO 

TAXA DE ABANDONO TAXA DE DISTORÇÃO IDADE-SÉRIE 

REDE 
ESTADUAL 

REDE MUNICIPAL 
REDE 

ESTADUAL 
REDE 

MUNICIPAL 

Ensino 
fundamental 

1º ano 0,00 0,00 0,00 0,00 

2º ano 0,00 0,00 0,00 0,00 

3º ano 0,00 0,00 2,30 2,90 

4º ano 0,00 0,00 6,10 5,70 

5º ano 0,00 0,00 2,10 0,00 

6º ano 0,00 0,00 2,50 0,00 

7º ano 0,00 0,00 2,10 0,00 

8º ano 0,00 0,00 0,00 11,60 

9º ano 0,00 0,00 0,00 3,30 

Ensino 
médio 

1ª série 2,50 - 35,20 - 

2ª série 1,20 - 23,90 - 

3ª série 1,80 - 28,60 - 

Fonte: Adaptado de INEP (2018). 

 

Em relação aos serviços de saúde do município, a cobertura populacional 

estimada pelas equipes de atenção básica foi de 61% para o ano de 2015, índice que 

ficou abaixo da média nacional (73%) e da média estadual (71%). O nível de cobertura 

populacional pelas equipes de saúde bucal também foi de 61%, superior às médias de 

cobertura mato-grossense (54%) e nacional (53%). Em 2018, a cobertura do SAMU é 

inexistente na cidade (DATASUS, 2018b). 
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Quando se trata da segurança pública de Curvelândia, verificou-se que em 2017 

houve registro de 55 ocorrências, sendo 40 furtos, 11 roubos e 4 autuações por 

tráfico/uso de drogas (MATO GROSSO, 2018b). 

 

 Poconé 

 

Para a taxa de escolarização do município de Poconé foram utilizados os dados 

referentes ao ano de 2010. Constatou-se que a taxa de escolarização de 6 a 14 anos de 

idade no município de Poconé foi de 94,3%, o que correspondeu a posição 119 de um 

total de 141 cidades mato-grossenses e a colocação 5.1173 de 5.570 municípios 

brasileiros (IBGE, 2010f). 

Em relação ao IDEB, no ano de 2015 a nota obtida por Poconé foi de 4,4 para os 

anos iniciais do ensino fundamental, o que correspondeu a colocação 133 entra as 141 

cidades de Mato Grosso. A nota de 3,6 foi verificada nos anos finais da mesma etapa, o 

que também configurou a 133ª posição no ranking estadual (INEP, 2016). 

Em 2015 as notas médias da Prova Brasil foram de 170,80 pontos para a Língua 

Portuguesa e 186,35 pontos para Matemática (INEP, 2018c). Ambos os valores obtidos 

foram inferiores as médias do estado de Mato Grosso: 237,46 para Língua Portuguesa e 

241,78 para Matemática (INEP, 2018d). 

A fim de avaliar os parâmetros educacionais de Poconé, a taxa de abandono foi 

verificada. Em 2016, o maior índice ocorreu na 1ª série do ensino médio, com 18,80%. 

Assim como observado para outras cidades de Mato Grosso, o ensino fundamental, de 

maneira geral, apresentou as menores taxas (INEP, 2018c). 

Ainda sobre os índices educacionais, o INEP (2018c) fez o levantamento da taxa 

de distorção idade-série. Em 2016, essa taxa apresentou valores mais elevados no ensino 

médio, alcançando 30,80% na terceira série dessa etapa. Na Tabela 5.17 pode ser 

verificada a relação de taxas de abandono e taxas de distorção idade-série de Poconé. 
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TABELA 5.17 – TAXA DE ABANDONO E TAXA DE DISTORÇÃO IDADE-SÉRIE NA REDE PÚBLICA DE 
EDUCAÇÃO DE POCONÉ (%). 

ETAPA ANO 

TAXA DE ABANDONO 
TAXA DE DISTORÇÃO IDADE-

SÉRIE 

REDE 
ESTADUAL 

REDE MUNICIPAL 
REDE 

ESTADUAL 
REDE 

MUNICIPAL 

Ensino 
fundamental 

1º ano 0,00 4,40 0,40 4,20 

2º ano 0,00 0,60 0,70 3,00 

3º ano 0,00 1,30 1,90 10,10 

4º ano 0,00 0,80 1,30 13,60 

5º ano 0,00 1,40 2,00 9,80 

6º ano 0,00 3,10 2,10 21,50 

7º ano 0,20 4,20 3,10 10,00 

8º ano 1,90 5,20 0,90 9,70 

9º ano 1,50 6,90 7,30 15,30 

Ensino 
médio 

1ª série 18,80 - 24,20 - 

2ª série 11,60 - 25,30 - 

3ª série 6,90 - 30,80 - 

Fonte: UFPR/ITTI (2018)  adaptado de INEP (2018). 

 

Quando se trata dos serviços de saúde, constatou-se que no ano de 2015 a 

cobertura populacional estimada pelas equipes de atenção básica do município de 

Poconé foi de 75,16%, índice que ficou acima da média nacional (73%) e da média 

estadual (71%). O nível de cobertura populacional pelas equipes de saúde bucal também 

foi de 75,16%, superior à média de cobertura mato-grossense (54%) e da média nacional 

(53%). Em 2018, a cobertura do SAMU era inexistente na cidade (DATASUS, 2018b). 

Assim como realizado para as demais cidades da AII, foram obtidos os dados 

referentes às ocorrências policiais. Em 2017, houve 320 registros em Poconé, sendo 10 

homicídios dolosos, 125 roubos, 149 furtos e 36 casos de autuações por tráfico/uso de 

drogas (MATO GROSSO, 2018b).  

 

 Resumo da infraestrutura básica e de serviços 

 

Quando se compara os indicadores de educação dos municípios da Área de 

Influência Indireta do meio socioeconômico, verifica-se que, de maneira geral, 

Curvelândia (MT) é o município com melhores serviços educacionais, uma vez que 3 dos 

5 melhores indicadores são referentes à cidade (melhor taxa de escolarização, melhor 

IDEB anos iniciais e menor taxa de abandono). 
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Em relação à saúde, observa-se que Corumbá (MS) apresenta a maior taxa de 

cobertura populacional pelas equipes de atenção básica (92%), e que Barão de Melgaço 

(MT) é o município com maior taxa de cobertura populacional pelas equipes de saúde 

bucal (79,18%). 

Os registros de ocorrências policiais, por sua vez, demonstram que Cáceres (MT) 

e Corumbá (MS) apresentam números proeminentes em relação aos demais municípios, 

no entanto deve-se levar em consideração que a população dessas cidades é 

consideravelmente superior àquela verificada em Barão de Melgaço (MT), Curvelândia 

(MT) e Poconé (MT). A Tabela 5.18 compreende os indicadores avaliados para as 

cidades da AII do meio socioeconômico. 

 

TABELA 5.18 – RESUMO DA INFRAESTRUTURA BÁSICA E DE SERVIÇOS DA ÁREA DE ESTUDO. 

ÁREA INDICADOR 
BARÃO DE 
MELGAÇO 

CÁCERES CORUMBÁ CURVELÂNDIA  POCONÉ 

Educação 

Taxa de 
escolarização de 6 
a 14 anos (%) 

86,3 97,8 94,7 99,7 94,3 

IDEB - anos iniciais 
ensino fundamental 

4,7 5 4,7 5,5 4,4 

IDEB - anos finais 
ensino fundamental 

3,8 4,3 3,9 4,2 3,6 

Taxa de abandono 
mais elevada (%) 

22,6 12 14,3 2,5 18,8 

Taxa de distorção 
idade-série (maior) 

23,9 33,7 56,9 35,2 30,8 

Saúde 

Taxa de cobertura 
populacional pelas 
equipes de atenção 
básica (%) 

79,18 50,01 92 61 75,16 

Taxa de cobertura 
populacional pelas 
equipes de saúde 
bucal (%) 

79,18 17,38 64 61 75,16 

SAMU (2018) Não Não Sim Não Não 

Segurança 
Número total de 
ocorrências 

28 3.947 2.105 55 320 

Fonte: IBGE (2010); INEP (2016); INEP (2018); DATASUS (2018); SESP-MT (2018) e SESP-MS (2018). 

 

5.3.2.4 Indicadores Sociais 

 

Um indicador social é uma medida em geral quantitativa dotada de significado 

social substantivo, usado para substituir, quantificar ou operacionalizar um conceito social 

abstrato, de interesse teórico (para pesquisa acadêmica) ou programático (para 

formulação de políticas) (JANUZZI, 2004). 
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O estudo dos Indicadores Sociais apresentado a seguir, tem como objetivo 

analisar e relatar o perfil demográfico da população. No presente estudo, os índices 

abordados foram: População Economicamente Ativa (PEA), taxa de desemprego 

municipal e índices de desemprego. 

Inicialmente, dedicar-se-á a análise de dados disponibilizados pela Pesquisa 

Nacional por Amostra de Domicílios Contínua (PNAD), empreendida pelo IBGE com 

periodicidade mensal ou trimestral. Nesse caso, opta-se pela apresentação dos dados 

históricos trimestrais, os quais são expostos por unidade federativa. Esses dados estão 

expostos na Tabela 5.19 para o estado de Mato Grosso e na TABELA 5.20 para o estado 

de Mato Grosso do Sul. 

 

TABELA 5.19 – PARÂMETROS DE EMPREGABILIDADE NO ESTADO DE MATO GROSSO. 

Parâmetro de 
análise (trimestre 

de coleta) 

População 
total 

Pessoas de 
14 anos ou 

mais de idade 

Pessoas de 14 
anos ou mais de 

idade, na força de 
trabalho, na 
semana de 

referência (PEA) 

Pessoas de 
14 anos ou 

mais de 
idade, 

ocupadas na 
semana de 
referência 

Pessoas de 
14 anos ou 

mais de 
idade, 

desocupadas 
na semana 

de referência 

1º trimestre 2016 3.289.000 2.586.000 1 652.000 1.502.000 150.000 

2º trimestre 2016 3.299.000 2.607.000 1.700.000 1.533.000 167.000 

3º trimestre 2016 3.310.000 2.613.000 1.672.000 1.522.000 150.000 

4º trimestre 2016 3.320.000 2.629.000 1.694.000 1.533.000 175.000 

1º trimestre 2017 3.331.000 2.646.000 1.668.000 1.493.000 144.000 

2º trimestre 2017 3.341 000 2.630.000 1.676.000 1.532.000 126.000 

3º trimestre 2017 3.352.000 2.665.000 1.730.000 1.568.000 162.000 

4º trimestre 2017 3.362.000 2.674.000 1.715.000 1.589.000 126.000 

1º trimestre 2018 3.373.000 2.691.000 1.724.000 1.564.000 160.000 

2º trimestre 2018 3.383.000 2.708.000 1.753 000 1.604.000 
149.000 

 

3º trimestre 2018 3.393.000 2.719.000 1.768.000 1.649.000 19.000 

4º trimestre 2018 3.404.000 2.703.000 1.785.000 1.662.000 123.000 

1º trimestre 2019 3.414.000 2.721.000 1.813.000 1.648.000 165.000 

Fonte: PNAD (2019). 
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TABELA 5.20 – PARÂMETROS DE EMPREGABILIDADE NO ESTADO DE MATO GROSSO DO SUL. 

Parâmetro de análise 
(trimestre de coleta) 

População 
total 

Pessoas de 14 
anos ou mais 

de idade 

Pessoas de 14 
anos ou mais 
de idade, na 

força de 
trabalho, na 
semana de 
referência 

(PEA) 

Pessoas de 
14 anos ou 

mais de 
idade, 

ocupadas na 
semana de 
referência 

Pessoas de 14 
anos ou mais 

de idade, 
desocupadas 
na semana de 

referência 

1º trimestre 2016 2.606.000 2.061.000 1.334.000 1.231.000 104.000 

2º trimestre 2016 2.614.000 2.073.000 1.361.000 1.266.000 95.000 

3º trimestre 2016 2.622.000 2.092.000 1.358.000 1.254.000 104.000 

4º trimestre 2016 2.629.000 2.105.000 1.376.000 1.264.000 112.000 

1º trimestre 2017 2.637.000 2.099.000 1.371.000 1.237.000 134.000 

2º trimestre 2017 2.64.000 2.109.000 1.384.000 1.261.000 123.000 

3º trimestre 2017 2.652.000 2.106.000 1.368.000 1.260.000 108.000 

4º trimestre 2017 2.660.000 2.121.000 1.389.000 1.288.000 101.000 

1º trimestre 2018 2.668.000 2.132.000 1.403.000 1.284.000 119.000 

2º trimestre 2018 2.675.000 2.123.000 1.403.000 1.297.000 106.000 

3º trimestre 2018 2.683.000 2.126.000 1.432.000 1.329.000 103.000 

4º trimestre 2018 2.690.000 2.155.000 1.435.000 1.335.000 100.000 

1º trimestre 2019 2.698.000 1.149.000 1.427.000 1.291.000 135.000 

Fonte: PNAD (2019). 

 

Depreende-se, da análise destes dados, que a população total é crescente em 

ambos os estados. Contudo, ao se verificar a População Econômica Ativa (PEA) 

correspondente as pessoas com 14 anos ou mais, verifica-se que essa sofre pequenas 

oscilações no período analisado. Mesmo assim, o último valor auferido corresponde ao 

maior contingente dentro do período apresentado.  

Ao se verificar as pessoas ocupadas e desocupadas, aufere-se também uma 

oscilação ao longo do período, onde momentos em que ocorria um decréscimo da 

população ocupada coincidem com acréscimos da população desocupada, o que reflete 

momentos de instabilidade econômica do país. Apesar disso, o último valor verificado 

para a população ocupada foi o maior para todo o período analisado para ambos os 

estados, o que indica uma possível reação em relação ao cenário de crise econômica 

nacional que imperou nos últimos anos. 

Ocorre que, para uma análise mais precisa, é necessário averiguar índices 

econômicos para um melhor diagnóstico. Portanto, a partir da coleta desses dados, 

podem ser obtidos os índices relacionados a empregabilidade. A sua respectiva 

fundamentação técnica encontra-se na Tabela 5.21. 
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TABELA 5.21 – INDICADORES DE EMPREGABILIDADE E SUA FUNDAMENTAÇÃO. 

Indicador de Empregabilidade Fundamentação 

Taxa de participação na força de 

trabalho 

É o percentual de pessoas na força de trabalho na semana de 
referência em relação às pessoas em idade de trabalhar: [força de 
trabalho / pessoas em idade de trabalhar] x 100 

Nível da ocupação 
É o percentual de pessoas ocupadas na semana de referência em 
relação às pessoas em idade de trabalhar: [ocupados / pessoas em 
idade de trabalhar] x 100 

Nível da desocupação 
É o percentual de pessoas desocupadas em relação às pessoas 
em idade de trabalhar: [desocupados / pessoas em idade de 
trabalhar] x 100 

Taxa de desocupação É o percentual de pessoas desocupadas em relação às pessoas na 
força de trabalho: [desocupados / força de trabalho] x 100 

Fonte: PNAD (2019). 

 

A valoração destes indicadores é apresentada na Tabela 5.22 para o estado de 

Mato Grosso e na TABELA 5.23 para o estado de Mato Grosso do Sul. 

 

TABELA 5.22 – INDICADORES DE EMPREGABILIDADE NO ESTADO DE MATO GROSSO. 

Indicador 
(trimestre de coleta) 

Taxa de participação na 
força de trabalho das 

pessoas de 14 anos ou 
mais de idade, na semana 

de referência (%) 

Nível da 
ocupação das 

pessoas de 
14 anos ou 

mais de 
idade, na 

semana de 
referência (%) 

Nível da 
desocupação 
das pessoas 

de 14 anos ou 
mais de idade, 
na semana de 
referência (%) 

Taxa de 
desocupação 
das pessoas 

de 14 anos ou 
mais de idade, 
na semana de 
referência (%) 

1º trimestre 2016 63,90 58,10 5,80 9,10 

2º trimestre 2016 65,20 58,80 6,40 9,80 

3º trimestre 2016 64,00 58,20 5,70 9,00 

4º trimestre 2016 64,40 58,30 6,10 9,50 

1º trimestre 2017 63,00 56,40 6,60 10,50 

2º trimestre 2017 63,70 58,20 5,50 8,60 

3º trimestre 2017 64,90 58,90 6,10 9,40 

4º trimestre 2017 64,10 59,40 4,70 7,30 

1º trimestre 2018 64,10 58,10 5,90 9,30 

2º trimestre 2018 64,70 59,20 5,50 8,50 

3º trimestre 2018 65,0 60,6 4,4 6,7 

4º trimestre 2018 66,0 61,5 4,6 6,9 

1º trimestre 2019 66,6 60,6 6,1 9,1 

Fonte: PNAD (2019). 

 

 

 



                                                                                                                                                 
 

 

ESTUDO DE IMPACTO AMBIENTAL –TERMINAL PORTUÁRIO PARATUDAL 
 

58 

TABELA 5.23 – INDICADORES DE EMPREGABILIDADE NO ESTADO DE  MATO GROSSO DO SUL. 

Indicador 

Taxa de 
participação na 

força de trabalho 
das pessoas de 14 
anos ou mais de 
idade, na semana 
de referência (%) 

Nível da 
ocupação das 
pessoas de 14 

anos ou mais de 
idade, na semana 
de referência (%) 

Nível da 
desocupação 

das pessoas de 
14 anos ou mais 

de idade, na 
semana de 

referência (%) 

Taxa de 
desocupação 

das pessoas de 
14 anos ou mais 

de idade, na 
semana de 

referência (%) 

1º trimestre 2016 64,80 59,70 5,00 7,80 

2º trimestre 2016 65,60 61,10 4,60 7,00 

3º trimestre 2016 64,90 60,00 5,00 7,70 

4º trimestre 2016 65,40 60,00 5,30 8,20 

1º trimestre 2017 65,30 59,00 6,40 9,80 

2º trimestre 2017 65,60 59,80 5,80 8,90 

3º trimestre 2017 65,00 59,80 5,10 7,90 

4º trimestre 2017 65,50 60,70 4,80 7,30 

1º trimestre 2018 65,80 60,20 5,60 8,40 

2º trimestre 2018 66,10 61,10 5,00 7,60 

3º trimestre 2018 67,3 62,5 4,8 7,2 

4º trimestre 2018 66,6 61,9 4,6 7,0 

1º trimestre 2019 66,4 60,1 6,3 9,5 

Fonte: PNAD (2019). 

 

Da análise desses dados, pode-se concluir que a situação do desemprego em 

ambos os estados apresentou um comportamento semelhante, com a taxa de 

desocupação sofrendo uma variação positiva ao longo do período analisado, atingindo um 

valor máximo no 1º trimestre de 2017 tanto em Mato Grosso quanto em Mato Grosso do 

Sul, passando então a ter uma tendência de redução até a presente data. Esse 

comportamento indica que a situação de criticidade da economia nacional ocorreu 

proximamente naquela data e, que agora encontra-se numa situação de redução 

constante, indicando um direcionamento para a estabilização econômica da região. 

Ademais, a taxa da população que se encontra economicamente ativa na região é 

crescente em todo o período analisado, o que indica que existe uma perspectiva de um 

crescimento no número de indivíduos laborando, contribuindo assim para o 

desenvolvimento econômico saudável, na medida que viabiliza sobretudo as políticas 

públicas voltadas para a previdência social. 

A análise desses dados de abrangência estadual mostra-se necessária na medida 

em que os censos municipais datam somente de 2010, o que não necessariamente reflete 

a realidade dos índices de desemprego na região. Contudo, por esses consistirem dos 
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dados oficiais mais recentes de abrangência municipal, passar-se-á agora para sua 

respectiva análise. 

Neste estudo, portando, será abordada uma análise quantitativa dos 5 municípios 

inseridos na AII do meio socioeconômico: Barão de Melgaço, Cáceres, Corumbá, 

Curvelândia e Poconé. 

A seguir encontram-se detalhadas a População Economicamente Ativa (PEA), a 

taxa de desemprego municipal e os índices de desemprego, bem como o pessoal 

ocupado e desocupado, para cada município. 

 

 Barão de Melgaço 

 

O Índice de Desenvolvimento Humano (IDHM) é composto por três indicadores: 

longevidade, educação e renda, e é utilizado como comparativo e mensurador da 

qualidade de vida. Em 2010 o IDHM do Barão de Melgaço foi de 0,600. O município está 

localizado na faixa de Desenvolvimento Humano Médio (0,600 a 0,699). Dos 

levantamentos realizados entre os anos de 2000 e 2010, o indicador que mais se 

destacou devido seu crescimento foi o de educação (com crescimento total de 0,215), 

seguido pelos indicadores de longevidade e renda. Entre os anos de 1991 e 2000, o 

indicador que mais se destacou foi o de longevidade (com crescimento de 0,110), seguido 

pelos indicadores de educação e renda. A Tabela 5.24 apresenta os históricos do IDHM 

para Barão de Melgaço. 

 

TABELA 5.24 – ÍNDICE DE DESENVOLVIMENTO HUMANO MUNICIPAL E SEUS COMPONENTES – 
BARÃO DE MELGAÇO (MT). 

IDHM e Indicadores 1991 2000 2010 

Educação 0,115 0,225 0,440 

% de 18 anos ou mais com ensino fundamental completo 7,27 17,16 27,54 

% de 5 a 6 anos frequentando a escola 18,79 54,37 71,86 

% de 11 a 13 anos frequentando os anos finais do ensino fundamental 25,47 29,06 68,58 

% de 15 a 17 anos com ensino fundamental completo 9,92 11,7 57,77 

%de 18 a 20 anos com ensino médio completo 3,81 8,14 24,23 

Longevidade 0,613 0,723 0,82 

Esperança de vida ao nascer (em anos) 61,77 68,37 74,2 

Renda 0,464 0,544 0,598 

Renda per capita (em R$) 143,96 236,31 330,46 

Fonte: Atlas do Desevolvimento Humano no Brasil (2013).  
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Outros indicadores que devem ser analisados são em relação à renda e a 

emprego. Observou-se que no ano de 2015 o salário médio mensal do município era de 

2.0 salários mínimos. Já em relação à taxa de emprego/desemprego, a proporção de 

pessoas ocupadas em relação à população total era de 6,9%. Na comparação com os 

outros municípios do estado em relação a este indicador, Barão de Melgaço ocupava as 

posições 104 de 141 e 133 de 141, respectivamente. Em comparação a nível nacional, 

Barão de Melgaço encontrava-se na posição 1.987 de 5.570 e 4.379 de 5.570 municípios, 

respectivamente. 

Entre os anos de 2000 e 2010, a taxa de atividade (relação entre o número de 

pessoas economicamente ativas versus o número de pessoas em idade ativa num 

determinado período de referência), da população de 18 anos ou mais reduziu de 58,49% 

em 2000 para 46,26% em 2010. Em paralelo, a taxa de desocupação (percentual de 

pessoas desocupadas versus relação às pessoas na força de trabalho) sofreu grande 

redução, de 4,58% no ano de 2000 para 2,51% no ano de 2010 (Tabela 5.25). 

 

TABELA 5.25 – OCUPAÇÃO DA POPULAÇÃO DE 18 ANOS OU MAIS – BARÃO DE MELGAÇO (MT). 

Ocupação da população de 18 anos ou mais 2000 2010 

Taxa de atividade 58,49 46,26 

Taxa de desocupação 4,58 2,51 

Grau de formalização dos ocupados - 18 anos ou mais 27,75 54,97 

Nível educacional dos ocupados 

% dos ocupados com fundamental completo 20,57 33,51 

% dos ocupados com médio completo 13,35 20,98 

Rendimento médio 

% dos ocupados com rendimento de até 1 salário mínimo 71,18 35,03 

% dos ocupados com rendimento de até 2 salários mínimo 91,26 85,25 

Fonte: Atlas do desenvolvimento Humano no Brasil (2013). 

 

 Cáceres 

 

O município de Cáceres contempla um IDHM de 0,708 (IBGE, 2010), situando o 

município na faixa de Desenvolvimento Humano Alto (entre 0,700 e 0,799). Entre os anos 

de 2000 e 2010, o indicador que mais se destacou foi o de educação (crescimento de 

0,218), seguido pelo de longevidade e pelo de renda. Entre os anos de 1991 e 2000, o 

indicador com maior aumento também foi o de educação (com crescimento de 0,215), 

seguido pelos indicadores de longevidade e de renda (Tabela 5.26). 
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TABELA 5.26 – ÍNDICE DE DESENVOLVIMENTO HUMANO MUNICIPAL E SEUS COMPONENTES – 
CÁCERES (MT). 

IDHM e Indicadores 1991 2000 2010 

Educação 0,200 0,415 0,633 

% de 18 anos ou mais com ensino fundamental completo 21,34 35,96 52,52 

% de 5 a 6 anos frequentando a escola 22,08 63,56 85,57 

% de 11 a 13 anos frequentando os anos finais do ensino fundamental 35,59 58,62 85,67 

% de 15 a 17 anos com ensino fundamental completo 13,39 34,33 60,99 

%de 18 a 20 anos com ensino médio completo 6,72 21,50 45,61 

Longevidade 0,654 0,751 0,813 

Esperança de vida ao nascer (em anos) 64,25 70,03 73,76 

Renda 0,566 0,645 0,691 

Renda per capita (em R$) 271,34 442,80 590,43 

Fonte: Atlas do desenvolvimento Humano no Brasil (2013). 

 

De acordo com dados do ano de 2015, o salário médio mensal do município de 

Cáceres era de 3.1 salários mínimos. A proporção de pessoas ocupadas em relação à 

população total era de 16,1%. Na comparação com os outros municípios do estado, 

ocupava as posições de número 6 de 141 e de número 57 de 141 municípios, 

respectivamente. Na comparação com as demais cidades do Brasil, Cáceres encontrava-

se na posição 176 de 5.570 e 1.966 de 5.570 cidades, respectivamente.  

Para os índices relacionados ao trabalho, observou-se que entre os anos de 2000 

e 2010, a taxa de atividade (relação entre o número de pessoas economicamente ativas 

versus o número de pessoas em idade ativa num determinado período de referência), da 

população de 18 anos ou mais, sofreu uma pequena redução de 67,71% no ano de 2000 

para 65,00% em 2010. Em paralelo, a taxa de desocupação (percentual de pessoas 

desocupadas versus relação às pessoas na força de trabalho), reduziu de 12,36% em 

2000 para 8,46% em 2010 (Tabela 5.27). 

 

TABELA 5.27 – OCUPAÇÃO DA POPULAÇÃO DE 18 ANOS OU MAIS – CÁCERES (MT). 

Ocupação da população de 18 anos ou mais 2000 2010 

Taxa de atividade 67,71 65,00 

Taxa de desocupação 12,38 8,46 

Grau de formalização dos ocupados - 18 anos ou mais 42,23 54,43 

Nível educacional dos ocupados 

% dos ocupados com fundamental completo 40,41 60,61 

% dos ocupados com médio completo 24,38 44,92 

Rendimento médio 

% dos ocupados com rendimento de até 1 salário mínimo 52,99 18,59 

% dos ocupados com rendimento de até 2 salários mínimo 79,58 72,51 

Fonte: Atlas do desenvolvimento Humano no Brasil (2013). 
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 Corumbá 

 

O Índice de Desenvolvimento Humano do município de Corumbá registrado no 

ano de 2010 foi de 0,700, posicionando o município na faixa de Desenvolvimento Humano 

Alto (Entre 0,700 e 0,799) (IBGE, 2010). O indicador de longevidade contribuiu para o 

IDHM, com crescimento de 0,834, seguido dos indicadores de renda e de educação, com 

0,701 e 0,586, respectivamente, conforme os dados expostos na Tabela 5.28. 

 

TABELA 5.28 – ÍNDICE DE DESENVOLVIMENTO HUMANO MUNICIPAL E SEUS COMPONENTES – 
CORUMBÁ (MS). 

IDHM e Indicadores 1991 2000 2010 

Educação 0,304 0,398 0,586 

% de 18 anos ou mais com ensino fundamental completo 31,89 40,87 54,55 

% de 5 a 6 anos frequentando a escola 43,46 51,66 85,71 

% de 11 a 13 anos frequentando os anos finais do ensino fundamental 45,68 52,14 83,34 

% de 15 a 17 anos com ensino fundamental completo 20,00 33,64 41,93 

%de 18 a 20 anos com ensino médio completo 9,54 19,23 31,65 

Longevidade 0,712 0,773 0,834 

Esperança de vida ao nascer (em anos) 67,69 71,35 75,06 

Renda 0,610 0,648 0,701 

Renda per capita (em R$) 356,56 451,78 627,10 

Fonte: Atlas do desenvolvimento Humano no Brasil (2013).  

 

No ano de 2015, o levantamento do salário médio mensal apontou que o índice 

em Corumbá era de 2.9 salários mínimos. A proporção de pessoas ocupadas em relação 

à população total era de 15,9%. Comparando esses índices com demais municípios do 

estado, Corumbá ocupava as posições 6 e 34 de 79 municípios, respectivamente. Para a 

comparação com os demais municípios do país, Corumbá encontrava-se nas posições 

262 e 1.994 de 5.570 municípios, respectivamente. 

Entre os anos de 2000 e 2010, a taxa de atividade da população de 18 anos ou 

mais sofreu um pequeno aumento, de 64,76% em 2000 para 68,08% em 2010. Em 

paralelo, a taxa de desocupação reduziu de 17,94% em 2000 para 7,87% em 2010 

(Tabela 5.29). 
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TABELA 5.29 – OCUPAÇÃO DA POPULAÇÃO DE 18 ANOS OU MAIS – CORUMBÁ (MS). 

Ocupação da população de 18 anos ou mais 2000 2010 

Taxa de atividade 64,76 68,08 

Taxa de desocupação 17,94 7,87 

Grau de formalização dos ocupados - 18 anos ou mais 52,72 55,57 

Nível educacional dos ocupados 

% dos ocupados com fundamental completo 45,72 60,39 

% dos ocupados com médio completo 27,90 41,61 

Rendimento médio 

% dos ocupados com rendimento de até 1 salário mínimo 49,31 21,86 

% dos ocupados com rendimento de até 2 salários mínimo 76,46 71,45 

Fonte: Atlas do desenvolvimento Humano no Brasil (2013). 

 

 Curvelândia 

 

De acordo com dados do Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística (IBGE, 

2010), em 2010, o Índice de Desenvolvimento Humano do município de Curvelândia era 

de 0,690, localizando-se na faixa de Desenvolvimento Humano Médio (IDHM entre 0,6 e 

0,699). Entre os anos de 2000 e 2010, o indicador de educação obteve maior destaque, 

com crescimento de 0,269, seguido pelos indicadores de longevidade e de renda, 

respectivamente. Entre os anos de 1991 e 2000, o indicador que mais se destacou em 

termos absolutos também foi o indicador de educação (com crescimento de 0,226). Os 

dados históricos para o município de Curvelândia podem ser analisados conforme o 

exposto na Tabela 5.30. 

 

TABELA 5.30 – ÍNDICE DE DESENVOLVIMENTO HUMANO MUNICIPAL E SEUS COMPONENTES – 
CURVELÂNDIA (MT). 

IDHM e Indicadores 1991 2000 2010 

Educação 0,120 0,346 0,615 

% de 18 anos ou mais com ensino fundamental completo 18,13 18,13 39,49 

% de 5 a 6 anos frequentando a escola 8,67 56,68 90,44 

% de 11 a 13 anos frequentando os anos finais do ensino 
fundamental 

22,10 76,54 97,30 

% de 15 a 17 anos com ensino fundamental completo 5,54 44,67 70,20 

%de 18 a 20 anos com ensino médio completo 2,92 13,56 49,26 

Longevidade 0,618 0,723 0,811 

Esperança de vida ao nascer (em anos) 62,09 68,37 73,63 

Renda 0,479 0,594 0,658 

Renda per capita (em R$) 157,84 322,52 480,92 

Fonte: Atlas do desenvolvimento Humano no Brasil (2013). 
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O salário médio mensal do município, no ano de 2015, correspondia a 2.1 salários 

mínimos. A proporção de pessoas ocupadas em relação à população total era de 10,9%. 

Em relação a esses índices, Curvelândia encontrava-se nas posições 87 e 97 de 141, 

respectivamente, em comparação com demais municípios do estado e na comparação 

nacional, encontrava-se nas posições 1.559 e 3.109 de 5.570 municípios, 

respectivamente. 

No contexto da taxa de atividade (relação entre o número de pessoas 

economicamente ativas versus o número de pessoas em idade ativa num determinado 

período de referência), referente a população de 18 anos ou mais, identificou-se que, para 

Curvelândia, esse índice sofreu um decréscimo, de 65,18% em 2000 para 61,43% em 

2010. Em paralelo, a taxa de desocupação reduziu de 6,39% em 2000 para 3,98% em 

2010 (Tabela 5.31). 

 

TABELA 5.31 – OCUPAÇÃO DA POPULAÇÃO DE 18 ANOS OU MAIS – CURVELÂNDIA (MT). 

Ocupação da população de 18 anos ou mais 2000 2010 

Taxa de atividade 65,18 61,43 

Taxa de desocupação 6,39 3,98 

Grau de formalização dos ocupados - 18 anos ou mais 35,54 40,07 

Nível educacional dos ocupados 

% dos ocupados com fundamental completo 17,69 46,11 

% dos ocupados com médio completo 10,66 29,89 

Rendimento médio 

% dos ocupados com rendimento de até 1 salário mínimo 59,08 32,65 

% dos ocupados com rendimento de até 2 salários mínimo 82,84 79,27 

Fonte: Atlas do desenvolvimento Humano no Brasil (2013). 

 

 Poconé 

 

De acordo com dados no ano de 2010, o IDHM do município foi de 0,652, 

localizado na faixa de Desenvolvimento Humano Médio (entre 0,6 e 0,699). Nos anos 

entre 2000 e 2010, o indicador com maior destaque foi o de educação (com crescimento 

de 0,166), seguido pelos indicadores de longevidade e de renda. O mesmo ocorreu para 

os anos entre 1991 e 2000, conforme exposto na Tabela 5.32. 
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TABELA 5.32 – ÍNDICE DE DESENVOLVIMENTO HUMANO MUNICIPAL E SEUS COMPONENTES – 
POCONÉ (MT). 

IDHM e Indicadores 1991 2000 2010 

Educação 0,203 0,368 0,534 

% de 18 anos ou mais com ensino fundamental completo 19,12 28,21 40,47 

% de 5 a 6 anos frequentando a escola 25,16 52,37 71,84 

% de 11 a 13 anos frequentando os anos finais do ensino fundamental 39,11 62,89 90,12 

% de 15 a 17 anos com ensino fundamental completo 14,10 36,68 53,23 

%de 18 a 20 anos com ensino médio completo 5,33 16,43 30,33 

Longevidade 0,613 0,711 0,806 

Esperança de vida ao nascer (em anos) 61,77 67,63 73,36 

Renda 0,593 0,562 0,643 

Renda per capita (em R$) 320,08 264,76 436,83 

Fonte: Atlas do desenvolvimento Humano no Brasil (2013). 

 

De acordo com dados do ano de 2015, constatou-se que o salário médio mensal 

de Poconé era de 2.3 salários mínimos, e que a proporção de pessoas ocupadas em 

relação à população total era de 11,5%. Comparando esses dois índices de Poconé com 

os demais municípios do estado, obtiveram-se as posições 57 e 86 em um total de 141 

municípios, respectivamente. Em relação às demais cidades do país, os resultados 

obtidos foram nas posições 934 e 2.938 de 5.570 municípios, respectivamente.  

Outro fator considerado na dinâmica populacional foi a taxa de atividade (relação 

entre o número de pessoas economicamente ativas versus o número de pessoas em 

idade ativa num determinado período de referência) da população de 18 anos ou mais, a 

qual era de 62,16% no ano de 2000 e sofreu um decréscimo para 58,50% no ano de 

2010. Em paralelo, a taxa de desocupação (percentual de pessoas desocupadas versus 

relação às pessoas na força de trabalho), caiu quase que pela metade, de 15,02% em 

2000 para 7,09% em 2010 (Tabela 5.33). 

 

TABELA 5.33 – OCUPAÇÃO DA POPULAÇÃO DE 18 ANOS OU MAIS – POCONÉ (MT). 

Ocupação da população de 18 anos ou mais 2000 2010 

Taxa de atividade 62,16 58,50 

Taxa de desocupação 15,02 7,09 

Grau de formalização dos ocupados - 18 anos ou mais 32,55 40,97 

Nível educacional dos ocupados 

% dos ocupados com fundamental completo 34,36 48,78 

% dos ocupados com médio completo 18,36 30,68 

Rendimento médio 

% dos ocupados com rendimento de até 1 salário mínimo 62,36 30,68 

% dos ocupados com rendimento de até 2 salários mínimo 87,25 81,27 

Fonte: Atlas do desenvolvimento Humano no Brasil (2013). 
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 Resumo dos Indicadores Sociais 

 

Dos municípios situados dentro da Área de Influência Indireta do meio 

socioeconômico, 3 deles se encontram na faixa do Desenvolvimento Humano Médio, isto 

é, com o indicador entre 0,600 a 0,699 e 2 na faixa do Desenvolvimento Humano Alto, 

entre 0,700 a 0,799.  

Analisando os dados entre os anos de 1991 a 2010, os municípios de Barão de 

Melgaço, Cáceres, Corumbá, Curvelândia e Poconé apresentaram a evolução do Índice 

de Desenvolvimento Humano Municipal conforme o exposto na Figura 5.2. 

Pode-se notar que o índice de longevidade é crescente para todos os municípios, 

tanto entre os anos de 1991 e 2000, como entre os anos de 2000 e 2010, sendo que 

Barão de Melgaço é o que apresentou o maior crescimento, com um aumento de 0,207, 

enquanto Corumbá apresentou o menor crescimento, com 0,122.  

Já quanto ao indicador de educação, entre 1991 a 2010, o município de 

Curvelândia foi o que apresentou o maior crescimento, com um aumento significante de 

0,495, enquanto Corumbá, novamente apresentou o menor crescimento, com 0,282.  

Em relação a renda, entre os anos de 1991 a 2010, Poconé apresentou o menor 

crescimento sendo praticamente estável, com 0,050, enquanto o município de 

Curvelândia apresentou o maior crescimento, com um aumento de 0,179 no indicador.  

 

FIGURA 5.2 – IDHM DOS MUNICÍPIOS PRESENTES NA ÁREA DE ESTUDO. 

 

Fonte: IBGE (2015). 
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Os dados de salário médio mensal dos trabalhadores formais para os cinco 

municípios são apresentados na Figura 5.3. Pode-se notar a constante variação em todos 

os municípios ao longo do período analisado. Porém, para o ano de 2015, os índices dos 

municípios de Barão de Melgaço, Cáceres e Curvelândia foram superiores ao ano 

anterior.  

Dentre os municípios analisados, Cáceres é o que possui maior salário médio 

mensal, seguido por Corumbá, Poconé, Curvelândia e Barão de Melgaço.  

 

FIGURA 5.3 – SALÁRIO MÉDIO MENSAL PARA OS MUNICÍPIOS DA ÁREA DE ESTUDO. 

 

Fonte: IBGE (2015).   

 

Quanto a questão do desemprego, apresenta-se o gráfico representativo da taxa 

de desocupação a nível estadual, auferido através do PNAD no período de 2015 até a 

presente data, representado na Figura 5.4. 
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FIGURA 5.4 – TAXA DE DESOCUPAÇÃO PARA PESSOAS EM IDADE PARA TRABALHAR. 

 

Fonte: PNAD (2019) elaborado por UFPR/ITTI (2019).  

 

Através dessa análise, conclui-se que o estado de Mato Grosso possui índices de 

taxa de desocupação mais significativa do que Mato Grosso do Sul, contudo, ambos 

possuem um comportamento típico semelhante, com valores de desocupação atingindo 

seu ápice em 2016 e 2017, em virtude de um cenário econômico nacional bastante 

desfavorável, mas que na data atual já apresenta valores menores, o que indica um 

prelúdio de uma reação positiva no sentido de estabilização das crises recentes. Caso 

essa hipótese mostre-se verdadeira, os índices de taxa de desocupação tendem a se 

tornar tão baixos quanto os identificados em 2015 num futuro próximo. 

 

5.3.3 Dinâmica econômica 

 

A teoria da Dinâmica Econômica, segundo (KALECKI, 1983), explica como é 

determinada a renda local e cada um de seus componentes (lucros e salários, pelo ângulo 

da renda, e consumo e investimento, pelo prisma das despesas) em economias 

capitalistas, sendo dadas suas condições próprias de produção. 
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A região Centro-Oeste é considerada a mais promissora no seu aproveitamento 

econômico, em função da sua constituição territorial, que é vasta e não plenamente 

ocupada. Esse fator abre a possibilidade de potencial para atividades agropecuárias, 

agroindustriais, extrativismo vegetal e mineral sustentado, ecoturismo, dentre outras 

possibilidades. A agricultura comercial vem ganhando grande destaque nos últimos anos 

e já supera o extrativismo mineral e vegetal. As atividades industriais, entretanto, são 

pouco expressivas (GOMES, 2001). 

Segundo o Ministério da Agricultura, Pecuária e Abastecimento (AGRICULTURA, 

2017), os estados brasileiros com maior participação na produção agrícola do país são: 

Mato Grosso, Paraná, Rio Grande do Sul e Goiás. Esses juntos são responsáveis por 

67% da safra nacional de grãos, sendo o estado de Mato Grosso responsável por 25% 

dessa produção. Em relação à safra de soja 2017/2018, de acordo com a Companhia 

Nacional de Abastecimento (CONAB, 2018), Mato Grosso foi responsável por 27,5% da 

safra. Além da soja, Mato Grosso também se enquadra como o maior produtor de milho 

do país, sendo responsável por 27% da produção nacional na safra 2017/2018, e também 

de algodão, responsável por 66% da safra nacional (CONAB, 2018).  

Pode-se afirmar que o estado de Mato Grosso tem uma produção significativa de 

soja, milho e algodão, assim como grande atividade no setor da pecuária. Tanto a 

agricultura como a pecuária compõem o setor primário da economia, caracterizado por 

ser um conjunto de atividades econômicas que extraem e/ou modificam a matéria-prima. 

As atividades pautadas nesse setor, por ter contato direto com as questões ambientais, 

podem ser consideradas mais vulneráveis pois podem ter a produção e produtividade 

afetada de acordo com a incidência de chuvas, existência de pragas, doenças ou 

incêndios florestais e, também por aspectos políticos e econômicos.  

O setor secundário da economia é caracterizado pela transformação da matéria-

prima, enquanto o setor terciário corresponde às atividades de comércio de bens e à 

prestação de serviços. Os setores secundário e terciário são expressivos em alguns 

municípios do estado, como Sorriso e Sinop, onde ocorre a comercialização e 

beneficiamento da produção. Os demais municípios concentram suas atividades no setor 

primário da economia.  

Em termos absolutos, o PIB da Região Centro Oeste passou de R$ 354,82 

bilhões em 2010 para R$ 579,75 bilhões em 2015, um aumento de 63,39% que superou a 

média nacional, correspondente a 54,30% no mesmo período. O PIB do estado de Mato 

Grosso passou de R$56,61 bilhões em 2010 para R$ 107,43 bilhões em 2015, e do 
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estado de Mato Grosso do Sul passou de R$ 47,27 milhões em 2010 para R$ 83,08 

milhões em 2015. Os estados tiveram um aumento de 89,75% e 75,76%, 

respectivamente, o que quando comparado a média nacional se torna um valor 

expressivo e de grande relevância para o potencial econômico da região. 

A partir disso, é possível discorrer sobre a estrutura produtiva e de serviços dos 

munícipios na Área de Estudo Socioeconômica do empreendimento, a saber: Barão do 

Melgaço, Cáceres, Curvelândia e Poconé no estado de Mato Grosso e, Corumbá no 

estado de Mato Grosso do Sul. 

A análise da dinâmica econômica desses municípios inclui os levantamentos 

sobre a estrutura produtiva e de serviços, os vetores de crescimento econômico e o 

potencial turístico da Área de Influência Indireta do meio socioeconômico.  

Na Estrutura Produtiva e de Serviços serão apresentados os principais setores, 

produtos e serviços dos municípios inseridos na AII, os aspectos da economia informal, a 

relação de troca entre as economias local, regional e nacional, incluindo a destinação da 

produção local e a identificação das potencialidades existentes.  

Dentro dos Vetores de Crescimento Econômico, serão levantados os vetores de 

crescimento econômico regional e suas interferências com o empreendimento proposto, 

incluindo projetos com significativa probabilidade de serem implementados.  

Em relação ao Potencial Turístico, serão levantadas as atividades turísticas já 

desenvolvidas na região. Deverão ser apresentados indicadores econômicos relacionados 

a sua exploração (empregos, renda ou outros indicadores relevantes), além dos 

programas governamentais de promoção ou fomento, iniciativas ou articulações do setor 

privado.  

 

5.3.3.1 Estrutura produtiva e de serviços 

 

A estrutura produtiva e de serviços de uma região ou município está 

intrinsicamente ligada ao seu perfil socioeconômico através da renda, pois a economia 

local é movimentada por aqueles que se encontram na região. Além disso, a renda da 

população regional advém de trabalhos remunerados que, na sua maioria, são realizados 

na região municipal.  

Essa renda, portanto, advém da População Economicamente Ativa (PEA), que 

seria a designação da parcela da população que está inserida no mercado de trabalho ou 

que, de certa forma, está procurando inserir-se para exercer algum tipo de atividade 
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remunerada. Esse índice é relevante pois reflete no índice de contribuição por 

arrecadação tributária, através da tributação sobre a renda. Quanto maior a PEA, maior 

será o número de contribuintes e maior será a arrecadação municipal, estadual e federal.  

Também deve-se lembrar que o índice da População Economicamente ativa está 

intrinsecamente ligado com a Estrutura Etária local. A Estrutura Etária é, usualmente, 

exibida na forma da pirâmide etária, que nada mais é que um gráfico organizado para 

classificar a população de uma determinada localidade conforme as faixas de idade, 

dividindo-as por sexo. No gráfico, as barras inferiores representam a população mais 

jovem e as barras superiores a população mais velha; o lado direito representa a 

população feminina e, do lado esquerdo, a população masculina (Figura 5.5 e Figura 5.6). 

 

FIGURA 5.5 – PIRÂMIDE ETÁRIA DO ESTADO DE MATO GROSSO. 

 

Fonte IBGE (2010). 
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FIGURA 5.6 – PIRÂMIDE ETÁRIA DO ESTADO DE MATO GROSSO DO SUL 

 

Fonte IBGE (2010). 

 

As pirâmides populacionais são importantes pois são a base de um planejamento 

público de médio e longo prazo. Caso a pirâmide etária indique um grande número de 

jovens, e elevados índices de natalidade, pode-se inferir que pode se fazer necessário a 

necessidade de implantação de políticas de modo a poder atender, no futuro, a demanda 

da população.  

Assim, sabe-se que a estrutura etária da população tem grande influência sobre o 

mercado de trabalho, sendo que é preciso compreender a relação entre a População em 

Idade Ativa (PIA), a População Economicamente Ativa (PEA) e a população total para 

compreender as potencialidades da dinâmica demográfica para aumento ou diminuição 

da proporção entre “produtores” e consumidores na economia (ALVES, et. al, 2010). 

De acordo com a Pesquisa Nacional de Informação de Gênero, realizada pelo 

IBGE (2010), os munícipios presentes na área de estudo apresentam, de acordo com a 

Tabela 5.34, a seguinte distribuição da População Economicamente Ativa (PEA). 

 

TABELA 5.34 – POPULAÇÃO ECONOMICAMENTE ATIVA DOS MUNICÍPIOS EM ESTUDO. 

 
Barão do 
Melgaço 

Cáceres Corumbá Curvelândia Poconé 

População Economicamente 
Ativa (pessoas) 

2.536 40.295 48.451 2.226 13.184 

Taxa de Atividade (%) 33,41% 45,82% 46,72% 4,56% 41,49% 

Fonte IBGE (2010). 
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A partir disso, infere-se que atualmente a média da PEA dos municípios na área 

de estudo é relativamente baixa. Com isso, é válido lembrar que a implantação e 

operação do empreendimento proposto gerará novos empregos de maneira direita, 

indireta e induzida, o que aumentará substancialmente o índice da PEA nos municípios 

citados.  

 

5.3.3.1.1 Distribuição de renda 

 

A distribuição da renda, por faixa etária, dos municípios da área de estudo, torna-

se necessária para esta análise econômica, uma vez que a renda é o que determina a 

estrutura e o nível de demanda da economia (Figura 5.7). Portanto, ao se analisar a 

influência da mudança demográfica no padrão de consumo, é necessário considerar a 

relação entre idade e renda, assim como projetar a estrutura da demanda no futuro, 

levando em conta o poder de compra de acordo com a idade (WORLD ECONOMIC AND 

SOCIAL SURVEY, 2007).  

 

FIGURA 5.7 – PESSOAS DE 10 ANOS OU MAIS DE IDADE, COM RENDIMENTO DE TRABALHO, 
OCUPADA NA SEMANA DE REFERÊNCIA. 

 

Fonte: IBGE (2010). 
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Pode-se apresentar, conforme a Tabela 5.35, a distribuição da renda de pessoas 

de 10 anos ou mais de idade, segundo a situação do domicílio e as classes de rendimento 

nominal mensal, acrescentando outra análise às informações previamente apresentadas 

(IBGE, 2010). 

De acordo com esses dados, é possível analisar que a renda nominal dos 

municípios se encontra predominantemente entre as faixas de “sem rendimento” e “mais 

de ½ a 1 salário mínimo”. Porém, há uma grande porcentagem da população que se 

encontra na situação de “mais de 1 a 2 salários mínimos”, sendo em Corumbá a maior 

concentração, com 19,22%, e em Barão de Melgaço a menor, com 10,39%. A 

porcentagem da população que recebe mais que 5 salários mínimos é inferior a 5% em 

cada município. 
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TABELA 5.35 – PERFIL SOCIOECONÔMICO DA POPULAÇÃO POR RENDA NOMINAL NOS MUNICÍPIOS EM ESTUDO. 

Pessoas de 10 anos ou mais de idade, valor do rendimento nominal médio mensal, e mediano mensal, das pessoas de 10 anos ou mais de idade, por sexo, 
segundo a situação do domicílio e as classes de rendimento nominal mensal 

Variável = pessoas de 10 anos ou mais de idade (pessoas) 

Ano = 2010 

Classes de rendimento nominal mensal 

Total 
Barão do Melgaço 

(MT) 
Cáceres (MT) Corumbá (MS) Curvelândia (MT) Poconé (MT) 

Sem rendimento 3.001 47,11% 25.179 34,54% 30.947 36,25% 1.199 29,21% 10.415 29,44% 

Até ¼ de salário mínimo 212 3,33% 4.198 5,76% 3.139 3,68% 246 5,99% 1.631 6,18% 

Mais de ¼ a ½ salário mínimo 183 2,87% 2.586 3,55% 3.459 4,05% 228 5,55% 1.036 3,92% 

Mais de ½ a 1 salário mínimo 1.867 29,31% 17.082 23,43% 16.983 19,89% 1.218 29,67% 7.303 27,65% 

Mais de 1 a 2 salários mínimos 662 10,39% 13.037 17,88% 16.404 19,22% 785 19,12% 3.706 14,03% 

Mais de 2 a 3 salários mínimos 233 3,66% 3.833 5,26% 5.064 5,93% 155 3,78% 996 3,77% 

Mais de 3 a 5 salários mínimos 145 2,28% 3.405 4,67% 4.292 5,03% 166 4,04% 762 2,89% 

Mais de 5 a 10 salários mínimos 49 0,77% 2.544 3,49% 3.657 4,28% 88 2,14% 407 1,54% 

Mais de 10 a 15 salários mínimos 9 0,14% 520 0,71% 638 0,75% 6 0,15% 78 0,30% 

Mais de 15 a 20 salários mínimos 6 0,09% 295 0,40% 406 0,48% 12 0,29% 22 0,08% 

Mais de 20 a 30 salários mínimos 3 0,05% 150 0,21% 223 0,26% 0 0,00% 10 0,04% 

Mais de 30 salários mínimos 0 0,00% 75 0,10% 155 0,18% 2 0,05% 43 0,16% 

Fonte: IBGE. Censo Demográfico (2010). 
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Considera-se que o empreendimento proposto poderá aumentar os índices 

supracitados, uma vez que irá atuar na geração de empregos diretos, indiretos e 

induzidos e, consequentemente, o aumento da população economicamente ativa, da 

renda por faixa etária, e da distribuição de renda da população local. 

A implantação do terminal acarretará a necessidade de atividades como, por 

exemplo, a construção civil, que incrementará o mercado de trabalho, ocasionando a 

geração de emprego e renda, principalmente para a população local. 

Além disso, a atividade de construção civil apresenta efeito multiplicador bastante 

importante, pois essa atividade apresenta potencial de geração de empregos indiretos 

muito relevante. Dentro do setor industrial, a cadeia de construção é a maior geradora de 

empregos. A cada emprego gerado diretamente, são criados mais 2,64 empregos 

indiretos e induzidos pela cadeia da construção civil, segundo o BNDS (CONSTRUÇÃO, 

2014). 

É inegável que a atividade portuária atrai fornecedores e prestadores de serviços, 

mesmo considerando-se que a modernização desta atividade, processada na última 

década, tenha gerado fortes reduções na geração de empregos diretos. A ocupação da 

região no entorno do Terminal por empresas vinculadas à sua atividade mostra a 

importância que exerce na dinâmica da cidade. 

Além disso, é necessário considerar o efeito-renda do empreendimento, ou seja, o 

efeito induzido em termos de emprego. O efeito-renda se refere à transformação da renda 

dos trabalhadores e empresários do empreendimento em consumo, o que também 

impactará em novos empregos. 

Todos esses efeitos serão sentidos na estrutura de serviços local. É conhecido 

que a estrutura produtiva em uma região é determinada pelos setores, atividades 

produtivas e pelo uso da tecnologia nos diversos setores. Os padrões de consumo e 

processos produtivos alteram a composição intersetorial do produto – que evolui da 

agricultura à indústria e serviços – e da composição intrassetorial (dentro de uma mesma 

empresa ou setor) favorecendo as atividades qualificadas (MEDEIROS, 2016). 

 

5.3.3.1.2 Setores econômicos 

 

O grau de desenvolvimento econômico de um país ou região é mostrado por meio 

dos setores econômicos. A economia de um país, estado ou município pode ser dividida 
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em setores de acordo com os produtos produzidos, modos de produção e recursos 

utilizados.  

O crescimento da produção de bens e serviços é um indicador básico do 

comportamento de uma economia. Na qualidade de um indicador sintético, o PIB per 

capita resulta útil para sinalizar o estado do desenvolvimento econômico, em muitos 

aspectos, assim como o estudo de sua variação informa sobre o comportamento da 

economia ao longo do tempo. É comumente utilizado como um indicador-síntese do nível 

de desenvolvimento de um país, ainda que insuficiente para expressar, por si só, o grau 

de bem-estar da população, especialmente em circunstâncias de desigualdade na 

distribuição da renda (IBGE, 2004). 

O PIB (produto interno bruto) é caracterizado pelo total de valores contabilizados 

a partir de bens e serviços produzidos por cidade, estado ou país. É um indicador 

bastante difundido e aplicado em análises socioeconômicas com o objetivo de mensurar o 

nível de desenvolvimento e a economia de determinadas localidades. O PIB per capita é 

igual ao PIB dividido pela quantidade de habitantes do local. A Tabela 5.36 apresenta o 

PIB per capita dos municípios inseridos na AII do meio socioeconômico. 

 

TABELA 5.36 – PIB E PIB PER CAPITA DOS MUNICÍPIOS DE BARÃO DE MELGAÇO (MT), CÁCERES 
(MT), CURVELÂNDIA (MT), POCONÉ (MT) E CORUMBÁ (MS). 

Cidade PIB (R$) PIB per capita (R$) 

Barão de Melgaço (MT) 76.822.370,00 10.207,60 

Cáceres (MT) 1.545.822.680,00 17.077,52 

Corumbá (MS) 2.733.152.000,00 25.154,17 

Curvelândia (MT) 111.401.600,00 22.253,62 

Poconé (MT) 438.786.600,00 13.656,18 

Brasil 6.020.498.732.400,00 28.876,00 

Fonte: IBGE. Produto Interno Bruto dos Municípios, (2015). 

 

Quando comparado com o cenário nacional, a média dos PIB per capita dos 

municípios da área de estudo é de R$19.535,77, o que corresponde a 67,65% do PIB per 

capita nacional. Assim, é possível auferir que existe o espaço para o crescimento dos 

municípios diante da dinamização da economia que a instalação do empreendimento 

causará. Nesse cenário, o desenvolvimento econômico da região teria um crescimento 

expressivo, impulsionando os três setores da economia: primário, secundário e terciário.  

O setor primário está relacionado à produção através da exploração de recursos 

da natureza, sendo que algumas atividades chave para esse setor são a agricultura, 
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extração vegetal e mineral, pecuária, aquicultura e silvicultura. Esse setor é fundamental, 

pois fornece matéria-prima para a indústria de transformação, mas os produtos 

adquiridos, por si só, não possuem muito valor agregado. É um setor muito dependente 

de fatores climatológicos (SOBRAL, 2016). 

O setor secundário é o que transforma as matérias-primas (produzidas pelo setor 

primário) em produtos industrializados (roupas, máquinas, automóveis, alimentos 

industrializados, eletrônicos, casas, etc.). Como há conhecimentos tecnológicos 

agregados aos produtos do setor secundário, o lucro obtido na comercialização é 

significativo. O setor alimentício em Mato Grosso e Mato Grosso do Sul é composto, 

principalmente, por atividades ligadas à industrialização da soja, do milho, do arroz, da 

cana-de-açúcar e da pecuária bovina, suína e de aves.  Mato Grosso do Sul também tem 

indústrias que se baseiam no extrativismo mineral, uma vez que nessa região a 

concentração de ferro é muito grande (BAER, 2003).  

O setor terciário é o setor econômico relacionado aos serviços e há certo 

destaque deste setor nos municípios em estudo. Os serviços são produtos não materiais, 

em que pessoas ou empresas prestam a terceiros para satisfazer determinadas 

necessidades. Como atividades econômicas desse setor, pode-se citar: comércio, 

educação, saúde, telecomunicações, serviços de informática, seguros, transportes, 

serviços de limpeza, serviços de alimentação, turismo, serviços bancários e 

administrativos, transportes, etc. Quanto mais desenvolvida é uma região, maior é a 

presença de atividades do setor terciário.  

Em relação aos setores, produtos e serviços, é analisada a participação dos 

setores primário, secundário e terciário, bem como das atividades empreendidas pela 

administração pública e da arrecadação de impostos, para averiguar o perfil econômico 

da região, conforme a Tabela 5.37, onde é possível identificar as participações de cada 

setor nos municípios analisados. 

No entanto, na Figura 5.8 pode-se avaliar a participação dos setores da economia 

de forma geral para a região em estudo. Através dos dados, têm-se que a maior 

participação se dá no setor terciário, com o item “serviços” representando 41% da 

participação do PIB da Área de Influência Indireta do meio socioeconômico. O setor 

secundário, representado pelo item “indústria” corresponde a 14% e o setor primário, 

representado pela agropecuária, corresponde a 25%. 
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TABELA 5.37 – PARTICIPAÇÃO DE CADA SETOR ECONÔMICO NO PIB DOS MUNICÍPIOS 
ANALISADOS. 

Participação no 
PIB 

Barão de 
Melgaço 

Cáceres Corumbá Curvelândia Poconé 

Agropecuária 28,81% 8,83% 12,05% 46,36% 10,44% 

Indústria 1,84% 7,96% 17,81% 10,88% 9,25% 

Serviços 19,43% 48,81% 38,99% 15,93% 38,90% 

Administração 
Pública 

45,62% 26,25% 22,36% 23,17% 34,53% 

Impostos 4,30% 8,15% 8,78% 3,67% 6,89% 

Total 100% 100% 100% 100% 100% 

Fonte: IBGE (2015). 

 

FIGURA 5.8 – PARTICIPAÇÃO NO PIB DA AII POR SETOR. 

 

Fonte: IBGE (2015). 

 

A seguir serão apresentados os três setores econômicos dos municípios, 

abrangendo os estabelecimentos rurais e as atividades de agricultura, bem como as de 

pecuária e extrativismo para o setor primário; as indústrias e construção civil no setor 

secundário; e a prestação de serviços no setor terciário. 

 

5.3.3.1.3 Estabelecimentos Rurais 

 

Segundo o IBGE, “estabelecimento agropecuário é toda unidade de produção 

dedicada, total ou parcialmente, a atividades agropecuárias, florestais e aquícolas, 

subordinada a uma única administração: a do produtor ou a do administrador. 
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Independentemente de seu tamanho, de sua forma jurídica ou de sua localização, tendo 

como objetivo a produção para subsistência e/ou para venda, constituindo-se assim numa 

unidade recenseável". 

Sabe-se que há uma expressiva participação da agropecuária na economia local 

dos municípios inseridos na Área de Influência, de modo que o número de 

estabelecimentos agropecuários, assim como a área municipal destinada para esse fim 

são de suma importância para a análise da estrutura produtiva e de serviços, pois tem 

relação direta com a dinâmica econômica da região.  

A seguir, encontram-se apresentados os números de estabelecimentos 

agropecuários e algumas das características pertencentes a esses estabelecimentos 

(Tabela 5.38). 
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TABELA 5.38 – ESTABELECIMENTOS AGROPECUÁRIOS NOS MUNICÍPIOS EM ESTUDO. 

 
Número de 

estabelecimentos 
agropecuários 

Área dos 
estabelecimentos 

agropecuários 
(hectares) 

Pessoal ocupado em 
estabelecimentos 

agropecuários 
(pessoas) 

Índice: pessoal ocupado 
por área de 

estabelecimento 
(pessoa/área) 

Índice de pessoal 
ocupado por número de 

estabelecimentos 
(pessoa/estabelecimento) 

Barão do Melgaço 
(MT) 

821 628.794,53 1.946 0,00309 2,3703 

Cáceres (MT) 3531 1.698.706,60 9.274 0,00546 2,6265 

Corumbá (MS) 1605 468.923,43 7.054 0,1504 4,3950 

Curvelândia (MT) 466 8.770,63 1.240 0,14138 2,6609 

Poconé (MT) 2551 859.291,49 7.121 0,00829 2,7915 

Fonte: IBGE. Censo Agropecuário (2017). 
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Deve-se, portanto, analisar os dados da agricultura, pecuária e extrativismo local 

para uma análise mais acurada dos dados, sendo os índices acima apresentados não 

suficientes para uma conclusão. 

 

5.3.3.1.4 Agricultura, Pecuária e Extrativismo 

 

Para apresentar os itens pertinentes ao setor primário da economia serão 

analisados os dados sobre a agricultura, a pecuária e o extrativismo nos municípios 

inseridos na Área de Influência Indireta do meio socioeconômico.  

 

 Agricultura 

 

A produção agrícola do estado de Mato Grosso tem na produção de grãos seu 

carro chefe. De acordo com o Ministério da Agricultura, Pecuária e Abastecimento os 

estados com maior participação na produção agrícolas são Mato Grosso, Paraná, Rio 

Grande do Sul e Goiás, responsáveis por 67% da safra nacional de grãos, sendo o estado 

de Mato Grosso responsável por 25% dessa produção. As safras mais expressivas do 

estado de Mato Grosso são as de soja, milho, algodão herbáceo em caroço e girassol (em 

grão) (MINISTÉRIO DA AGRICULTURA, 2017). 

Conforme os dados apresentados na Tabela 5.39 a Tabela 5.42, o Mato Grosso 

foi responsável, em média, nos últimos 6 anos, por 26,53% da produção nacional de milho 

(primeira e segunda safra), 28,07% da produção nacional de soja, por 60,74% da 

produção nacional de algodão herbáceo (em caroço) e por 67,98% da produção nacional 

de girassol (em grãos).  

É importante ressalta que, apesar da produção de Girassol em grãos ser 

expressiva no estado de Mato Grosso, os municípios da área de estudo não são 

produtores desse grão, de modo que os maiores produtores desse insumo são os 

municípios de Campo Novo do Parecis, Brasnorte, Diamantino e Sapezal.  
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TABELA 5.39 – PRODUÇÕES DE MILHO NACIONAL E DOS ESTADOS DE MS E MT. 

Quantidade produzida (toneladas) de milho, primeira e segunda safra.  

 2013 2014 2015 2016 2017 2018 

Brasil 80.273.172 100% 79.881.614 100% 85.283.074 100% 64.143.414 100% 97.721.860 100% 82.288.298 100% 

Mato Grosso 
do Sul 

7.573.324 9,43% 8.254.121 10,33% 9.727.809 11,41% 6.029.756 9,40% 9.821.727 10,05% 7.430.987 9,03% 

Mato Grosso 20.186.020 25,15% 18.071.316 22,62% 21.353.295 25,04% 15.339.785 23,91% 29.942.322 30,64% 26.172.540 31,82% 

Fonte: IBGE. Produção agrícola Municipal (2017). 

 

TABELA 5.40 – PRODUÇÕES DE SOJA NACIONAL E DOS ESTADOS DE MS E MT. 

Quantidade produzida (toneladas) de soja. 

 2013 2014 2015 2016 2017 2018 

Brasil 81.724.477 100% 86.760.520 100% 97.464.936 100% 96.394.820 100% 114.599.168 100% 117.887.672 100% 

Mato 
Grosso do 
Sul 

5.780.519 7,07% 6.339.386 7,30% 7.305.608 7,50% 7.389.990 7,67% 9.101.890 7,94% 9.869.382 8,37% 

Mato 
Grosso 

23.416.774 28,65% 26.495.884 30,54% 27.850.954 28,58% 26.277.303 27,26% 30.479.870 26,60% 31.608.562 26,81% 

Fonte: IBGE. Produção agrícola Municipal (2017). 

 

TABELA 5.41 – PRODUÇÕES DE ALGODÃO HERBÁCEO NACIONAL E DOS ESTADOS DE MS E MT. 

Quantidade produzida (toneladas) de algodão herbáceo (em caroço).  

 2013 2014 2015 2016 2017 2018 

Brasil 3.417.196 100% 4.236.763 100% 4.007.326 100% 3.464.103 100% 3.842.872 100% 4.956.044 100% 

Mato Grosso 
do Sul 

174.009 5,09% 165.061 3,90% 137.724 3,44% 111.410 3,22% 131.210 3,41% 146.690 2,95% 

Mato Grosso 1.867.422 54,65% 2.384.448 56,28% 2.303.616 57,49% 2.220.555 64,10% 2.578.596 67,10% 3.211.351 64,80% 

Fonte: IBGE. Produção agrícola Municipal (2019). 
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TABELA 5.42 – PRODUÇÕES DE GIRASSOL NACIONAL E DOS ESTADOS DE MS E MT. 

Quantidade produzida (toneladas) de girassol (em grãos). 

 2013 2014 2015 2016 2017 2018 

Brasil 108.838 100% 158.563 100% 155.018 100% 80.695 100% 104.144 100% 135.872 100% 

Mato 
Grosso do 
Sul 

443 0,41% 1281 0,81% 366 0,24% 3.289 4,08% 900 0,86% 75 0,0005% 

Mato 
Grosso 

84.557 77,69% 126.212 79,60% 115.936 74,79% 43.381 53,76% 54.931 52,75% 94.176 69,31% 

Fonte: IBGE. Produção agrícola Municipal  (2017). 
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Tanto a produção de soja, quanto a de milho e a de girassol, são classificadas 

como produção agrícola temporária, enquanto a produção de algodão é classificada como 

permanente. Considera-se uma lavoura permanente àquela que “compreende a área 

plantada ou em preparo para o plantio de culturas de longa duração, que após a colheita 

não necessitam de novo plantio, produzindo por vários anos sucessivos” (IBGE, 2017). 

Por conseguinte, considera-se lavoura temporária àquela que “abrange as áreas 

plantadas ou em preparo para o plantio de culturas de curta duração (via de regra, menor 

que um ano) e que necessitem, geralmente de novo plantio após cada colheita” (IBGE, 

2017).  

De acordo com o Censo Agropecuário de 2017, a distribuição dos 

estabelecimentos de acordo com o tipo de lavoura por município, verifica-se que, nos 

municípios da área de estudo, há o predomínio de estabelecimentos com lavoura do tipo 

temporária, com a exceção de Corumbá, a qual apresenta uma área de lavoura 

permanente quase três vezes maior que a área de lavoura temporária (Figura 5.9).  

 

FIGURA 5.9 – DISTRIBUIÇÃO DOS ESTABELECIMENTOS DE ACORDO COM O TIPO DE LAVOURA 
(EM HECTARES) 

 

Fonte: IBGE. Censo Agropecuário (2017). 
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Além de soja, algodão e milho, os quais são as maiores produções dos estados 

presentem na área de estudo, os municípios abordados neste estudo também possuem 

outros tipos de produção de cunho permanente ou temporária, as quais são 

demonstradas a seguir na Tabela 5.43 e na Tabela 5.44. 

 

TABELA 5.43 – PRODUÇÃO DAS PRINCIPAIS ATIVIDADES AGRÍCOLAS PERMANENTES NOS 
MUNICÍPIOS. 

Município Produto 
Quantidade 

produzida (t) 
Valor da produção 

(R$) 

Barão de Melgaço 
Banana 65 78.000,00 

Tangerina 160 192.000,00 

Cáceres 

Banana 1.200 3.300.000,00 

Borracha (látex coagulado) 750 1.575.000,00 

Laranja 400 320.000,00 

Limão 120 300.000,00 

Corumbá 
Banana 250 505.000,00 

Laranja 282 299.000,00 

Curvelândia 

Banana 500 1.250.000,00 

Coco-da-baía 40.000 40.000,00 

Limão 26 60.000,00 

Tangerina 60 72.000,00 

Poconé 

Banana 4 7.000 

Goiaba 36 65.000 

Mamão 36 65.000 

Fonte: IBGE (2016). 

 

TABELA 5.44 – PRODUÇÃO DAS PRINCIPAIS ATIVIDADES AGRÍCOLAS TEMPORÁRIAS NOS 
MUNICÍPIOS. 

Município Produto Quantidade produzida (t) Valor da produção (R$) 

Barão de Melgaço 

Cana-de-açúcar 440 26.000,00 

Mandioca 300 270.000,00 

Melancia 69 69.000,00 

Milho (grão) 46 25.000,00 

Cáceres 

Abacaxi 320.000 frutos 640.000,00 

Cana-de-açúcar 92.520 6.153.000,00 

Mandioca 600 1.392.000,00 

Melancia 600 600.000,00 

Milho (grão) 8.580 4.647.000,00 

Soja (grão) 16.551 14.234.000,00 

Tomate 252 302.000,00 
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Município Produto Quantidade produzida (t) Valor da produção (R$) 

Corumbá 

Feijão (grão) 30 210.000,00 

Mandioca 5.700 5.586.000,00 

Melão 360 468.000,00 

Melancia 750 595.000,00 

Milho (grão) 1.800 893.000,00 

Soja (grão) 4.290 4.397.000,00 

Tomate 200 340.000,00 

Curvelândia 

Abacaxi 368.000 frutos 736.000,00 

Cana-de-açúcar 422.292 27.305.000,00 

Mandioca 1.560 2.301.000,00 

Melancia 125 125.000,00 

Milho (grão) 54 30.000,00 

Poconé 

Abacaxi 500.000 frutos 1.000.000,00 

Cana-de-açúcar 11.550 670.000,00 

Feijão (grão) 12 28.000,00 

Mandioca 40 32.000,00 

Melancia 180 144.000,00 

Milho (grão) 1.512 720.000,00 

Soja (grão) 21.729 28.588.000,00 

Tomate 84 210.000,00 

Fonte: IBGE (2016). 

 

Conforme os dados apresentados, em relação à produção agrícola permanente, o 

insumo mais expressivo e produzido em todos os municípios é a banana (em cacho), 

enquanto na produção agrícola temporária, os insumos mais expressivos, produzidos em 

todos os municípios, são: a mandioca (macaxeira ou aipim), a melancia e o milho (em 

grão).  

Além da agricultura, outros insumos compõem o setor primário da economia, 

como a pecuária, que consiste no cultivo de animais para o sustento humano, e o 

extrativismo vegetal e mineral, que consiste na retirada de elementos da natureza 

também para alimentação ou para a transformação em mercadorias.  

 

 Pecuária 

 

Os municípios da Área de Estudo são grandes produtores pecuários, tendo uma 

elevada participação no mercado nacional e também no setor de exportações. 
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O setor primário da economia também abrange as atividades de pecuária, que 

englobam todas as produções advindas de fontes animais, como criação de bovinos, 

suínos, caprinos e, também produtos como ovos, mel, leite de vaca, etc.  

O estado de Mato Grosso é conhecido nacionalmente por ser o maior produtor de 

rebanho bovino do país. A intensa modernização dos meios de pecuária possibilita uma 

elevada produtividade, o que culmina em elevados resultados anuais. De acordo com a 

Pesquisa da Pecuária Municipal, o valor efetivo do bovino de Mato Grosso do Sul e de 

Mato Grosso, quando comparado com o cenário municipal, representam em torno de 10% 

e 14%, respectivamente, conforme apresentado na Tabela 5.45 (SIDRA, 2017). 

 

TABELA 5.45 – CRIAÇÃO DE REBANHO BOVINO NOS MUNICÍPIOS EM ESTUDO. 

Efetivo do rebanho bovino (cabeças) 

Ano Brasil Mato Grosso do sul Mato grosso 

2013 211.764.292 100% 21.047.274 9,94% 28.395.205 13,41% 

2014 212.366.132 100% 21.003.830 9,89% 28.592.183 13,46% 

2015 215.220.508 100% 21.357.398 9,92% 29.364.042 13,64% 

2016 218.199.581 100% 21.800.990 9,99% 30.296.096 13,88% 

2017 214.899.796 100% 21.474.693 9,99% 29.725.378 13,83% 

Fonte: Sistema IBGE de Recuperação Automática -SIDRA (2017). 

 

No cenário nacional, Mato Grosso possui 10 municípios que se encontram entre 

os 40 maiores produtores de gado do Brasil e, em Mato Grosso do Sul, o município de 

Corumbá é considerado o terceiro maior produtor do Brasil (Governo do estado de MS, 

2017). 

O município de Cáceres é o maior produtor de rebanho bovino do estado de Mato 

Grosso, sendo responsável por 37,4% da produção no ano de 2017, seguido por Poconé, 

responsável por 17% da produção (Pesquisa pecuária municipal IBGE, 2017). 

A Tabela 5.46 apresenta os dados obtidos do IBGE (2017), referentes a produção 

de diversos produtos da pecuária, conforme unidades utilizadas na venda. A Figura 5.10 

apresenta o quantitativo da produção efetiva de rebanho dos municípios em estudo.  
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TABELA 5.46 – DADOS REFERENTES A PECUÁRIA DOS MUNICÍPIOS EM ESTUDO. 

Produto Barão de Melgaço Cáceres Corumbá Curvelândia Poconé Unidade 

Bovino 
Efet. rebanho 171.073 1.113.134 1.820.000 61.133 505.084 cabeças 

Vacas ordenhadas 944 9.755 5.291 3.050 2.057 cabeças 

Leite de Vaca 
Qtde prod. 888.000 10.841.000 5.000.000 3.075.000 2.474.000 L 

Valor da produção 888.000 9.215.000 5.000.000 2.613.000 2.474.000 R$ 

Bubalino Efet. rebanho 160 17 3.641 - - cabeças 

Caprino Efet. rebanho 64 411 2.500 16 292 cabeças 

Equino Efet. rebanho 3.791 14.878 35.250 646 13.236 cabeças 

Galináceo 
Efet. rebanho 18.554 117.932 70.000 63.210 43.754 cabeças 

Galinhas 11.046 73.118 35.000 15.803 15.742 cabeças 

Ovos 
Qtde produzida 322.000 439.000 170.000 100.000 74.000 dúzias 

Valor da produção 1.031.000 1.316.000 527.000 348.000 479.000 R$ 

Mel de abelha 
Qtde prod. 4.725 7.500 6.000 - - kg 

Valor prod. 95.000 188.000 78.000 - - R$ 

Ovino 

Efet. rebanho 588 16.022 21.514 232 1.793 cabeças 

Lã produzida - - 6.000 - - Kg 

Valor prod. - - 33.000 - - R$ 

Suíno 
Efet. rebanho 2.478 12.898 13.160 1.388 8.412 cabeças 

Matriz 152 2.193 2.395 139 1.245 cabeças 

Fonte: IBGE (2016). 
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FIGURA 5.10 – PRODUÇÃO EFETIVA DE REBANHO DOS MUNICÍPIOS EM ESTUDO. 

 

Fonte: Elaborado a partir de dados do IBGE (2016). 
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A pecuária representa cerca de 40% do território de Mato Grosso e 58% do solo 

de Mato grosso do Sul. Ou seja, o uso do solo com esse fim tem um valor elevado, de 

modo que a participação dessa atividade nos resultados do setor primário da economia é 

de extrema relevância.  

Dentro o cenário econômico do setor primário, além da participação da agricultura 

e da pecuária, também deve-se levar em consideração a produção de extrativismo e de 

silvicultura, que será tratada a seguir. 

 

 Extrativismo e Silvicultura 

 

O extrativismo vegetal e a silvicultura consistem na retirada de elementos da 

natureza também para a alimentação (como na agricultura), ou para a transformação em 

mercadorias.  

O extrativismo se divide em duas áreas: o extrativismo vegetal e o mineral. O 

primeiro é basicamente voltado para a extração de recursos de plantas e árvores; o 

segundo, por sua vez, é voltado para a exploração de minérios e riquezas disponíveis no 

solo ou abaixo dele (EMBRAPA, 2018). 

A silvicultura é ligada ao cultivo de árvores, de modo a obter matéria-prima 

destinada para atender diversas demandas, tendo em vista as práticas de reflorestamento 

destinadas ao atendimento de demandas ecológicas e ambientais (EMBRAPA, 2018).  

Historicamente, o extrativismo vegetal e a silvicultura, no Brasil, são bem menos 

expressivos que a pecuária e a agricultura, sejam em valores de produção ou de mão-de-

obra empregada. Porém, ainda sim, constituem uma parte do setor primário da economia, 

tornando-se relevante para esse estudo.  

Analisando os dados referentes à extração vegetal, de acordo com a pesquisa de 

Produção da Extração Vegetal e da Silvicultura do IBGE, realizada em 2017, tanto o 

estado de Mato Grosso como o de Mato grosso do Sul possuem uma participação, ainda 

que tímida, no setor alimentício da extração vegetal – com uma participação abaixo de 1% 

no setor nacional.  

Mato Grosso do Sul se destaca na produção de carvão vegetal (15,24%), sendo 

maior parte desse carvão advindo de madeira do tipo pinus sp. Em relação a Mato 

Grosso, o estado se destaca na produção de castanha do Pará (6,51%), lenha (6,41%) e 

principalmente em madeira em tora (32,15%) (Produção da Extração Vegetal e da 

Silvicultura, 2016). 
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Dentro da área de estudo, a produção de lenha é a única que se encontra nos 

municípios abordados, sendo Cáceres o maior produtor, responsável por 3,81% da 

produção estadual.  

Na Figura 5.11 é possível observar as quantidades em relação a produção 

vegetal e de silvicultura de cada município para o ano de 2016 (IBGE, 2016). 
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FIGURA 5.11 – PRODUÇÃO VEGETAL E DE SILVICULTURA. 

 

Fonte: Elaborado a partir de dados do IBGE (2016). 
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A partir do exposto, é possível concluir que a parcela referente ao setor primário 

na área de influência do meio socioeconômico é expressiva. Os dois estados analisados, 

Mato Grosso e Mato Grosso do Sul, são destaques tanto na agricultura quanto na 

pecuária, sendo essas duas das três vertentes do setor primário. Apesar disso, sabe-se 

que o setor primário, em alguns dos municípios abordados, não é o setor que mais gera 

renda no município. O fato ocorre principalmente porque o setor primário trabalha, na sua 

maioria, com produtos de baixo valor agregado. Portanto, não há um alto retorno 

econômico, quando comparado com outros produtos, como manufaturados, ou com a 

prestação de serviços.  

Apesar disso, os municípios têm toda a infraestrutura necessária para aumentar a 

produtividade das produções já existentes, tanto no setor agrícola como pecuário, 

conforme a Projeção do Agronegócio em Mato Grosso para 2025 (IMEA, 2016). Assim, a 

implantação do empreendimento em questão seria um incentivo para que os produtores 

locais implementassem essas melhorias, refletindo positivamente e diretamente nos 

resultados das produções futuras.  

 

5.3.3.1.5 Indústrias e Construção Civil 

 

O setor secundário da economia é o setor que transforma as matérias-primas 

(produzidas pelo setor primário) em produtos industrializados. Uma indústria transforma 

matéria-prima em um produto final ou intermediário para outra indústria. Isto é, que 

beneficia e manipula uma matéria-prima de modo a introduzir ela no mercado consumidor 

com alterações no seu estado original (KON, 1999). 

Existem dois tipos de indústrias a se considerar: a extrativa, a qual extrai produtos 

da natureza, não provocando alterações em suas características; e a de transformação, a 

qual transforma as matérias-primas, obtidas na natureza, em utensílios para o homem 

(bens de produção ou indústria de base, e bens de consumo) (KON, 1999). 

No setor secundário dos estados de Mato Grosso e Mato Grosso do Sul, 

predominam-se as indústrias de transformação, que correspondem a mais de 95% em 

ambos os estados. A Tabela 5.47 e a Tabela 5.48 a seguir, apresentam os principais 

produtos da indústria de transformação e sua participação na produção nacional do 

insumo em questão.  
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TABELA 5.47 – PRODUTOS E/OU SERVIÇOS INDUSTRIAIS NO ESTADO DE MATO GROSSO DO SUL. 

Produção de produtos e/ou serviços industriais, em Mato Grosso do Sul. 

Descrição do produto Quantidade Participação na produção nacional 

Carnes de bovinos frescas ou 
refrigeradas 

1.294.667 15,95% 

Álcool etílico (etanol) não 
desnaturado, com teor alcoólico 
em volume maior ou igual a 80%. 

2.894.776 11,23% 

Óleo de soja refinado 201.014 6,86% 

Carnes de bovinos congeladas 113.161 5,67% 

Tortas, bagaços, farelos e outros 
resíduos da extração do óleo de 
soja 

1.223.230 5,01% 

Óleo de soja em bruto, mesmo 
degomado 

247.129 4,24% 

Carnes e miudezas de aves 
congeladas 

365.048 3,68% 

Fonte: IBGE. Diretoria de Pesquisas, Coordenação de Indústria, Pesquisa Industrial Anual – Produto (2016). 

 

TABELA 5.48 – PRODUTOS E/OU SERVIÇOS INDUSTRIAIS NO ESTADO DE MATO GROSSO. 

Produção de produtos e/ou serviços industriais, em Mato Grosso. 

Descrição do produto Quantidade Participação na produção nacional 

Carnes de bovinos congeladas 566.306 28,35% 

Carnes de bovinos frescas ou 
refrigeradas 

1.925.609 23,73% 

Óleo de soja refinado 649.893 22,17% 

Tortas, bagaços, farelos e outros 
resíduos da extração do óleo de 
soja 

4.779.546 19,26% 

Óleo de soja em bruto, mesmo 
degomado 

988.923 16,95% 

Adubos ou fertilizantes com 
nitrogênio, fósforo e potássio 
(NPK) 

2.238.991 10,95% 

Carnes e miudezas de aves 
congeladas 

445.894 4,50% 

Álcool etílico (etanol) não 
desnaturado, com teor alcoólico 
em volume maior ou igual a 80%. 

1.062.432 4,12% 

Fonte: IBGE, Diretoria de Pesquisas, Coordenação de Indústria, Pesquisa Industrial Anual - Produto (2016). 

 

A partir dos dados acima demonstrados, é possível afirmar que em Mato Grosso 

do Sul, os dois maiores produtos provenientes da Indústria de Transformação são: a 

carne bovina fresca ou refrigerada, com 15,95% de participação na produção nacional e o 

álcool etílico (etanol), com 11,23% de participação na produção nacional.  

Em relação ao estado de Mato Grosso, observa-se que há uma maior 

participação no cenário nacional, sendo que a produção de carnes de bovinos congeladas 

configura 28,35% da produção nacional; a de carne bovina fresca ou refrigerada 23,73%; 
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a produção de óleo de soja refinado corresponde a 22,17%; tortas, bagaços, farelos e 

outros resíduos de extração do óleo de soja, 19,26%; e o óleo de soja em bruto, 16,95%.  

Além da indústria de transformação, o setor secundário também é composto pela 

indústria de construção civil. Segundo a Pesquisa Anual da Indústria da Construção, em 

Mato Grosso do Sul existem 823 empresas atuando nessa área, enquanto em Mato 

Grosso existem 1.287 empresas. Apesar disso, a participação de cada estado no contexto 

nacional, tanto na quantidade de empregos quanto nos custos de obras e/ou serviços, 

ainda é menor que 2% do total nacional. 

Desse modo, conclui-se que apesar de não tão expressiva, a participação dos 

estados da área de estudo do empreendimento é notável, especialmente quando se trata 

da manipulação dos produtos que são expressivos na agropecuária. Portanto, trata-se de 

uma continuação da expressividade do setor primário nesses municípios.  

Para prosseguir com a análise dos setores econômicos, por fim será abordado o 

setor terciário, responsável pela prestação de serviços.  

 

5.3.3.1.6 Prestação de Serviços 

 

O setor terciário é o setor econômico relacionado à prestação de serviços e há 

certo destaque deste nos municípios analisados. Podemos definir os serviços como 

produtos não materiais em que pessoas ou empresas prestam a terceiros para satisfazer 

determinadas necessidades. Esses serviços são de todos os gêneros, como serviços 

prestados às famílias, serviços de informação e comunicação, transporte rodoviários, 

atividade imobiliárias, etc (KON, 1999). 

A partir da pesquisa anual de serviços, realizada pelo IBGE no ano de 2016, 

apresenta-se na Figura 5.12 o número de empresas atuantes do segmento empresarial 

não-financeiro nos estados de Mato Grosso e Mato Grosso do Sul, a partir da atividade de 

serviços.  
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FIGURA 5.12 – DADOS DO SEGMENTO EMPRESARIAL NÃO FINANCEIRO DO MT E MS. 

 

Fonte: IBGE. Pesquisa anual de serviços (2016). 

 

Diante dos dados expostos, é possível verificar que há uma diversificação dos 

tipos de serviços prestados à comunidade, de acordo com a necessidade local. Há uma 

expressividade nos serviços prestados a família, que inclui serviços de alojamento e 

alimentação; atividades culturais, recreativas e esportivas; serviços pessoais; atividades 

de ensino continuado. Também é expressivo os serviços prestados às empresas, e as 

mais diversas vertentes de transporte.  

A partir de dados do Cadastro Central de Empresas, realizado em 2016 pelo 

IBGE, estão apresentados na Tabela 5.49 as unidades locais e na Tabela 5.50 o número 

de empresas atuantes. Esses serviços correspondem ao setor terciário nos municípios da 

Área de Influência Indireta do meio socioeconômico. 
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TABELA 5.49 – UNIDADES LOCAIS DE ACORDO COM O CADASTRO CENTRAL DE EMPRESAS. 

UNIDADES LOCAIS 

 
Barão de 
Melgaço 

Cáceres Corumbá Curvelândia Poconé 

2008 58 1531 1780 72 591 

2009 69 1569 1803 81 602 

2010 78 1668 1860 84 580 

2011 70 1719 1694 78 545 

2012 53 1759 1662 89 485 

2013 55 1683 1746 86 550 

2014 48 1716 1636 92 540 

2015 60 1720 1632 105 606 

Fonte: IBGE (2015). 

 

TABELA 5.50 – NÚMERO DE EMPRESAS ATUANTES DE ACORDO COM O CADASTRO CENTRAL DE 
EMPRESAS. 

NÚMERO DE EMPRESAS ATUANTES 

 
Barão de 
Melgaço 

Cáceres Corumbá Curvelândia Poconé 

2008 57 1484 1678 72 583 

2009 66 1514 1701 81 594 

2010 75 1606 1760 84 571 

2011 68 1663 1597 78 537 

2012 52 1692 1570 88 475 

2013 54 1623 1654 86 543 

2014 48 1645 1543 92 532 

2015 60 1655 1553 105 598 

Fonte: IBGE (2015). 

 

Tanto o município de Cáceres como o município de Corumbá, possuem um 

número elevado de empresas quando comparado aos demais municípios, tanto de 

unidades locais quanto de empresas atuantes. Isso condiz com o fato de que a economia 

desses municípios possui em torno de 49% e 39% do seu PIB referente à serviços, 

respectivamente. Pois, conforme citado anteriormente, 41% da participação do PIB da AII 

do meio socioeconômico é representado pelo setor terciário. 

Além dos dados apresentados, há uma parcela da economia local de todos os 

municípios que são originadas da economia informal. A seguir, serão abordados com 

mais detalhes tais aspectos econômicos.  

 

5.3.3.1.7 Aspectos da Economia Informal 

 

Configura-se como economia informal atividades que não encontram 

guarnecimento legal da formalidade, ou seja, sem firma registrada e que não contribuem 
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para com os impostos governamentais. De acordo com o IBGE, a empresa informal 

consiste naquela sem diferenciação de contas entre pessoa física e pessoa jurídica, 

mesmo quando há a existência de CNPJ. Dentro dessa categoria enquadram-se os 

trabalhadores autônomos e funcionários sem registro.  

Neste ínterim, o IBGE empreende a Pesquisa Nacional por Amostra de Domicílios 

Contínua (PNAD), na qual consiste da análise de indicadores a partir de amostras de 

domicílios, sendo estes dados submetidos a processos de interpolação, com o intuito de 

se obter uma estimativa da situação regional e nacional. Dentre as categorias analisadas, 

destaca-se: “Pessoas de 14 anos ou mais de idade, ocupadas na semana de referência 

como Empregado no setor privado sem carteira de trabalho assinada”, bem como 

“Pessoas de 14 anos ou mais de idade, ocupadas na semana de referência como Conta-

própria (PNAD, 2019). 

Tais índices dizem respeito justamente ao diagnóstico da economia informal de 

determinada região, haja vista que se trata justamente do contingente populacional que 

não possui vínculo empregatício formal. 

O PNAD possui uma frequência trimestral de apresentação de dados, os quais 

são compilados por estado, sendo que para fins deste estudo, serão apresentados os 

resultados obtidos para os estados de Mato Grosso e Mato Grosso do Sul, conforme a 

Tabela 5.51. 
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TABELA 5.51 – INDICADORES DA ECONOMIA INFORMAL PARA OS ESTADOS DE MATO GROSSO E 
MATO GROSSO DO SUL. 

Fonte: PNAD (2019). 

 

A partir dos dados coletados para os respectivos estados da federação, é 

necessário realizar a devida estimativa para se obter os resultados para a área de estudo. 

Dessa forma, ponderou-se a População Economicamente Ativa (PEA) de cada um dos 

municípios com a PEA de sua respectiva Unidade Federativa na mesma data do 

levantamento desta informação, aplicando o mesmo percentual para os valores 

correspondentes aos indicadores supracitados. A metodologia dessa análise encontra-se 

devidamente detalhada na Tabela 5.52. 

 

TABELA 5.52 – IDENTIFICAÇÃO DO VALOR RELATIVO DE PEA DE CADA MUNICÍPIO DA ÁREA DE 

ESTUDO. 

PEA relativo entre município e estado População Economicamente Ativa (PEA) 

Unidade Federativa 
Mato Grosso 1.545.518 

Mato Grosso do Sul 1.258.711 

Barão de Melgaço (MT) 
Valor Absoluto 2.536 

Valor Relativo 0,16% 

Cáceres (MT) 
Valor Absoluto 40.295 

Valor Relativo 2,61% 

Indicador da Economia Informal 

Pessoas de 14 anos ou mais 
de idade, ocupadas na 

semana de referência como 
Empregado no setor privado 

sem carteira de trabalho 
assinada 

Pessoas de 14 anos ou mais 
de idade, ocupadas na 

semana de referência como 
Conta-própria 

Mato Grosso 
Mato Grosso 

do Sul 
Mato Grosso 

Mato Grosso 
do Sul 

Trimestre de 
coleta 

1º trimestre 2016 147.000 137.000 402 .000 272.000 

2º trimestre 2016 163.000 140.000 409 .000 267.000 

3º trimestre 2016 165.000 149.000 381 .000 256.000 

4º trimestre 2016 168.000 151.000 385 .000 250.000 

1º trimestre 2017 165.000 138.000 378 .000 255.000 

2º trimestre 2017 170.000 137.000 392 .000 272.000 

3º trimestre 2017 166.000 131.000 408 .000 284.000 

4º trimestre 2017 167.000 145.000 409.000 288.000 

1º trimestre 2018 170.000 137.000 391.000 293.000 

2º trimestre 2018 168.000 141.000 410 .000 286.000 

3º trimestre 2018 174.000 139.000 418.000 306.000 

4º trimestre 2018 175.000 136.000 442.000 301.000 

1º trimestre 2019 167.000 144.000 446.000 285.000 
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PEA relativo entre município e estado População Economicamente Ativa (PEA) 

Corumbá (MS) 
Valor Absoluto 48.451 

Valor Relativo 3,85% 

Curvelândia (MT) 
Valor Absoluto 2.226 

Valor Relativo 0,14% 

Poconé (MT) 
Valor Absoluto 13.184 

Valor Relativo 0,85% 

Fonte: IBGE (2010) elaborado por UFPR/ITTI (2018). 

 

Dessa forma, aplicar-se-á o percentual obtido a título de valor relativo sobre os 

índices auferidos na Tabela 5.53, com a finalidade de se obter um provável diagnóstico da 

situação da economia informal dentro da área de estudo. Esse resultado é apresentado 

na Tabela 5.53 e na Tabela 5.54. 

 

TABELA 5.53 – ESTIMATIVA DO INDICADOR MUNICIPAL PARA PESSOAS EM CARTEIRA DE 
TRABALHO. 

Indicador relativo aos 
municípios da área de estudo 

Pessoas de 14 anos ou mais de idade, ocupadas na semana de 
referência como Empregado no setor privado sem carteira de 

trabalho assinada 

Barão de Melgaço Cáceres Corumbá Curvelândia Poconé 

Trimestre 
de coleta 

2º trimestre 2015 263 4.172 5.812 230 1.365 

3º trimestre 2015 256 4.067 6.082 225 1.331 

4º trimestre 2015 256 4.067 5.851 225 1.331 

1º trimestre 2016 238 3.780 5.273 209 1.237 

2º trimestre 2016 263 4.172 5.389 230 1.365 

3º trimestre 2016 266 4.224 5.735 233 1.382 

4º trimestre 2016 271 4.302 5.812 238 1.408 

1º trimestre 2017 266 4.224 5.312 233 1.382 

2º trimestre 2017 276 4.380 5.273 242 1.433 

3º trimestre 2017 267 4.250 5.043 235 1.390 

4º trimestre 2017 271 4.302 5.581 238 1.408 

1º trimestre 2018 274 4.354 5.273 241 1.425 

2º trimestre 2018 271 4.302 5.427 238 1.408 

Fonte: PNAD (2018) elaborado por UFPR/ITTI (2018). 
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TABELA 5.54 – ESTIMATIVA DO INDICADOR MUNICIPAL PARA PESSOAS OCUPADAS COMO CONTA-
PRÓPRIA. 

Indicador relativo aos 
municípios da área de estudo 

Pessoas de 14 anos ou mais de idade, ocupadas na semana de 
referência como Conta-própria 

Barão de Melgaço Cáceres Corumbá Curvelândia Poconé 

Trimestre 
de coleta 

2º trimestre 2015 620 9.855 10.124 544 3.225 

3º trimestre 2015 614 9.751 10.508 539 3.190 

4º trimestre 2015 671 10.664 10.739 589 3.489 

1º trimestre 2016 650 10.325 10.470 570 3.378 

2º trimestre 2016 661 10.507 10.278 580 3.438 

3º trimestre 2016 615 9.777 9.854 540 3.199 

4º trimestre 2016 622 9.881 9.623 546 3.233 

1º trimestre 2017 610 9.699 9.816 536 3.173 

2º trimestre 2017 633 10.064 10.470 556 3.293 

3º trimestre 2017 660 10.481 10.932 579 3.429 

4º trimestre 2017 660 10.481 11.086 579 3.429 

1º trimestre 2018 632 10.038 11.278 555 3.284 

2º trimestre 2018 663 10.533 11.009 582 3.446 

Fonte: PNAD (2018) elaborado por UFPR/ITTI (2018). 

 

A partir da análise desses dados, pode-se inferir que o contingenciamento da 

economia informal dentro do contexto socioeconômico da região é bem significativo, com 

valores que ultrapassam 30% do total da PEA de cada município. A contabilização total 

de indivíduos em situação de informalidade pode ser verificada na Tabela 5.55. 

 

TABELA 5.55 – ESTIMATIVA DO TOTAL DE INDIVÍDUOS EM SITUAÇÃO DE INFORMALIDADE NA ÁREA 
DE ESTUDO. 

Indicador de trabalho 
informal 

Total de pessoas de 14 anos ou mais de idade, ocupadas na semana 
de referência como Empregado no setor privado sem carteira de 

trabalho assinada ou como Conta-própria 

Barão de Melgaço Cáceres Corumbá Curvelândia Poconé 

Trimestre 
de coleta 

2º trimestre 2015 883 14.027 15.936 775 4.589 

3º trimestre 2015 870 13.818 16.590 763 4.521 

4º trimestre 2015 927 14.731 16.590 814 4.820 

1º trimestre 2016 888 14.105 15.743 779 4.615 

2º trimestre 2016 924 14.679 15.666 811 4.803 

3º trimestre 2016 881 14.001 15.589 773 4.581 

4º trimestre 2016 893 14.183 15.436 784 4.641 

1º trimestre 2017 876 13.923 15.128 769 4.555 

2º trimestre 2017 909 14.444 15.743 798 4.726 

3º trimestre 2017 927 14.731 15.974 814 4.820 

4º trimestre 2017 930 14.783 16.667 817 4.837 

1º trimestre 2018 906 14.392 16.552 795 4.709 

2º trimestre 2018 934 14.835 16.436 820 4.854 

Fonte: PNAD (2018) elaborado por UFPR/ITTI (2018). 
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Tal fato reflete a situação de grave instabilidade econômica e política que o país 

vem passando, o que dificulta a empregabilidade formal e, por consequência, incentiva o 

crescimento das ocupações autônomas ou sem a formalidade da assinatura da carteira 

de trabalho. Ademais, deve-se ressaltar que a situação de incerteza política que permeia 

a expectativa das eleições para os cargos públicos eletivos da União e da Unidades 

Federativas colabora para que os empreendedores adotem posturas de austeridade, 

prejudicando em sobremaneira a empregabilidade formal neste período. 

Tal argumento é absolutamente sintomático nos dados analisados, haja vista que 

os valores máximos identificados no período amostral coincidem com o 2º trimestre de 

2018 para todos os municípios compreendidos no Estado de Mato Grosso. A exceção é 

Corumbá, que possui um valor máximo identificado no 4º trimestre de 2017, com a 

valoração de 16.667 indivíduos em situação de informalidade. Entretanto se for considerar 

que o valor identificado no 2º trimestre de 2018 foi de 16.436, é de se entender que o 

contexto social de Corumbá é o mesmo dos demais municípios da área de estudo. 

O diagnóstico hodierno, portanto, pugna pela expectativa quanto aos rumos que 

os respectivos governos federais e estaduais empreenderão para o próximo ciclo de 

mandatos, onde a implementação de políticas públicas que concedam aos 

empreendedores segurança jurídica na execução de suas atividades poderão 

potencializar a oferta de empregos formais e a consequente redução desses índices. 

Inclusive, a implementação do empreendimento será de fundamental importância para 

esta redução, considerando o potencial de empregos a serem gerados tanto na etapa de 

instalação quanto de operação do terminal. 

Ademais, enquanto a situação econômica nacional se reajusta, os trabalhadores 

informais buscam seu sustento no desempenho de atividades cuja exequibilidade é 

facilitada pelas características físicas e culturais da região. Logo, pode-se destacar as 

atividades pesqueiras autônomas, o artesanato e a agricultura familiar como atividades 

informais de relevante representatividade na área de estudo. 

 

5.3.3.1.8 Relação de trocas comerciais 

 

O termo “Balança Comercial” é utilizado no âmbito econômico quando se tem o 

interesse de saber o saldo final entre as exportações e as importações de um 

determinado local. É chamado de superávit quando há um número maior de exportações 

do que importações, resultando em uma balança comercial favorável. Em situações 
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contrárias, é chamado como déficit comercial, gerando uma balança comercial negativa 

ou desfavorável. 

O funcionamento da balança comercial é dependente de alguns fatores, como o 

nível de renda da economia local, nacional e mundial, a taxa de câmbio e as taxas 

colocadas em cima dos produtos comercializados. Além disso, outro fator importante é a 

relação entre o crescimento do preço das exportações e das importações. O volume 

comercializado é determinado de acordo com as condições de desenvolvimento de cada 

local. 

Quando se tem a exportação maior do que importação, além de significar uma 

receita maior, também pode estar atrelado ao desenvolvimento interno no país, pois em 

teoria estaria deixando de importar determinados produtos, por ser capacitado de fabricá-

los. Deve-se ressaltar a importância das trocas comerciais internas e externas, pois 

contribui consideravelmente para o desenvolvimento econômico e industrial, além de 

atrair possíveis investimentos (MRE, 2004). 

Como dito anteriormente, a economia local tem interação direta com a economia 

regional. A relação de troca entre a economia local, regional e nacional é definida a partir 

da contribuição do município para com o PIB onde deseja-se observar. Na Tabela 5.56 a 

seguir, foi primeiramente definida a participação dos municípios da Área de Estudo em 

relação à soma do PIB dos cinco municípios em estudo. Já quanto à participação do PIB 

Estadual, analisou-se em relação ao PIB de Mato Grosso, exceto pela cidade de 

Corumbá, que foi analisada em relação ao PIB do estado de Mato Grosso do Sul. 

 

TABELA 5.56 – ANÁLISE DA PARTICIPAÇÃO NO PIB DA ÁREA DE ESTUDO E ESTADUAL. 

Nome do Município 
Produto Interno Bruto, a 

preços correntes 
% Participação PIB 

Área de Estudo 
% PIB 

Estadual 

Cáceres 1.545.822.680 31,51% 1,44% 

Corumbá 2.733.152.000 55,71% 3,29% 

Poconé 438.786.600 8,94% 0,41% 

Curvelândia 111.401.600 2,27% 0,10% 

Barão de Melgaço 76.822.370 1,57% 0,07% 

Fonte: IBGE (2015). 
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Importante ressaltar que a análise foi feita em relação ao valor corrente do 

Produto Interno Bruto para o ano de 2015, onde Mato Grosso contava com PIB no valor 

de R$108.418.000.000,00 e Mato Grosso do Sul no valor de R$ 83.082.000.000,00. 

Uma boa alternativa para se ter uma visão geral da economia de um determinado 

local, é fazer a análise por setor, isto é, quanto cada setor contribui para o PIB do local em 

análise. Para isso, o IBGE considera a receita gerada por três setores: indústria, 

agropecuária e serviços, conforme citados no item 3.1.2 Setores Econômicos. 

Na Tabela 5.57 tem-se a porcentagem correspondente de cada setor no PIB 

municipal. É possível notar que os municípios Cáceres, Corumbá e Poconé tem como 

principal participação na economia o setor terciário, enquanto Curvelândia é 

predominantemente agropecuária e Barão de Melgaço com a maior participação no setor 

de Administração Pública.  

 

TABELA 5.57 – PORCENTAGEM CORRESPONDENTE A CADA SETOR NO MUNICÍPIO. 

Participação no 
PIB 

Barão de 
Melgaço 

Cáceres Corumbá Curvelândia Poconé 

Agropecuária 28,81% 8,83% 12,05% 46,36% 10,44% 

Indústria 1,84% 7,96% 17,81% 10,88% 9,25% 

Serviços 19,43% 48,81% 38,99% 15,93% 38,90% 

Administração 
Pública 

45,62% 26,25% 22,36% 23,17% 34,53% 

Impostos 4,30% 8,15% 8,78% 3,67% 6,89% 

Total 100% 100% 100% 100% 100% 

Fonte: IBGE (2015). 

 

 Exportação 

 

A exportação se dá pela saída de um produto, mercadoria ou serviços de um local 

para outro, internacionalmente. A vantagem da exportação, se dá por proporcionar uma 

escala maior de produção no local em que é exportado, pela melhora dos processos e 

produções industriais, além do aumento da capacidade de melhora e inovação no 

determinado setor (MRE, 2004). 

Para o levantamento quantitativo dos dados de exportação, foi utilizado como 

base o sistema Comex Stat, onde é possível consultar dados do comércio brasileiro a 

nível municipal, estadual e nacional. Dos dados pesquisados, apenas 3 municípios da 

Área de Estudo apresentaram exportações significaivas que constam no sistema em uso. 

Os dados apresentados a seguir, tiveram como data base o período entre janeiro de 2017 
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até dezembro deste mesmo ano. Para os municípios de Barão de Melgaço e Curvelândia 

não foi possível obter nenhuma informação a respeito dos produtos exportados. 

 

 Cáceres 

 

Durante o período em análise, o município de Cáceres teve como valor total em 

free on board) (FOB) dos produtos exportados cerca de US$ 21.691.866,00 e em valor 

total líquido transportado, mais de 61 mil toneladas. 

Conforme apresentado na Figura 5.13, a Ásia, de forma geral, é o continente com 

o maior valor econômico das exportações oriundas do município d e Cáceres. Destaca-se 

a Índia, correspondendo a aproximadamente 60% de todas as exportações cacerences, 

seguida pelo Vietnã, com 28% e China, com 4%. Os valores referentes à exportação de 

Cáceres para cada país encontram-se expostos na Tabela 5.58. 

 

FIGURA 5.13 – PARTICIPAÇÃO DOS PAÍSES NAS EXPORTAÇÕES DO MUNICÍPIO DE CÁCERES EM 
2018 (%). 

  

Fonte: Elaborado a partir de dados da Comex Stat ( 2019). 
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TABELA 5.58 – EXPORTAÇÕES DE CÁCERES PARA OS PAÍSES DE DESTINO EM 2018. 

País Valor FOB (US$) % FOB 

Índia 13.068.814,00 60,24753242 

Vietnã 6.090.104,00 28,07551918 

China 952.765,00 4,392268512 

Malásia 340.027,00 1,567532272 

Indonésia 326.741,00 1,506283507 

Portugal 218.919,00 1,009221613 

França 192.024,00 0,885235046 

México 166.209,00 0,766227304 

Alemanha 101.295,00 0,466972274 

Estados Unidos 53.538,00 0,246811408 

Bolívia 41.255,00 0,190186497 

Espanha 35.661,00 0,164398028 

Tailândia 34.758,00 0,160235178 

Paquistão 25.835,00 0,119099943 

Bélgica 24.060,00 0,110917152 

Hong-Kong 19.861,00 0,091559666 

Fonte: Comex Stat (2019). 

 

Em relação aos materiais exportados, os itens madeira em bruto e madeira 

serrada representam cerca de 98,56% do valor total do FOB, enquanto o restante se dá 

principalmente por animais vivos da espécie bovina e couros e peles em bruto. A Tabela 

5.59 a seguir, mostra detalhadamente os principais produtos exportados e seus 

respectivos valores.  

 

TABELA 5.59 – RELAÇÃO DOS MATERIAIS MAIS EXPORTADOS EM CÁCERES. 

Descrição Valor FOB (US$) % do total 

Madeira em bruto 21.592.636,00 
74,32% 
 

Madeira serrada 7368026,00 
25,36% 
 

Outros móveis e suas partes 
                     47.520,00 

0,16% 
 

Máquinas e aparelhos de uso agrícola, hortícola ou florestal                      41.255,00 0,14% 

Obras de carpintaria para construções                      6.018,00 0,02% 

Fonte: Comex Stat (2019). 

 

Analisando os dados entre os anos de 2007 até 2017, observa-se que Cáceres 

teve o maior número de exportações em 2017, com US$ 19,8 milhões. Pela Figura 5.14 a 

seguir, pode-se analisar melhor a movimentação das exportações. 
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FIGURA 5.14 – NÚMERO DE EXPORTAÇÕES POR ANO EM MILHÕES NO MUNICÍPIO DE CÁCERES 
EM 2018. 

 

Fonte: Comex Stat (2019). 

 

 Corumbá 

 

Quanto as exportações de Corumbá, o valor FOB total para o período em estudo 

foi em torno de US$ 275.922.251,00 e aproximadamente 4 milhões de toneladas em 

valores líquidos transportados. A Argentina aparece como principal país de destino nas 

exportações do município, sendo responsável por cerca de 63% de todo o valor FOB 

gerado no período analisado. O Uruguai e a Bolívia também aparecem com uma grande 

participação no valor total, como mostrado a seguir (Figura 5.15). 
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FIGURA 5.15 – PARTICIPAÇÃO DOS PAÍSES NAS EXPORTAÇÕES DO MUNICÍPIO DE CORUMBÁ EM 
2018 (%). 

 

Fonte: Comex Stat (2019). 

 

Dentre os produtos exportados, os minérios de ferro e de manganês 

correspondendo a aproximadame nte 98% do valor de todas as exportações. O restante é 

variável, porém a maioria se encontra dentro da área de produtos agrícolas, como 

mostrado detalhadamente na Tabela 5.60. 

 

TABELA 5.60 – PRINCIPAIS PRODUTOS EXPORTADOS EM CORUMBÁ EM 2018. 

Descrição Valor FOB (US$) 

Produtos minerais 
 

 

236.690.617,00 

Metais comuns e suas obras 11.785.246,00 

Máquinas e aparelhos, material elétrico e suas partes 6.928.855,00 

Material de transporte 4.427.529,00 

Produtos das indústrias alimentares 4.426.454,00 

Produtos do reino vegetal        3.735.495,00 

Gorduras e óleos animais ou vegetais 3.528.796,00 

Fonte: Comex Stat (2019). 

 

Através da plataforma Comex Vis, é possível analisar a movimentação das 

exportações no município ao longo dos anos. Conforme apresentado na Figura 5.16, os 

dados das exportações registraram maiores números nos anos de 2011 e 2014, com US$ 

687,38 milhões e US$ 579,11 milhões, respectivamente.  
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FIGURA 5.16 – NÚMERO DE EXPORTAÇÕES POR ANO EM MILHÕES NO MUNICÍPIO DE CORUMBÁ 
(EM MILHÕES DE DÓLARES). 

 

Fonte: Comex Vis (2019). 

 

 Poconé 

 

De acordo com o sistema de consulta de dados do comércio exterior brasileiro, 

Poconé obteve um valor de FOB em torno de US$ 203.439,00 e com apenas 5 kg, tendo 

ouro como seu único produto, sendo este exportado apenas para o Emirados Árabes 

Unidos. 

 

 Importação 

 

De acordo com a Receita Federal, importação compreende a entrada temporária 

ou definitiva em território nacional de bens ou serviços originários ou procedentes de 

outros países. 

Para a análise das importações dos municípios em estudo, foi considerado o ano 

inteiro de 2017, assim como realizado para exportação. Desta vez, apenas Cáceres e 

Corumbá apresentaram informações no que se refere à importação. 

 

 Cáceres 

 

Nas importações identificadas para o município de Cáceres, encontra-se que a 

Bolívia aparece como principal país exportador, com cerca de 53% das importações totais 
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do município. O restante divide-se entre Argentina, Itália, Índia, China e Alemanha, como 

mostra a Figura 5.17. 

 

FIGURA 5.17 – PARTICIPAÇÃO DOS PAÍSES DAS IMPORTAÇÕES DO MUNICÍPIO DE CÁCERES EM 

2018 (%). 

 

Fonte: Comex Stat (2019). 

 

Analisando os produtos importados, pode-se dizer que são resumidos em madeira 

em bruto, farinhas ou misturas de trigo e itens para comando elétrico ou distribuição de 

energia elétrica, sendo o primeiro com participação de 91,8% no valor anual FOB, 

considerando que o valor resultante para o ano de 2018 foi de US$ 575,58 milhões 

(Figura 5.18). 

Podemos analisar que em 2014, houve o maior número de importação, com 

valores atingindo cerca de US$1,35 milhões. O município está na 22º posição de 

município que mais importa no Estado.  
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FIGURA 5.18 – NÚMERO DE IMPORTAÇÕES POR ANO NO MUNICÍPIO DE CÁCERES (EM MILHÕES 

DE DÓLARES). 

 

Fonte: Comex Vis (2019). 

 

 Corumbá 

 

As importações de Corumbá, no período em análise, resultaram em um valor de 

US$ 1.529.950.909,00, sendo que a maior parte deste valor se dá pela importação de gás 

de petróleo e outros hidrocarbonetos gasosos, no valor de US$ 1.528.450.009,00, 

representando 99,9% do valor total das importações deste município. 

O restante das importações se dá por materiais diversos, sem uma padronização 

específica. Na Tabela 5.61 a seguir é possível visualizar algum destes produtos. 
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TABELA 5.61 – PRINCIPAIS IMPORTAÇÕES NO MUNICÍPIO DE CORUMBÁ EM 2018. 

Descrição Valor (US$) % do total 

Produtos do reino vegetal 4.300,00 0
0,0000028 

Produtos das indústrias alimentares; bebidas, líquidos alcoólicos e vinagres; Tabaco e seus sucedâneos manufaturados 9.115,00 
0

0,0000060 

Madeira, carvão vegetal e obras de madeira; Cortiça e suas obras; Obras de espartaria ou de cestaria 11.448,00 
0

0,0000075 

Produtos minerais 39.930,00 
0

0,0000261 

Produtos das indústrias químicas ou indústrias conexas 47.952,00 
0

0,0000313 

Plásticos e suas obras; Borracha e suas obras 76.523,00 
0

0,0000500 

Metais comuns e suas obras 107.330,00 
0

0,0000702 

Máquinas e aparelhos, material elétrico e suas partes; Aparelhos de gravação ou reprodução de som, aparelhos de 
gravação ou reprodução de imagens e de som em televisão, e suas partes e acessórios 

1.204.302,00 
0

0,0007872 

Instrumentos e aparelhos de ótica, fotografia ou cinematografia, medida, controle ou de precisão; Instrumentos e aparelhos 
médico-cirúrgicos; Relógios e aparelhos semelhantes; Instrumentos musicais; suas partes e acessórios 

1.528.450.009,00 99,9% 

Fonte: Comex Stat (2019). 
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A maioria das exportações se dá pela Bolívia, representando praticamente a 

totalidade das exportações, com cerca de 99,97%. No Sistema Comex Stat, também 

constam Países Baixos (Holanda), Ucrânica, China, Alemanha e Finlândia, porém em 

uma proporção mínima.  

O município de Corumbá possui uma participação relevante nas importações do 

estado, representando 47,5% de todas as importações, sendo o município número um 

nas importações a nível estadual e 32º a nível nacional. Como mostra Figura 5.19, o ano 

com mais importações foi em 2013 com cerca de US$3,77 bilhões, enquanto 2017 foi o 

ano com menor número de importações na faixa de análise, com US$1,2 bilhões. 

 

FIGURA 5.19 – NÚMERO DE IMPORTAÇÕES POR ANO NO MUNICÍPIO DE CORUMBÁ (EM BILHÕES 
DE DÓLARES). 

 

Fonte: Comex Vis (2019). 

 

 Resumo das trocas comerciais 

 

De acordo com os dados apresentados, podemos concluir que, dentre os 

municípios inseridos na Área de Estudo estimada para o meio socioeconômico, o 

município com maior PIB per capita é Corumbá, onde tem a Argentina como principal 

destino de suas exportações, sendo minérios de ferro e de manganês os principais 

produtos. Quanto às importações, quase sua totalidade é proveniente da Bolívia, sendo 

gás de petróleo o principal produto. Vale ressaltar que quantos aos setores econômicos 
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desse município, 39% do PIB se refere aos serviços em geral e 22% à administração, 

defesa, educação e saúde pública. 

Cáceres aparece com o terceiro maior PIB dos cinco municípios, tendo o setor de 

serviços em geral com participação de aproximadamente 49% do PIB. Além disso, no ano 

de 2017 o município apresentou uma balança econômica positiva, com saldo de 

US$19.637.972,00, ou seja, a exportação é predominante, tendo como principal produto o 

item madeiras em geral, com destino à Índia e o Vietnã. Em relação à importação, o 

principal produto importado é “madeiras em bruto”, oriundas principalmente da Bolívia.  

No município de Poconé, existe uma pequena exportação de ouro, destinada aos 

Emirados Árabes Unidos. Não há registro de produtos importados pelo município em 

questão, assim como não há registro de importação e exportação pelos municípios de 

Barão de Melgaço e Curvelândia.  

Cada um dos municípios apresentados possuem uma potencialidade de 

desenvolvimento futuro, ou seja, uma capacidade de desenvolver algo. Assim, cada 

município a partir das suas características até então apresentadas irão integrar um 

cenário distinto e individual de potencialidades, conforme detalhado a seguir. 

 

5.3.3.1.9 Potencialidades existentes 

 

Para se discutir as potencialidades existentes na área de estudo, primeiramente 

deve-se analisar, dentro da conjuntura atual, qual será o cenário criado pelo 

empreendimento proposto. Considera-se potencialidade de uma região a possibilidade de 

uma região desenvolver o seu potencial máximo para atingir melhores resultados, 

principalmente no âmbito econômico. Isto é, dada a dinâmica econômica local, quais 

seriam as possibilidades de expansão e melhoria diante da alteração do cenário futuro, 

que nesse caso seria a implantação do Terminal Portuário Paratudal (ASSIS,2006). 

 

 Produção agrícola 

 

A dinâmica econômica dos municípios favorece a exportação e importação de 

produtos. Isso ocorre devido ao fato de que há uma grande produção de commodities, 

produtos estes que são de baixo valor agregado, porém altamente requisitado pelo 

mercado externo. 
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Conforme discutido, sabe-se que a produção agrícola do estado de Mato Grosso 

tem na produção de grãos o seu maior destaque econômico, sendo responsável por mais 

de 25% da safra nacional de grãos nos últimos cinco anos. As safras mais expressivas do 

estado são as de soja, milho, algodão herbáceo em caroço e girassol em grão. 

De acordo com as Projeções do agronegócio – Brasil 2016/17 a 2026/27, 

realizado pelo Ministério da Agricultura, Pecuária e Abastecimento, a previsão da safra de 

milho e soja para o Brasil encontra-se apresentada na Figura 5.20. Nota-se um constante 

crescimento na produção atingindo a previsões para os anos de 2026 e 2027 de mais 

21% e 25% para milho e soja, respectivamente. 

 

FIGURA 5.20 – PROJEÇÃO DA PRODUÇÃO DE MILHO E SOJA NO BRASIL (EM TONELADAS). 

 

Fonte: Projeção do Agronegócio - Ministério da Agricultura, Pecuária e Abastecimento 2016/17 a 2026/27. 
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De acordo com os dados obtidos do Censo Agropecuário do IBGE (2017), têm-se 

que a média de participação dos estados de Mato Grosso e Mato Grosso do Sul na 

produção nacional, nos últimos cinco anos, é de 25,5% e 10,2% para milho, 

respectivamente, e de 27,8%% e 7,6% para soja, respectivamente. 

Dessa forma, apresenta-se na Figura 5.21 uma estimativa da projeção desses 

produtos para o horizonte de 2026/27, elaborada através de proporção linear a partir da 

média de participação de cada estado, conforme os dos dados históricos supracitados. 

 

FIGURA 5.21 – ESTIMATIVA DA PROJEÇÃO DA PRODUÇÃO DE MILHO E SOJA PARA OS ESTADOS 
DE MT E MS (EM TONELADAS). 

 

Fonte: UFPR/ITTI (2018).  

 

É possível notar que haverá um aumento da produção tanto de soja quanto de 

milho para ambos os estados. Essa produção, atualmente, é escoada na sua maioria pelo 

modal rodoviário, modal este que tem um custo de transporte cerca de quatro vezes maior 

que o custo do modal hidroviário. Com o aumento da produção, haverá a sobrecarga das 

atuais rodovias locais, as quais podem não estarem aptas a receber tal demanda 

adicional, por questões de infraestrutura ou sobrecarga já existente. Além disso, devem 

ser levados em consideração os impactos negativos oriundos da construção e da 
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operação de uma rodovia, os quais afetam o meio ambiente e o meio social da região 

onde estiver inserida. 

O empreendimento proposto será executado em 3 fases, as quais terão 

estimativas de movimentação crescente no decorrer do avanço das etapas. Conforme 

indicado na Tabela 5.62, prevê-se que a partir do ano de 2025 o empreendimento estará 

apto para movimentar em torno de 5,5 milhões de toneladas. 

 

TABELA 5.62 – PREVISÃO DAS ETAPAS DE EXECUÇÃO DO PROJETO. 

Fase A 

Data Estimativa de movimentação 

2021 600.000 t de grãos e 300.000 t de fertilizantes 

2022 1.250.000 t de grãos e 600.000 t de fertilizantes 

Fase B 

Data Estimativa de movimentação 

2023 
início de transporte de carga geral, com 2.500.000 t de grãos, 1.200.000 t de fertilizantes 
e 150.000 t de carga conteinerizada 

2024 3.200.000 t de grãos, 1.600.000 t de fertilizantes e 150.000 t de carga conteinerizada 

Fase C 

Data Estimativa de movimentação 

A partir de 2025 5.000.000 t de grãos, 2.500.000 t de fertilizantes e 250.000 t de carga conteinerizada 

Fonte: UFPR/ITTI (2018). Elaborado a partir de dados fornecidos pelo empreendedor. 

 

Em função da rota logística do empreendimento, foi realizada uma análise entre a 

previsão da capacidade de movimentação do terminal versus projeções de produção de 

soja e de milho do estado de Mato Grosso (Tabela 5.63). Dessa forma, foi possível avaliar 

a participação estadual do terminal no escoamento das cargas relevante para o estado, 

de modo a diminuir o transporte pelas vias rodoviárias, identificando um potencial ganho 

econômico pelo uso do modal hidroviário. 

 

TABELA 5.63 – CENÁRIOS DE COMPATIBILIZAÇÃO DAS PRODUÇÕES DO ESTADO DO MT COM A 
CAPACIDADE DE MOVIMENTAÇÃO DO EMPREENDIMENTO. 

 

Projeção da 
produção de 
milho (MT), 

em toneladas 

Projeção da 
produção de soja 

(MT), em toneladas 
 

Total de 
produção, 

em 
toneladas 

Estimativa de 
movimentação 
do porto, em 

toneladas 

Percentual da 
produção 
estadual 
escoada 

2021 26.947.770 35.375.220 62.322.990 600.000 0,96% 

2022 27.608.460 36.453.350 64.061.810 1.250.000 1,95% 

2023 28.269.150 37.507.870 65.777.020 2.500.000 3,80% 

2024 28.929.840 38.572.670 67.502.510 3.200.000 4,74% 

2025 29.590.540 39.633.580 69.224.120 5.000.000 7,22% 

2026 30.251.230 40.695.880 70.947.110 5.000.000 7,05% 

Fonte: UFPR/ITTI (2018). 
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 Custos Logísticos 

 

Sabe-se que o modal hidroviário tem o custo logístico de 25% do valor do custo 

logístico do modal rodoviário e, essa redução de custo poderá vir a ser refletido no valor 

final de transporte para o produtor, ou no valor final da mercadoria para o consumidor. 

O cenário econômico é altamente favorável para o mercado brasileiro de grãos. 

Quando comparado com outros países que estão despontando na produção de grãos, 

como Índia e China, o mercado brasileiro se encontra em posição favorável, pois os 

demais se encontram em escassez dos recursos hídricos. Essa condição faz com que o 

Brasil assuma, em condições privilegiadas, a liderança, pois um projeto hidroviário é fator 

de desenvolvimento para toda a bacia hidrográfica que possui uma via comercialmente 

navegável, com portos para escoar a produção local (SANTANA; TACHIBANA, 2004). 

Assim sendo, o modo Hidroviário quando comparado aos demais modais, oferece 

diversas vantagens, sendo a principal delas o custo de transporte. Além disso, permite o 

escoamento de um volume alto de cargas, menor investimentos e manutenção de vias, 

porém, com um tempo de percurso mais demorado. É apropriado para produtos com 

menos urgência no prazo de entrega, como por exemplo, granéis e minérios. Dessa 

forma, é de extrema importância para o estado de Mato Grosso utilizar dessa alternativa 

logística para alavancar seu mercado de exportação e importação. 

 

 Redução dos Impactos Ambientais 

 

Além dos custos logísticos, o uso do modal hidroviário também propicia a 

diminuição de diversos impactos gerados pelo uso do modal rodoviário. Segundo a 

Agência Nacional de Transporte Aquaviário (ANTAQ, 2011), o uso de hidrovias reduz o 

uso de combustíveis fósseis, incluindo os derivados de petróleo, reduz a emissão de 

monóxido e dióxido de carbono, e de óxidos nítricos. Além disso, segundo Alfredini e 

Arazaki (2009), o transporte hidroviário demanda menor consumo energético e menor 

impacto ambiental pela redução de consumo de insumos advindos de fontes naturais. 

Ainda de acordo com a ANTAQ (2011), o uso do modal hidroviário colabora com a 

redução do grande número de acidentes que ocorrem nas estradas. O realizou a 

pesquisa: Acidentes de Trânsito nas Rodovias Federais Brasileiras: caracterização, 

tendências e custo para a sociedade, com dados de 2007 a 2014, comprovando que 

diversas das causas de acidentes envolvem caminhões nas rodovias. 



                                                                                                                                                 
 

 

ESTUDO DE IMPACTO AMBIENTAL –TERMINAL PORTUÁRIO PARATUDAL 
 

120 

Considerando-se o uso múltiplo das águas, o modal hidroviário, por suas 

características naturais, também estimula atividades comerciais e turísticas. Em relação 

aos aspectos econômicos, Santana e Tachibana (2004) informa que em grandes 

distâncias, a hidrovia é a mais competitiva para transportar elevadas quantidades de 

carga, principalmente em relação a grãos e combustíveis. 

O transporte hidroviário interior apresenta diversas vantagens econômicas, 

estruturais e ambientais, dentre elas: o preço menor do frete em comparação aos modais 

ferroviário e rodoviário; maior capacidade de escoamento de cargas a longas distâncias; 

baixo índice de acidentes; menor degradação ambiental quando comparado aos demais 

modais de transporte. 

Por fim, destaca-se que a Hidrovia do Rio Paraguai e a intermodalidade 

contribuem, ainda que de maneira relativa, para o crescimento econômico da sua região 

de influência e, em especial, do estado de Mato Grosso. Ela fomenta a produção agrícola, 

a navegação, a criação de empregos diretos e indiretos, a geração de renda e o consumo 

de bens duráveis e não duráveis. 

Entretanto, o desempenho do modal hidroviário interior é modesto, já que há um 

predomínio significativo no Brasil do transporte rodoviário de mercadorias. 

 

5.3.3.2 Vetores de Crescimento Econômico 

 

Entende-se por crescimento econômico o aumento na capacidade da economia de 

produzir bens e serviços, tendo como base a comparação entre um período de tempo 

com outro. Pode ser medido em termos nominais ou reais, sendo que os termos reais são 

ajustados de acordo com a inflação local. O crescimento econômico é, tradicionalmente, 

medido em função do Produto Interno Bruto (PIB), porém é possível usar parâmetros 

alternativos. 

Assim, estabelece-se que o crescimento econômico de uma região se refere a um 

aumento na produtividade econômica, a produtividade média e também com o aumento 

da produtividade do trabalhador em si. Porém, não necessariamente o crescimento 

econômico está atrelado ao aumento da produtividade, pois fatores como aumento da 

imigração ou aumento das taxas de natalidade podem influenciar no resultado final do 

crescimento da região. 
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O investimento e especialização de mão de obra, diante do mercado, são fatores 

chave para o crescimento econômico regional e nacional, e por isso devem sempre ser 

levados em consideração diante de uma análise de fatores relevantes. 

Conforme os dados apresentados anteriormente, sabe-se que a economia dos 

municípios situados na área de influência direta do empreendimento tem a sua base 

predominantemente em produtos agrícolas, pecuários e de extração vegetal e mineral. Ou 

seja, na sua maioria são commodities. 

O comércio de commodities no mundo é forte, considerando que algumas nações 

possuem certos tipos de produtos que suprem a falta ou necessidade desses mesmos em 

outros países. Levando em conta que grande parte da economia brasileira é em fatos da 

exportação, o investimento nesse setor torna-se essencial para tal crescimento e aumento 

econômico (SILVA et. al, 2017). 

No Brasil, sabe-se que a distância dos maiores produtores de commodities até os 

portos culminam em uma grande perda no crescimento econômico quando não existe 

uma infraestrutura que atenda os objetivos esperados, viabilizando assim a necessidade 

da utilização de sistemas integrados que interliguem toda a cadeia para que se minimizem 

os desperdícios (SILVA et. al, 2017). 

Assim, o Terminal Portuário Paratudal (TPP) seria o local para escoar a produção 

regional de todos os municípios ao seu redor, principalmente àqueles que estão na área 

de influência direta, ou seja, Barão de Melgaço, Cáceres, Corumbá, Curvelândia e 

Poconé. 

De acordo com a previsão de execução das etapas de projeto, até 2022 seria 

completa a Fase 1, na qual seriam transportadas 1,25 milhões de toneladas em grão e 

600 mil toneladas de fertilizantes. Após isso, na Fase 2, seria iniciado o transporte de 

carga geral (150 mil toneladas) aliado ao transporte de grãos (2,5 milhões de toneladas) e 

de fertilizantes (1,2 milhões de toneladas). Na Fase 3, seria aumentado o volume 

transportado, 250.000 toneladas para cargas gerais, 5.000.000 toneladas para grãos e 

2.500.000 toneladas de fertilizantes.  

Além disso, sabe-se que a instalação de um terminal para movimentação de 

cargas tem como consequência resultados positivos para a população, em especial para 

a economia local. Durante a fase de planejamento do empreendimento, as atividades 

prévias à implantação podem de alguma forma serem percebidas pela população, e isso 

pode gerar uma expectativa por parte da comunidade em relação à possíveis geração de 
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empregos e ao aumento do comércio local. Essa expectativa perdura após o início das 

atividades de implantação, assim como as ações de divulgação. 

Após o início das atividades de implantação, haverá o aumento de geração de 

empregos e renda, pois será necessário realizar a contratação de mão de obra pelo 

empreendedor, acarretando em geração de empregos diretos. Também haverá o 

aumento da arrecadação tributária, pois diversas atividades previstas na implantação do 

empreendimento são passíveis de tributação. 

Isso culminará em uma dinamização da economia, como resultado da contratação 

de profissionais e serviços, compra de materiais, insumos, máquinas e bens de diferentes 

tipologias. Essa dinamização pode acarretar uma alteração na dinâmica demográfica com 

a contratação de trabalhadores durante a implantação e instalação do empreendimento.  

A existência de um canal de escoamento da produção dos municípios de Barão 

de Melgaço, Cáceres, Corumbá, Curvelândia e Poconé irá influenciar, diretamente, no 

volume produzido e distribuído. Isso se deve, principalmente, ao fato de que a produção 

agrícola local é constituída em parte por cereais, leguminosas e oleaginosas. Levando em 

consideração que a partir do primeiro ano de funcionamento do Porto Paratudal já haverá 

o escoamento de grãos, isso poderá aumentar a abrangência do mercado consumidor 

desses produtos, favorecendo assim a expansão comercial e o aumento da produção.  

As produções agropecuárias ao redor do empreendimento proposto não utilizam 

água do Rio Paraguai durante seu processo de cultivo, e sim de baías e represas ao redor 

dos locais de produção. 

Ademais, existem empreendimentos específicos, de elevado grau de 

probabilidade de serem implementados, que podem colaborar com uma sinergia positiva 

em relação a implantação do empreendimento. 

 

 

 Zona de Processamento de Exportação de Cáceres 

 

O principal empreendimento previsto para ser implantado e que pode representar 

um vetor importante de crescimento econômico da região é a implantação da Zona de 

Processamento de Exportação (ZPE) de Cáceres. As ZPEs são criadas mediante 

decretos presidenciais autorizando a sua implantação, e são possuem sua regulação 

estabelecida pelo Conselho Nacional das Zonas de Processamento de Exportação 

(CZPE), que é um órgão colegiado vinculado ao Ministério da Indústria, Comércio Exterior 
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e Serviços (MDIC). Elas caracterizam-se como áreas de livre comércio internacional, com 

a finalidade de instalação de empresas cujo objeto é a produção e refinamento de bens 

com a finalidade de serem comercializados com o exterior (MDIC, 2018).  

O documento normativo fundamental que regula as ZPE é a Lei nº 11.508/2007, 

que estabelece os critérios e benefícios característicos da implantação destas zonas. 

Inicialmente, deve-se destacar o disposto no artigo 1º, o qual faculta ao Poder Executivo a 

sua criação em “regiões menos desenvolvidas”. A implantação da ZPE também acarreta 

numa série de benefícios de ordem fiscal e administrativa. Os benefícios fiscais são 

devidamente apresentados no art. 6ºA, em seus respectivos incisos, devidamente 

alterados pela Lei nº 11.732/2008: 

Art. 6o-A.  As importações ou as aquisições no mercado interno de bens e 
serviços por empresa autorizada a operar em ZPE terão suspensão da exigência 
dos seguintes impostos e contribuições:  
I - Imposto de Importação;  
II - Imposto sobre Produtos Industrializados - IPI;  
III - Contribuição para o Financiamento da Seguridade Social - Cofins;  
IV - Contribuição Social para o Financiamento da Seguridade Social devida pelo 
Importador de Bens Estrangeiros ou Serviços do Exterior - Cofins-Importação;  
V - Contribuição para o PIS/Pasep;  
VI - Contribuição para o PIS/Pasep-Importação; e  
VII - Adicional de Frete para Renovação da Marinha Mercante – AFRMM (BRASIL, 
2007).  

Em relação aos benefícios administrativos, o principal consiste na dispensa da 

emissão de autorização ou licença por órgãos federais, salvo as de ordem sanitária, de 

interesse da segurança nacional e de proteção do meio ambiente, conforme previsto no 

artigo 12, inciso I, do supracitado documento normativo (BRASIL, 2007). 

No caso da ZPE de Cáceres, esta foi aprovada pelo Decreto nº 99.043/1990, 

tendo um total de 247,26 ha autorizados para a sua implantação. A localização detalhada 

da ZPE pode ser conferida na Figura 5.22. 
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FIGURA 5.22 – DELIMITAÇÃO DA ZONA DE PROCESSAMENTO DE EXPORTAÇÕES DE CÁCERES. 

 

Fonte: UFPR/ITTI (2018). 
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Após 28 anos, a gestão atual do município decidiu por tornar tal ZPE prioridade, 

que será dividida em cinco módulos, vindo a ter capacidade para abrigar cerca de 230 

indústrias. Segundo o site do Governo de Mato Grosso, o objetivo é “atraírem 

investimentos estrangeiros, reduzir desequilíbrios regionais, promover a difusão 

tecnológica, criar empregos, promover o desenvolvimento econômico e social do país e 

também aumentar a competitividade das exportações brasileiras (MATO GROSSO, 

2016). Ainda, de acordo com o governo estadual, a primeira fase se dará com a 

implantação da denominada infraestrutura básica, que consiste em: prédio administrativo, 

guarita, restaurante, espaço aduaneiro da Receita Federal, galpão de armazenagem e 

pátio.  

Com a implementação de indústrias na ZPE, os empresários irão receber 

incentivos fiscais e operações com processos mais simplificados, tornando possível a 

contração de custos operacionais, além da simplificação dos meios para aquisição e 

importação de maquinários, aparelhos e equipamentos de tecnologia avançada. 

Novamente em seu site, o Governo de Mato Grosso ainda alega que “esses benefícios 

são importantes, pois, historicamente, os produtos industrializados nacionais encontram 

barreiras no mercado externo, em razão baixo custo do mercado internacional e alta 

tecnologia da produção nos países desenvolvidos (MATO GROSSO, 2016). 

Assim, constata-se que persiste a necessidade de uma rota logística que viabilize 

o escoamento da produção a ser realizada nesta ZPE para os mercados externos. Assim 

sendo, pelo fato de o empreendimento explorar justamente uma alternativa logística que 

possibilita o contato com os demais mercados sul-americanos, bem como uma rota que 

desagua no Oceano Atlântico. Desta forma, é inegável que a sinergia entre a ZPE de 

Cáceres e a implantação do empreendimento é absolutamente relevante, e que pode 

alavancar significativamente as movimentações comerciais para o Município de Cáceres. 

 

 Ampliação da BR—174 

 

O uso do modal rodoviário no Brasil, induziu a expansão da malha rodoviária 

criando corredores estratégicos, que influenciaram o crescimento socioeconômico das 

regiões, motivando alterações no uso do solo em vários segmentos. O aumento do fluxo 

de tráfego ao longo das principais rotas produziu, nas cidades de pequeno e médio porte 

atravessadas, crescimento linear, quase sempre ao longo das rodovias  
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As variáveis envolvidas nesse processo vão desde as mudanças no uso do solo 

próximo à rodovia, passando por mudanças do traçado viário urbano, e até mudança de 

rotina dos habitantes. Como essas variáveis são dinâmicas e se modificam dependendo 

do local observado, o processo de análise da implantação de rodovias é um processo 

dinâmico e complexo. No Brasil, o DNIT reconhece que intervir apenas no eixo e na faixa 

de domínio da rodovia nas travessias não é suficiente, pois a via é influenciada pela 

configuração urbana à sua volta, sendo necessário pensar em conjunto o 

desenvolvimento da rodovia e a estrutura urbana adjacente ao trecho.  

A ampliação da BR-174 tem como objetivo a pavimentação de 58 km da rodovia 

federal BR-174, que liga Cáceres a Santo Antônio das Lendas, localizada nas margens do 

Rio Paraguai e futuro local de implantação do Terminal Porturário Paratudal. A 

pavimentação é fundamental para viabilizar a Hidrovia Paraguai-Paraná e a Zona de 

Processamento de Exportação. Atualmente, a BR-174 tem 2810,5 km de extensão e tem 

em seu extremo Norte a fronteira com a Venezuela e, ao Sul, o Porto Santo Antônio das 

Lendas. A ampliação da BR-174/MT viabilizará a acessibilidade ao terminal, conforme se 

confere na Figura 5.23. 

Assim, este é outro exemplo de empreendimento a ser implantado na região de 

operação e instalação do terminal que potencializará a sua exploração comercial, 

constituindo está de uma via que facilitará a chegada das cargas a serem transportadas 

ao longo do Rio Paraguai. 

Com a ampliação da rodovia, será possível haver uma nova reorganização urbana 

e desenvolvimento econômico da área, assim como o aumento da segurança do tráfego e 

a melhoria na mobilidade e no trânsito.  
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FIGURA 5.23 – AMPLIAÇÃO BR-174. 

 

Fonte: UFPR/ITTI (2018).
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 Programas de Aceleração do Crescimento na região 

 

O crescimento econômico, no entanto, tem relação direta com os programas 

governamentais implementados na região, pois estes impulsionam o crescimento e 

desenvolvimento como um todo. Em cada região, existem programas municipais, 

estaduais ou nacionais que podem influenciar os municípios concomitantemente à 

implantação do empreendimento. Dentro esses projetos, os que mais se destacam são 

àqueles de âmbitos regionais e nacionais, como o Programa de Aceleração do 

Crescimento (PAC) (Quadro 5.6). A seguir, serão demonstradas algumas das obras do 

PAC que estão nas regiões da área diretamente afetada do empreendimento.  

 

QUADRO 5.6 – RELAÇÃO DE PROGRAMAS DO PAC NA ÁREA DIRETAMENTE AFETADA DO 
EMPREENDIMENTO. 

PROGRAMA OBRA  LOCAIS 

Hidrovias – MT e MS Corredor do Rio Paraguai – MS MT  
Cáceres (MT), Corumbá/Ladário 
(MS), Porto Murtinho (MS) 

Rodovias – MS  
BR-419/MS – Implantação e 
pavimentação entre BR-163/MS e 
BR-262/MS.  

 

Urbanização de 
Assentamentos 
Precários 

Urbanização de Bairros Corumbá/MS 

Saneamento 
Elaboração de projetos Barão de Melgaço (MT), Cáceres 

(MT), Corumbá (MS) e Poconé (MT) Melhorias Sanitárias  

Cidades Histórias  
Restauração e requalificação 
urbanística 

Corumbá (MS)  

Infraestrutura Turística Sinalização Turística 
Corumbá (MS), Curvelândia (MT) e 
Poconé (MT)  

Equipamentos Sociais  

Unidade Básica de Saúde  
Cáceres (MT), Curvelândia (MT) e 
Poconé (MT) 

Creches e Pré-Escolas 
Cáceres (MT), Corumbá (MS), 
Curvelândia (MT) e Poconé (MT)  

Petróleo e Gás Natural 
Bacia Sedimentar do Paraná 

Goiás, Minas Gerais, Mato Grosso 
do Sul, Mato Grosso, Paraná, Rio 
Grande do Sul, Santa Catarina e 
São Paulo. 

Bacia Sedimentar do Parecis  Mato Grosso e Roraima. 

Fonte: Adaptado do Brasil. Ministério do Planejamento (2018). 

 

Além dos programas nacionais, há programas de cunho regional, os quais foram 

identificados a partir do Portal da Transparência de cada município em questão. Estes 

programas encontram-se detalhados no Quadro 5.7 a seguir.  
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QUADRO 5.7 – PROGRAMAS REGIONAIS IDENTIFICADOS NA ÁREA DE ESTUDO. 

MUNICÍPIO PROGRAMA 

Cáceres (MT) 

Apoio ao comércio, turismo e indústria 

Incentivo a Piscicultura 

Implantação da Unidade Técnica de Referência 

Aquisição de área propícia para extração de cascalho 

Regularização fundiária urbana e rural  

Ampliação e revitalização do aeroporto 

Programa de Pavimentação Participativa 

Projetos de Engenharia e Saneamento Básico 

Drenagem e pavimentação asfáltica 

Urbanização e revitalização das barrancas do Rio Paraguai 

Obras de infraestruturas em locais com potencial turístico 

Construção e recuperação de pontes urbanas e rurais, e de estradas vicinais 

Curvelândia (MT) 

Construção de barracão para instalação de fábrica de farinha 

Instalação de misturador de ração na comunidade saturnino 

Construção do barracão da feira 

Construção de poços artesianos 

Pavimentação asfáltica de vias urbanas 

Construção de pontes e bueiros 

Corumbá (MS) 

Ações estratégicas do programa de erradicação do Trabalho infantil 

Execução de projetos e ações de inclusão social 

Construção e infraestrutura de complexos habitacionais 

Acesso à água e apoio à irrigação 

Ações de desenvolvimento de Usinas de Beneficiamento 

Apoio e estímulo na implantação de projetos de infraestrutura 

Gerenciamento e desenvolvimento de atividades de proteção e conservação do meio ambiente 

Melhoria e expansão da infraestrutura urbana 

Infraestrutura de drenagem urbana e rural 

Implantação, pavimentação e conservação das vias urbanas.  

Barão de Melgaço (MT) 

Promoção da saúde e qualidade 

Expansão e melhoria do ensino 

Promoção e extensão rural 

Gestão da assistência social e da previdência social 

Infraestrutura urbana e rural 

Ações no meio ambiente e turismo  
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MUNICÍPIO PROGRAMA 

Melhoria e qualidade no saneamento básico  

Poconé (MT) 

Construção, reforma e ampliação da infraestrutura escolar  

Construção de Unidades de Pronto Atendimento 

Implantação e ampliação do turismo ecológico 

Ampliação de rede de abastecimento de água  

Construção, reforma, ampliação e melhoria de infraestrutura urbana 

Pavimentação asfáltica 

Construção e reformas de pontes 

Fonte: UFPR/ITTI (2018). 
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Portanto, há programas governamentais de incentivo e melhora no comércio e 

produção local, e projetos de melhoria da infraestrutura regional. Aliado a isso, a 

implantação do porto, impulsionará a produção e distribuição agropecuária a preços 

competitivos para o mercado internacional, resultando em um aumento do crescimento 

econômico e propicia um cenário de desenvolvimento econômico da Área Diretamente 

Afetada pelo empreendimento proposto. 

 

5.3.3.3 Potencial Turístico 

 

Quando deseja-se avaliar os impactos da atividade turística a nível municipal, 

estadual ou nacional, costuma-se estudar os aspectos econômicos, por ser um fator 

exato. Apesar do turismo também impactar fisicamente e culturalmente, é difícil de 

mensurar, pois trata-se de uma análise subjetiva.  

O turismo é um ótimo meio para desenvolver o setor econômico, principalmente 

quando se trata de pequenos municípios, por estimular a produção local e influenciar as 

atividades econômicas da região, contribuindo para mudanças significativas. Além disso, 

é capaz de amenizar as desigualdades regionais e sociais, por ter a particularidade de 

gerar vagas em áreas com desemprego estrutural, como por exemplo, áreas rurais 

(FERREIRA, 2005). 

Isso se dá pelo fato de que o turismo é um setor de inúmeros elementos, onde 

todos eles estão associados a outros setores econômicos, tornando-se uma das maiores 

fontes geradoras de emprego. Devido sua importância, criou-se o Dia Nacional do 

Turismo, comemorado no dia 8 de maio (OLIVEIRA, 2007). 

Segundo os estudos elaborados pela Oxford Economic, no ano de 2017, o setor 

de turismo foi responsável pela movimentação de cerca de US$ 163 bilhões no Brasil, o 

que corresponde a 7,9% do PIB Nacional. Ainda nesse mesmo ano, o setor foi 

responsável por 7 milhões de empregos, sendo que, 1 a cada 5 postos de trabalho eram 

ocupados pelo turismo. Para o ano de 2022, o Plano Nacional de Turismo (PNT), tem 

como meta ampliar em 40 milhões o número de viagens nacionais (OLIVEIRA, 2018).  

Vale ressaltar que, apesar do turismo ser visto como uma das melhores formas de 

se acelerar o crescimento econômico, deve-se atentar com a adequação necessária da 

atividade turística no território em estudo, avaliando se a atividade ocorrerá sem 

comprometer outras áreas, como por exemplo, o meio sociocultural (Swarbrooke 2000a: 

p. 19). 
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O Pantanal ocupada cerca de 6,8% do território de Mato Grosso e é dividido em 

duas regiões: Norte e Sul, onde o primeiro é composto pelas chamadas “sub-regiões do 

Pantanal”, na qual os municípios de Cáceres, Poconé e Barão de Melgaço fazem parte, 

todos localizados na área de estudo estimada para o meio socioeconômico (LEITE; 

BACKES, 2016; TURISMO..., 2014).  

Na região do rio Paraguai no território brasileiro, o turismo utiliza-se da área 

náutica, com movimentação de passageiros por vias fluviais, com diferentes itinerários, 

que envolve atividades diversas que vão desde a pesca esportiva até o simples passeio 

para fins de lazer. 

O turismo de pesca se desenvolveu na região da Hidrovia do Rio Paraguai, 

sobretudo a partir da década de 1980, inicialmente no município de Corumbá (MS) e, 

mais tarde, no município de Cáceres (MT). Desde essa época, a prática de pesca tornou-

se atrativo de um número crescente de visitantes vindos de diversas regiões do Brasil e, 

até mesmo de fora do país. No incíio, o incremento da atividade turística na região se deu, 

em grande parte, com investimentos feitos por agentes privados locais, mediante a oferta 

de serviços turísticos, como transporte, hospedagem, alimentação e aluguel de barcos e 

equipamentos para pesca (ANDRADE, 2013). 

Por conta do ecoturismo, essa região tem ganhado cada vez mais espaço no 

turismo e se tornando um destaque dentro do Brasil entre os destinos com essa mesma 

finalidade. Em função disso, há uma necessidade de maiores investimentos na 

legalização das atividades turísticas praticadas. A Figura 5.24 apresenta os pontos 

turísticos localizados dentro da Área de Influência Indireta do meio socioeconômico. 
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FIGURA 5.24 – PONTOS TURÍSTICOS LOCALIZADOS NA AII DO MEIO SOCIOECONÔMICO 

 

Fonte: UFPR/ITTI, 2019. 
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De acordo com dados encontrados no Cadastur, no estado de Mato Grosso há 

cerca de 295 estabelecimentos de hospedagem das mais variadas formas: hotéis, resorts 

e pousadas. Em relação as agências de turismo, o estado conta com 310 unidades, 

atuando tanto como agências de turismo, quanto como agência de viagens. 

De acordo com os dados extraídos da base de dados do Sistema de Informações 

sobre o Mercado de trabalho no setor de Turismo (SIMT) (IPEA, 2018), observa-se que 

houve um aumento do número de ocupação em empregos formais, com consequente 

diminuição do número de ocupação em empregos informais (Tabela 5.64). 

 

TABELA 5.64 – MÉDIAS ANUAIS DE EMPREGOS FORMAIS E INFORMAIS GERADOS NO SETOR DE 
TURISMO. 

Ano 
Formal Formal Informal Informal 

Mato Grosso Mato Grosso do Sul Mato Grosso Mato Grosso do Sul 

2006 391.895 330.740 745.947 629.536 

2007 413.656 339.205 750.152 615.171 

2008 460.186 369.111 802.514 643.778 

2009 484.334 379.574 811.555 636.012 

2010 516.155 410.864 819.282 652.070 

2011 530.265 426.639 789.514 635.251 

2012 596.769 479.340 802.464 644.500 

2013 648.731 509.937 759.422 597.020 

2014 660.767 517.641 766.174 600.216 

2015 655.942 511.298 758.097 590.927 

2016 643.869 507.591 749.239 590.660 

Fonte: IPEA (2018).  

 

A Figura 5.25 permite uma melhor visualização dos dados para o período 

analisado, onde têm-se que a partir do ano de 2012, os índices de ocupações 

informações diminuíram gradativamente. Já para as ocupações formais, extrai-se do 

gráfico que elas sofreram um constante aumento até o ano de 2014 e posteriormente uma 

pequena queda nos anos de 2015 e 2016, para ambos os estados. 
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FIGURA 5.25 – MÉDIAS ANUAIS DE EMPREGOS FORMAIS E INFORMAIS GERADOS NO SETOR DE 
TURISMO. 

 

Fonte: IPEA (2018). 

 

Observando de maneira conjunta os empregos formais e informais para os 

estados de Mato Grosso e Mato Grosso do Sul (Figura 5.26), pode-se auferir que ambos 

os estados tiveram um crescimento contínuo entre os anos de 2007 e 2010, uma leve 

queda no ano de 2011 e um pico de crescimento no ano de 2012. O último registro, no 

ano de 2016, consta que o MT conta com 1.393.108 empregos formais e informais, e o 

estado de MS conta com 1.098.251 empregos. 

 

FIGURA 5.26 – QUANTIDADE TOTAL DE EMPREGOS (FORMAIS E INFORMAIS) NO MT E MS. 

 

Fonte: IPEA  (2018). 
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O Governo do Estado de Mato Grosso do Sul possui a Fundação de Turismo de 

Mato Grosso do Sul, onde a Diretoria de Desenvolvimento do Turismo e Mercado tem 

como uma de suas atribuições, a responsabilidade pelo desenvolvimento das ações de 

promoção e apoio à comercialização.  

Quanto ao programa governamental de promoção para o setor turístico, vem sido 

desenvolvida a campanha de marketing “VisitMS: você no seu melhor Estado” via redes 

sociais, onde é explicado detalhadamente os passeios turísticos e também sobre a cultura 

e os costumes da região (VISITMS, 2017). 

A Fundação de Turismo também realiza Fam Tours (viagem de familiarização) e 

Press Trip (convite de imprensa com a finalidade de divulgar um destino), bem como, 

Road Shows (apresentação ou evento para divulgação da empresa) com o intuito de 

fomentar a comercialização dos produtos turísticos do Estado, além da participação em 

eventos promocionais nacionais e internacionais de público final e intermediário.  

Quanto às iniciativas e/ou articulação do setor privado para o setor turístico, a 

principal ação nesse sentido foi a criação da Associação Pantanal-Bonito. Congregando o 

setor privado e público com o objetivo de ser a Instância de Governança das regiões 

Bonito, Serra da Bodoquena e Pantanal. A mesma ação está sendo desenvolvida na Rota 

Norte, com a criação da Agência de Desenvolvimento da Rota Cerrado-Pantanal e em 

Caminho dos Ipês. O objetivo desses trabalhos é o fortalecimento da gestão 

descentralizada no turismo. 

Ainda sobre Mato Grosso do Sul, o Observatório do Turismo do Estado realizou 

uma pesquisa no mês de julho do ano de 2018, onde diz que o motivo da viagem para o 

estado se dá 42,8% por conta de familiares e amigos, 28,3% por negócios e 26,1% 

ecoturismo. Desses, cerca de 42,2% permanecem por mais de 7 dias no estado 

(OBSERVATÓRIO...,2018). 

O presente estudo, foi realizado por intermédio de pesquisas de notas que 

relatam história, cultura, eventos e rotatividade dos pontos turísticos. Contou também, 

com pesquisas online no Sistema de Cadastro de pessoas físicas e jurídicas (Cadastur) 

que atuam no Setor de Turismo, portanto não constam todos os estabelecimentos e sim, 

os que estão cadastrados no Ministério do Turismo. Na pesquisa em questão, analisou-se 

o meio de hospedagem, agência de turismo e restaurantes, sendo que o registro dos dois 

primeiros é obrigatório de acordo com a Lei Geral do Turismo, Lei nº 11.771/08. 
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 Barão de Melgaço 

 

O município está localizado à margem esquerda do Rio Cuiabá, situando-se a 

distância de 140 km da capital. A região contempla belas lagoas e baías, como a de Siá 

Mariana e a Chacororé, considerada uma das maiores baías do mundo. Em tempo de 

cheias, 98% do Território de Barão de Melgaço fica inundado, tornando-se uma grande 

ilha turística, além de possuir uma rica história, culturas e belezas naturais. 

A cultura da população Melgacense é rica em festas populares, danças do lenço, 

pesca com arco e flecha, herdada dos povos indígenas Boróros e a existência de sítios 

arqueológicos com intuito de registrar a passagem dos povos indígenas na região. A 

gastronomia é repleta de sabores a base de peixes. 

Destaca-se pela variedade, boa hospedagem e o contato com a natureza que 

hotéis e pousadas concedem, por intermédio de passeios de barcos, cavalos, trilhas e 

bicicletas oferecendo melhor apreciação da fauna e flora do local. Os meios de transporte 

mais utilizados são os barcos e os cavalos (Figura 5.27). 

De acordo com o Sistema Cadastur, há registrado no Ministério do Turismo cinco 

meios de hospedagem no município, já quanto à agência de turismo, apenas uma e 

restaurantes, nenhum. Assim como já dito anteriormente, o cadastro para as duas 

primeiras é obrigatório do Sistema. 

 

FIGURA 5.27 – MEIO DE TRANSPORTE A CAVALO. 

 

Fonte: Turismo Rural (2016). 
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 Cáceres 

 

Segundo o Diagnóstico Técnico (2017), Cáceres está localizado a oeste no 

estado de Mato Grosso, a 210 km da capital Cuiabá. O município é conhecido como a 

“Princesinha do Paraguai”, devido à história da sua fundação e a relação estreita que a 

cidade possui com o rio. Segundo o portal Guia do Turismo Brasil (2017), o município foi 

escolhido como uns dos maiores indutores do turismo que fazem parte do Plano Nacional 

do Turismo, buscando intensificar o desenvolvimento da prática na região. 

O município apodera-se de atrativos naturais, históricos, culturais, gastronômicos 

e esportivos. Dentre eles o que mais se destaca é o turismo de pesca, considerado o 

ponto de referência da economia turística do local, que por sua vez fica mais 

movimentado nos meses de março a outubro. Os festivais de pesca embarcada do País 

ocorrem há 35 anos consecutivos no município, movimentando cerca de 150 mil pessoas 

e proporcionando vagas de emprego durante a data próxima ao evento (Figura 5.28). 

 

FIGURA 5.28 – FESTIVAL DE PESCA. 

 

Fonte: Menezes (2017). 

 

Segundo Menezes (2017), o centro histórico é tombado pelo Instituto do 

Patrimônio e Artístico Nacional (IPHAN), conforme apresentado na Figura 5.29. 
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FIGURA 5.29 – CENTRO HISTÓRICO DE CÁCERES. 

 

Fonte: IPHAN (2018). 

 

A Dolina Água Milagrosa é um dos pontos mais bonitos de mergulho do estado de 

Mato Grosso, com suas águas cristalinas e dimensões aproximadas de 50 metros de 

largura e 180 metros de profundidade (Figura 5.30). 

 

FIGURA 5.30 – DOLINA ÁGUA MILAGROSA. 

 

Fonte: Mato Grosso (2018). 

 

Conforme Prefeitura de Cáceres (2016), a Catedral de São Luiz de Cáceres 

(FIGURA 5.31), inaugurada em agosto de 1965, conta no seu interior com um amplo 

santuário, e no exterior predomina o estilo gótico. 
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FIGURA 5.31 – CATEDRAL DE SÃO LUIZ DE CÁCERES. 

 

Fonte: Prefeitura de Cáceres (2018). 

 

De acordo com a prefeitura municipal, o município contempla 42 unidades de 

hospedagem, entre pousadas, hotéis e barcos hotéis com capacidade de 1.340 pessoas. 

Os setores gastronômicos atendem a uma média total de 1.200 pessoas em 

estabelecimentos distintos, dentre eles, o barco flutuante a beira do rio. O município oferta 

passeios de barcos e lanchas, com viagens com duração que varia de horas a dias 

(MENEZES, 2017). Quanto o número de agências de turismo do município, no sistema 

Cadastur constam apenas 4. 

 

 Corumbá 

 

Segundo Ecologia e Ação (1989), o município se localiza a 418 km da capital do 

Estado, Campo Grande. A economia corumbaense é voltada a mineração, pecuária dos 

gados de corte e ao turismo pesqueiro.  

O Casario do Porto de Corumbá acomoda uma série de construções com 

arquiteturas do passado que acomodam estabelecimentos comerciais, lojas de 

artesanato, bares e agências de publicidades (Figura 5.32). 
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FIGURA 5.32 – CASARIO DO PORTO DE CORUMBÁ. 

 

Fonte: IPHAN (2015). 

 

O Cristo Rei do Pantanal (Figura 5.33) está localizado no Morro do Cruzeiro, no 

topo mais alto da cidade, sendo um atrativo tanto de paisagens urbanas quanto do relevo 

e da vegetação. 

 

FIGURA 5.33 – CRISTO REI DO PANTANAL. 

 

Fonte: Pontos Turísticos (2016). 

 

O Forte Junqueira (Figura 5.34), construído logo após a Guerra do Paraguai 

(1871), possui vista ao Rio Paraguai e a paisagem pantaneira. Ele está localizado dentro 

do 17°Batalhão de Caçadores e possui seu nome em homenagem ao Ministro da Guerra. 
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FIGURA 5.34 – FORTE JUNQUEIRA. 

 

Fonte: Pontos Turísticos (2016). 

 

De acordo com a pesquisa realizada pelo Cadastur, o município conta com 26 

hotéis na cidade, 6 restaurantes e 16 agências de turismo. Vale ressaltar que, assim 

como dito anteriormente, o cadastro é obrigatório apenas para as agências de turismo e 

meios de hospedagem, então possivelmente há mais restaurantes no município. 

Conforme pesquisa realizada no 2º trimestre de 2018 pelo Observatório do 

Turismo de Mato Grosso do Sul, Corumbá corresponde a aproximadamente 13% do 

destino dos passageiros desembarcados no Aeroporto Internacional de Campo Grande 

(MS). Outro dado interessante, é o valor médio da diária na Hotelaria de Corumbá, 

custando em torno de R$150,45 (OBSERVATÓRIO, 2018).  

 

 Curvelândia 

 

O município é constituído basicamente por atividades que envolvem a agriculta e 

a pecuária, devido ao fato de suas terras serem férteis, propiciando plantações de 

algodão, arroz, milho e a criação da pecuária. 

Segundo Globo (2014), em Curvelândia encontra-se a maior caverna de Mato 

Grosso, chamada “Jabuti”, com área aproximada de 4 km quadrados dentro da Serra do 

Padre Inácio, descoberta por caçadores em 1970. Essa caverna contempla uma 

diversidade de espeleotemas, que são as rochas no interior, com tetos e paredes 

rochosas de várias cores. A caverna não tem área de extensão em linha reta, ela vai se 

bifurcando em um labirinto de corredores (Figura 5.35).  
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FIGURA 5.35 – CAVERNA JABUTI. 

 

Fonte: Globo (2014). 

 

Segundo Prefeitura Municipal de Curvelândia (2008), a Lagoa do Salobinha é um 

afluente do Rio Cabaçal e fica localizada próxima a Vila Cabaçal. Essa lagoa é apropriada 

para a prática de flutuação com snorkel e máscara, pois apresenta águas cristalinas e 

cardumes de peixes nobres da bacia do pantanal. 

De acordo com o Sistema Cadastur, não constam cadastros para meios de 

hospedagem, restaurantes e agências de turismo. Por conta disso, não foi possível obter 

nenhuma informação a respeito dos estabelecimentos. 

 

 Poconé 

 

O município é tipicamente pantaneiro, suas casas ainda conservam a beleza 

arquitetônica do século 19 e, é conhecido pelas festas tradicionais e comidas típicas. O 

município é o principal acesso a Transpantaneira, porta de entrada para o Pantanal. A 

extensão do município inclui várias áreas de importância ecológica, áreas associadas a 

corredores ecológicos que interligam as regiões de Cerrado com os domínios do Pantanal 

e Chaco e apresenta diversidades culturais, paisagística e fauna exuberante, atrativo a 

ecoturistas nacionais e internacionais (PORTAL MATO GROSSO, 2011). 

O Parque Nacional do Pantanal Mato-grossense (Figura 5.36), também conhecido 

como Caracará, abrange uma área de 138 mil hectares. Por enquanto, só é permitido 

conhecer o Parque com autorização do IBAMA e acompanhamento de um guia. Ligadas 

ao Parque Nacional do Pantanal estão as fazendas Acurizal, Penha e Estância Dorochê, 
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que juntas possuem aproximadamente 60 mil hectares de área. Depois de adquiridas pela 

Organização não-governamental, Fundação Ecotrópica, foram transformadas em 

Reservas Particulares do Patrimônio Natural (RPPNs) e passaram a constituir um dos 

mais relevantes complexos de áreas úmidas protegidas do planeta. 

Por conta do cadastro no Cadastur ser opcional para restaurantes, bares e 

cafeterias, o município não consta com nenhum estabelecimento cadastrado nessa área 

do Sistema. Já em relação às agências de turismo e meios de hospedagem, constam 2 e 

11 registros, respectivamente.  

Entrando em contato com alguns hotéis e pousadas da região, foi possível saber 

que os meios de hospedagem estão em média há 25 anos na cidade, sendo que, 

costumam receber aproximadamente 100 pessoas por mês. Mas este fator é dependente 

da época e do clima, por exemplo, entre os meses de setembro a abril costumam haver 

mais visitantes na cidade.  

 

FIGURA 5.36 – PARQUE NACIONAL DO PANTANAL MATO-GROSSENSE. 

 

Fonte: Ecotropica (2018). 

 

5.3.4 Dinâmica territorial 

 

No início da década de 1960, começou a se tornar mais difundida a discussão 

sobre o conceito de território. O conceito elaborado por (HAESBAERT, 2004) apresenta 

as concepções de território considerando o seu uso, os quais podem ser elencados nas 

linhas natural, política, cultural e econômica. Nas concepções cultural e econômica, o 

conceito de território está vinculado, respectivamente, ao espaço físico, à terra e às 
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determinações econômicas e políticas, de um lado e, à consciência e seu valor no sentido 

simbólico, de outro. Já a política é mais difundida, onde o território é visto como um 

espaço delimitado e controlado, através do qual se exerce um determinado poder, na 

maioria das vezes visto como o poder político do Estado. Por fim a concepção menos 

utilizada é a natural, conhecida também como naturalista, mais antiga e pouco veiculada 

hoje, em que se utiliza uma noção de território com base nas relações sociedade-

natureza, especialmente no que se refere ao controle e usufruto dos recursos naturais.  

Segundo a natureza dos recursos mobilizados e o tipo de coordenação dos 

atores, as dinâmicas dos territórios podem ter trajetórias diferentes, como passar de um 

modo estratégico de desenvolvimento a outro. Alguns autores chamam isso de 

“plasticidade dos territórios” (GUILHON, 1997). 

Partindo dos conceitos de território e dinâmica, o planejamento territorial passa a 

ser um dos principais objetivos e estratégias na atuação do ordenamento urbano-

ambiental do solo do município, de modo a evitar e corrigir distorções do desenvolvimento 

urbano e rural e seus efeitos negativos sobre o patrimônio cultural e ao meio ambiente, 

buscando assim promover um desenvolvimento econômico, social e de qualidade de vida 

da população. 

 

5.3.4.1 Zoneamento Territorial 

 

Os Planos Municipais de Ordenamento do Território são instrumentos de 

planejamento territorial, que definem a política municipal de gestão territorial, com vista à 

utilização sustentável dos recursos territoriais. 

O Ordenamento Territorial é um instrumento utilizado para regulamentar e 

estabelecer o regime do uso do solo, através da sua classificação e qualificação, 

seguindo as diretrizes estabelecidas pelo Programa Nacional de Ordenamento do 

Território (PNOT) e pelos Planos Regionais de Ordenamento do Território (PROT). Esses 

devem definir modelos de evolução previsível de ocupação humana e de redes e 

sistemas urbanos, parâmetros de aproveitamento do solo e garantia da qualidade 

ambiental. O principal objetivo do Ordenamento Territorial é a qualificação do território, 

visando à utilização sustentável dos recursos territoriais e à criação de um cotidiano que 

permita contribuir positivamente para a qualidade de vida dos cidadãos, bem como para o 

desenvolvimento social, econômico e cultural. 
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A Lei de Zoneamento do Município de Cáceres encontra-se atualmente em 

desenvolvimento, pautada no Zoneamento Sócio Econômico Ecológico do Estado de 

Mato Grosso (SEPLAN, 2008) e no Plano Diretor do Município de Cáceres, com seu 

Diagnóstico revisado e publicado no ano de 2017, disponíveis no site da prefeitura 

(CÁCERES (MT). Prefeitura Municipal, 2010b). 

De acordo com a Zona de Adequação Ambiental de Cáceres, o município divide-

se em cinco Macrozonas para fins de delimitação do perímetro urbano para ocupação e 

uso do solo, com suas definições apresentadas na Lei Complementar nº 90/2010. A 

seguir são detalhadas as cinco zonas de delimitação territorial do município de Cáceres, 

bem como as diretrizes pertencentes a cada uma delas (CÁCERES (MT). Prefeitura 

Municipal, 2010b). 

 

A. Macrozona Central 

 

Esta zona é caracterizada pelas áreas em regiões centrais do município e seu 

entorno que contenham infraestrutura composta pela ambiência paisagística e seu 

referencial histórico, ou seja, corresponde à área de tombamento e seu entorno do 

conjunto arquitetônico-urbanístico. A manutenção dessa área é fundamental para a 

proteção do patrimônio histórico-cultural cacerense. 

Foram estipuladas diretrizes para a utilização e manutenção da região definida 

como macrozona central, a saber: 

 

 Preservar as características urbanas e arquitetônicas históricas, visando 

especialmente a manutenção do traçado urbano original;  

 Incentivar a manutenção da multiplicidade de usos compatíveis com a preservação 

do patrimônio e a potencialização da atividade turística;  

 Harmonizar a inserção de futuras intervenções arquitetônicas em imóveis do 

conjunto urbano protegido, de forma a evitar a sua prevalência sobre o patrimônio 

cultural existente; 

 Assegurar os aspectos paisagísticos urbanos, visando a melhoria da paisagem e o 

aumento da relação de áreas verdes e de áreas construídas. 
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B. Macrozona de Urbanização Prioritária 

 

Diferente da região citada anteriormente, a macrozona de urbanização prioritária 

engloba áreas específicas e com infraestrutura, contudo com grande número de lotes 

desocupados. Também se caracteriza pela presença de manchas de vegetação 

preservada ou pouco alterada, pela ocupação inexistente ou rarefeita ou pela existência 

de indícios arqueológicos. As diretrizes para a utilização dessa área são as seguintes: 

 

 Garantir a manutenção ou melhoraria das condições urbanas;  

 Restringir ocupações de grandes proporções e altos gabaritos;  

 Estimular parcelamentos do solo compatíveis com o porte e as condições 

ambientais da cidade;  

 Estimular parcelamentos que preservem as relações sociais;  

 Incentivar multiplicidade de usos.  

 

C. Macrozona de Estruturação Urbana 

 

Conhecida por macrozona de reabilitação urbana, essa área caracteriza-se por 

áreas de ocupação clandestina e ocupação irregular de áreas públicas ou privadas, 

apresentando lotes irregulares, cujas condições de infraestrutura urbanística, 

equipamentos e serviços urbanos necessitam de melhorias. 

A partir das situações citadas, dentre as diretrizes para a utilização do solo nesta 

macrozona estão: 

 

 Promover ocupação de forma sustentável e segura;  

 Mitigar os impactos urbanísticos existentes;  

 Viabilizar a utilização do solo e de saneamento dignas;  

 Assegurar condições urbanas e de saneamento dignas. 

 

Além das medidas citadas deverão ser implementados programas de regularização 

fundiária visando garantir a habitação e a posse segura pela população, além de 

incentivar a promoção do loteamento e moradias de caráter social. 
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D. Macrozona de Preservação Ambiental 

 

Considerada a região de possível expansão, suas características compreendem 

glebas próximas à malha urbana, cujas características geotécnicas e ambientais e as 

condições de articulação com o sistema viário existente favorecem a ocupação, sendo 

considerada uma região preferencial para a realização de novos parcelamentos do solo, 

capazes de possibilitar o crescimento sustentável da cidade. 

As diretrizes estabelecidas para a macrozona de preservação ambiental têm como 

um de seus objetivos orientar as ações do Poder Executivo Municipal até posterior 

regulamentação de lei, com a delimitação das áreas por microzoneamento. 

O microzoneamento foi dividido em três leis com diretrizes específicas: Lei do 

Perímetro Urbano, Lei do Parcelamento do Solo Urbano e Lei de Uso e Ocupação do Solo 

Urbano, a saber: 

 

 Lei de Perímetro Urbano: preservar margens do Rio Paraguai, o seu entorno e de 

seus afluentes, restringindo a expansão urbana local; coibir a expansão urbana nas 

regiões de menor altitude, como confluência dos rios e canais, em razão da 

recorrência de enchentes. 

 Lei de Parcelamento do Solo Urbano: considerar o planejamento da expansão da 

infraestrutura de abastecimento de água, esgoto e drenagem; garantir a 

preservação das áreas de matas ciliares e matas nativas; garantir a continuidade e 

articulação com o sistema viário existente; garantir a manutenção da cobertura 

vegetal dos lotes e glebas renascentes, de modo a evitar processos erosivos; 

estabelecer parâmetros de permeabilidade para as vias e calçadas, observada a 

hierarquia viária. 

 Lei de Ocupação do Solo Urbano: considerar a disponibilidade da infraestrutura de 

abastecimento de água, esgoto e drenagem; garantir a preservação do patrimônio 

natural e cultural; promover a descentralização do comércio, serviços e 

equipamentos urbano; adotar para o entorno do Aeroporto Nelson Martins Dantas, 

as orientações estabelecidas e regulamentadas pela Agência Nacional de Aviação 

Civil (ANAC); determinar percentuais mínimos de permeabilidade para os lotes 

urbanos. 
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E. Macrozoneamento Rural 

 

A macrozona rural compreende as malhas urbanas dos distritos de Vila Aparecida, 

Horizonte D´Oeste, Caramujo, Nova Cáceres e áreas rurais contíguas cujas 

características de articulação com o sistema viário existente favoreçam a ocupação, 

possibilitando o crescimento sustentável da zona rural. 

As diretrizes estabelecidas para essa macrozona são: 

 

 Parcelar adequadamente o solo, com suprimento de infraestrutura, locação de 

áreas verde e equipamentos públicos;  

 Integrar sistemas viários dos novos loteamentos aos existentes de forma articulada;  

 Proporcionar ocupação compatível com a malha urbana existente;  

 Dotar a malha urbana de áreas verdes para a melhoria da qualidade ambiental da 

área urbanizada de seu entorno; 

 Compatibilizar a implantação de novos empreendimentos com a manutenção de 

qualidade ambiental urbana;  

 Propiciar a implantação de usos diversificados direcionados ao desenvolvimento 

sócio econômico. 

 

5.3.4.2 Mapeamento Territorial 

 

A partir dos dados consolidados até o momento para a Lei de Uso e Ocupação do 

Solo do município de Cáceres, foi definida preliminarmente a divisão atual do uso e 

ocupação do solo no município, dividindo-se em quatro subdivisões: Zona Urbana, Zona 

de Expansão Urbana, Distrito Industrial, Zona de Processamento e Exportação (ZPE) e 

Zona Rural (Figura 5.37). 
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FIGURA 5.37 – DIVISÃO PRELIMINAR DO USO E OCUPAÇÃO DO SOLO ATUAL. 

 

Fonte: UFPR/ITTI (2018). 



                                                                                                                                                 
 

 

ESTUDO DE IMPACTO AMBIENTAL –TERMINAL PORTUÁRIO PARATUDAL 
 

151 

Atualmente a Zona Urbana do município de Cáceres é composta por 50 bairros, 

os quais estão divididos em 13 setores, compreendendo uma área de aproximadamente 

7.400 hectares, o que corresponde apenas a 0,30% da extensão territorial de Cáceres. Já 

a divisão para o uso do solo no perímetro urbano conta com sete situações para sua 

utilização, sendo elas: residencial, residencial misto, comércio e serviços, serviços 

diversos, serviços de saúde, serviços de apoio a transporte e serviços institucionais 

públicos. A Figura 5.38 apresenta a delimitação da utilização do solo na Zona Urbana do 

município de Cáceres, bem como as delimitações da Zona de Expansão Urbana e do 

Distrito Industrial. 

Com o crescimento da área urbana, um dos pontos analisados é a zona de 

expansão urbana, representada através da hachura em preto no mapa. Verifica-se que a 

expansão está ocorrendo como zona residencial mista, ou seja, seu uso do solo deve 

seguir as mesmas diretrizes utilizadas na zona urbana. A zona de expansão se mostra de 

grande importância por possuir uma área de aproximadamente 8.400 hectares, em torno 

de 13% maior que a área da zona urbana. 

Ainda dentro da zona urbana está contido o Distrito Industrial, o qual possui uma 

área de apenas 150,80 hectares, destinada a implementação de empresas e indústrias 

onde o uso do solo tem características especificas para utilização das mesmas. Ainda em 

anexo ao distrito industrial está a Zona de Processamento e Exportação (ZPE), espaço 

onde as empresas podem operar com incentivos fiscais, suspensão de impostos e 

simplificação de processos administrativos voltados à exportação. 

É possível analisar na Figura 5.38 alguns conflitos existentes na região, onde a 

região residencial mista (área branca na figura), mostra o crescimento da zona urbana, 

tornando necessária a criação da zona de expansão urbana. Contudo mesmo com a 

definição do crescimento é possível verificar que alguns pontos estão fora das áreas 

hachuradas em vermelho (zona urbana) e preta (zona de expansão urbana), as quais são 

compostas por áreas rurais e de preservação e estão sendo utilizadas como residencial 

mista sem planejamento. 
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FIGURA 5.38 – MAPA DO USO DO SOLO DA ZONA URBANA DE CÁCERES. 

 

Fonte: UFPR/ITTI (2018). 
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Dentre as zonas citadas, extrai-se dos mapas apresentados que a maior parte do 

município de Cáceres é composta pela zona rural, com mais de 2 milhões de hectares, 

englobando todas as demais zonas. 

Pode-se observar que o mapa de uso e ocupação do solo (Figura 5.39.) é dividido 

em duas categorias: áreas naturais e uso antrópico. A categoria áreas naturais é 

composta por duas tipologias, sendo uma delas a vegetação, que abrange 66,75% de 

toda região e a outra tipologia definida como corpos d´água, que contempla 4,02% do 

território. O restante das tipologias está inserido na categoria de uso antrópico, onde a 

pastagem representa a segunda maior parcela do território do município de Cáceres 

(28,23%). Como uma das principais fontes de renda da região, a agricultura é responsável 

por uma área maior que 11.000 hectares, correspondendo a 0,48% do território 

cacerense. O reflorestamento participa em 0,35% da área total e, por fim, a área de 

influência urbana (0,17%) contempla as regiões onde existem construções em âmbito 

urbano, fazendo parte além da Zona Urbana também parte da Zona de Expansão Urbana 

e o distrito de Caramujo. 
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FIGURA 5.39 – MAPA DO USO DO SOLOS DE CÁCERES. 

 

Fonte: UFPR/ITTI (2018).
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Analisando a área de influência indireta (AII), os 6 municípios que a compõem 

possuem 5.530 propriedades cadastradas, segundo informações presentes no Sistema de 

Cadastro Ambiental Rural (SICAR, 2018), as quais ocupam uma área de mais de 7 

milhões de hectares, ou seja, aproximadamente 62% da AII, conforme apresentada na 

Figura 5.40. 

A região de Cáceres é a que apresenta maior percentual de ocupação com 

unidades cadastradas (85,48% da área total do município), com 2.398 propriedades, o 

equivalente a uma área de aproximadamente 2 milhões de hectares. O município de 

Poconé tem o segundo maior número de propriedades cadastradas (1.628 unidades) 

correspondendo a 71,26% de ocupação da área do município. O município de Barão de 

Melgaço possui menor quantidade de propriedades cadastradas (apenas 503 unidades), 

porém estas equivalem a aproximadamente 80% da área do município.  

Com o menor número de unidades cadastradas (285 propriedades), o município 

de Curvelândia possui apenas em torno de 29 mil hectares em ocupações imobiliárias, 

correspondendo a 39,51% de todo território municipal. No município de Corumbá, no 

estado de Mato Grosso do Sul, existem 604 propriedades cadastradas que, se juntadas 

as 76 áreas cadastradas em Ladário (enclave no município de Corumbá), correspondem a 

mais que 3 milhões de hectares, referentes a aproximadamente 50% da área territorial do 

município. 
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FIGURA 5.40 – MAPA DE PROPRIEDADES RURAIS NA AII. 

 

Fonte: UFPR/ITTI (2019). 
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Uma das partes que compõe a utilização do território na AII são as empresas e 

indústrias que geram parte da economia da região. Segundo dados do IBGE (2015) os 

três setores da economia (primário, secundário e terciário) possuem 3.971 empresas 

atuantes nos municípios de Cáceres, Curvelândia, Barão de Melgaço, Poconé e 

Corumbá/Ladário o que gerou mais de 4 bilhões de reais do produto interno bruto (PIB) da 

região. 

A agropecuária (setor primário) está relacionada a produção através da 

exploração de recursos da natureza, fornecendo matéria prima para o setor industrial e 

sendo responsável por aproximadamente 13% do valor total do PIB dos três setores. O 

setor primário tem importância significativa para a região, sendo fundamental em cidades 

de menor extensão territorial como Curvelândia, onde é responsável por quase 50% da 

renda da região, ou seja, percentualmente é a cidade mais influenciada e dependente da 

agricultura e pecuária na AII (IBGE, 2016). 

O setor secundário, o qual transforma as matérias-primas (produzidas pelo setor 

primário) em produtos industrializados, apresenta uma estrutura empresarial que auxilia 

no crescimento econômico de várias cidades. Mato Grosso conta com 6.974 indústrias de 

transformação (IBGE, 2016), com rendimento em torno de 15% do PIB total da AII. 

O setor de serviços ou setor terciário, em que pessoas ou empresas prestam 

serviços a terceiros para satisfazer determinadas necessidades, é o que possui a maior 

fatia do PIB, responsável por R$ 3.252.886.240,00, o que equivale a aproximadamente 

72%, onde Corumbá e Cáceres são responsáveis por um total de 63% do rendimento do 

setor. O ponto marcante desse setor é o alto índice de desenvolvimento econômico, ou 

seja, quanto mais rica é uma região, maior é a presença de atividades do setor terciário.   

O Estado de Mato Grosso, bem como a AII tem o setor primário na produção de 

grãos seu carro chefe, onde Mato Grosso tem 23,9% de participação em toda a produção 

de cereais, leguminosas e oleaginosas do país, ou seja, algumas das principais fontes de 

renda na região são as produções de soja, milho e arroz, bem como expressiva atividade 

na criação e beneficiamento de carne bovina e galinácea. 

Com isso, o fato de o Terminal Portuário Paratudal estar inserido no setor 

terciário, representando serviços relacionados a transporte de cargas, consolida fatores 

que favorecem sua implementação para o crescimento da região. Inicialmente com 

elementos logísticos pela proximidade com rodovias, facilitando o acesso ao local e nos 

aspectos sociais e econômicos além de aumentar a competitividade portuária na região, 
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irá proporcionar o crescimento da produção agropecuária pela facilidade ao escoamento 

da matéria prima pela hidrovia, gerando também empregos e renda para o segmento e 

aumento da demanda para empresas e indústrias locais. 

 

5.3.5 Dinâmica sociocultural 

 

Entende-se por dinâmica sociocultural as variações dos aspectos sociais e 

culturais em relação aos diferentes grupos de indivíduos que vivem em um mesmo local. 

Neste estudo, a abordagem foi relativa à Área de Influência Indireta definida para o meio 

socioeconômico, compreendendo as diversas comunidades tradicionais, quilombolas e 

indígenas, bem como a existência de patrimônios arqueológicos e a caracterização das 

comunidades pesqueiras. 

 

5.3.5.1 Comunidades Tradicionais 

 

Povos e comunidades tradicionais são definidos no Art. 3º do Decreto Federal nº 

6.040, de 7 de fevereiro de 2000, como: 

Grupos culturalmente diferenciados e que se reconhecem como tais, que possuem 
formas próprias de organização social, que ocupam e usam territórios e recursos 
naturais como condição para sua reprodução cultural, social, religiosa, ancestral e 
econômica, utilizando conhecimentos, inovações e práticas gerados e transmitidos 
pela tradição. (BRASIL, 2000, p. 1) 

No Pantanal, comunidades tradicionais se estabelecem em regiões de orlas 

fluviais para sua subsistência. Em 2010, por meio da Portaria nº 89, a Secretaria do 

Patrimônio da União (SPU) criou um instrumento para garantir os direitos das 

comunidades ribeirinhas com o Termo de Autorização de Uso Sustentável (TAUS), que 

pode ser outorgado a comunidades tradicionais que ocupem áreas de competência da 

marinha e territórios da União, assegurando o direito à moradia e atividades de 

subsistência de tais comunidades. Segundo a Organização Não Governamental Ecologia 

e Ação (ECOA, 2016), cerca de 150 famílias de comunidades ribeirinhas no Pantanal 

receberam a outorga de um TAUS na região pantaneira. Com TAUS coletivos concedidos, 

comunidades ribeirinhas na região da Bacia do Alto Paraguai tem seus direitos legalmente 

reconhecidos. 
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Segundo dados da ECOA, as comunidades tradicionais pantaneiras existentes 

localizam-se fora da Área Diretamente Afetada (ADA) pelo empreendimento do Terminal 

Portuário Paratudal e de sua Área de Influência Direta (AID). Sendo que a AII do meio 

socioeconômico é composta pela microrregião do Alto Pantanal, contabilizou-se uma 

comunidade ribeirinha no município de Barão de Melgaço, há aproximadamente 200 

quilômetros do Terminal, denominada comunidade de Estirão Comprido. 

A comunidade de Estirão Comprido está localizada às margens esquerda e direita 

do Rio Cuiabá, no município de Barão de Melgaço, nas coordenadas 16º 16’ 50” de 

latitude sul e 55º 58’ 58” de longitude oeste, a 15 quilômetros da sede do município. A 

comunidade está circundada na margem esquerda do Rio Cuiabá pelo sistema de Baías 

Chacororé e Sinhá Mariana (MORAIS; MORAIS; SILVA, 2009). 

Segundo Morais, Morais e Silva (2009), 296 pessoas residem na comunidade, 

sendo extremamente dependentes do Rio Cuiabá. Os moradores da comunidade são 

oriundos de Barão de Melgaço, de diferentes comunidades pantaneiras com 

características socioeconômicas e culturais similares, possuindo um consenso no domínio 

cultural. Há ainda um alto grau de parentesco entre os moradores, devido às origens 

próximas.  

O rio é o espaço mais importante e valorizado pelos moradores de Estirão 

Comprido, sendo que as reuniões sociais, comemorações e cerimônias religiosas são 

realizadas às suas margens, em frente às casas de moradores, em áreas chamadas de 

portos. A Escola Rural Mista Estirão Comprido também é utilizada como ponto de 

encontro para reuniões da comunidade (Figura 5.41 e Figura 5.42). Não há posto de 

atendimento médico ou farmácia na comunidade. 
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FIGURA 5.41 – MORADORES DA COMUNIDADE REUNIDOS NA ESCOLA RURAL MISTA ESTIRÃO 
COMPRIDO. 

 

Fonte: ECOA (2017a). 

 

FIGURA 5.42 – ESCOLA RURAL MISTA ESTIRÃO COMPRIDO. 

Fonte: ECOA (2017a). 

 

O rio direciona a distribuição das moradias da comunidade, uma vez que o 

sistema de organização espacial das casas e dos quintais na comunidade de Estirão 

Comprido ocorre às margens do Rio Cuiabá, com os limites separados por cercas. Em 

frente às casas, encontram-se os ‘açudes’, constituídos por aterros contínuos conhecidos 

como diques marginais, que impedem o fluxo de água para as residências no período de 

enchente e servem como meio de locomoção de um lugar para outro na comunidade 

(SILVA; SILVA, 1995).  

Além dos quintais, existem áreas cercadas que são utilizadas para o plantio e 

para a pastagem. A área ao fundo dos cercados é denominada ‘sesmaria’, que é de 
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propriedade comum e não possui delimitação física. Diferentes pescadores criam bovinos 

e equinos nessa área (MORAIS; MORAIS; SILVA, 2009). 

O transporte é realizado por via aquática ou terrestre. Uma via terrestre não 

pavimentada liga a região urbana de Barão de Melgaço à comunidade de Estirão 

Comprido. O modal mais utilizado pelos moradores é o aquaviário, que permite acesso à 

sede urbana do município e às comunidades vizinhas, com canoas e pequenos barcos 

motorizados. Dentro da comunidade, o deslocamento terrestre é realizado por meio dos 

açudes (MORAIS; MORAIS; SILVA, 2009; REGINA, 2014). 

A principal atividade econômica da comunidade é a pesca e os pescadores são 

associados à Comunidade Z5 regulamentada pela Secretaria Estadual de Meio Ambiente 

de Mato Grosso (SEMA-MT). Segundo Silva e Silva (1995), os pescadores da 

comunidade de Estirão Comprido são conhecidos por suas atividades de pesca 

predatória. Apenas uma pequena parte dos moradores desenvolve atividades de 

agricultura familiar e criação de gado como segunda atividade econômica, para garantia 

da subsistência nas épocas de defeso da pesca, (Figura 5.43). 

 

FIGURA 5.43 – PESCADO IRREGULAR APREENDIDO PELA SEMA_MT NA REGIÃO DE ESTIRÃO 
COMPRIDO. 

 

Fonte: Governo de Mato Grosso (2017). 
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Buscaram-se ainda por comunidades tradicionais no município de Corumbá (MS), 

cuja dinâmica também é passível de alterações em vista não da implantação do 

empreendimento e, sim decorrente das atividades de navegação da Hidrovia. 

A comunidade tradicional regulamentada em Corumbá (MS), cuja localização 

mais se aproxima do empreendimento está localizada próximo à divisa dos estados de 

Mato Grosso e Mato Grosso do Sul, chamada de Barra do São Lourenço, situada na 

margem do Rio Paraguai, a montante do município de Corumbá (ALMEIDA;  SILVA , 

2012).  

A comunidade da Barra do São Lourenço se originou na antiga Fazenda Acurizal, 

margem direita do Rio Paraguai, na divisa dos estados de Mato Grosso e Mato Grosso do 

Sul com a Bolívia, a cerca de 20 quilômetros do Parque Nacional do Pantanal 

Matogrossense. Os ribeirinhos foram obrigados a sair de sua localidade original quando a 

fazenda foi transformada em uma Reserva Particular do Patrimônio Natural (RPPN). A 

Fazenda Acurizal foi adquirida em 1996 pela Fundação Ecotropica – Fundação de apoio à 

Vida aos Trópicos, e transformada em RPPN no ano seguinte (PEREIRA, 2015). 

Atualmente a comunidade é composta por cerca de 20 famílias, descendentes de 

antigos escravos e índios da etnia Guató (ECOA, 2014). Não há comércios, posto de 

saúde ou farmácia na comunidade, porém o conhecimento ancestral das propriedades 

medicinais da flora regional é aplicado pelos ribeirinhos para o tratamento de 

enfermidades (PEREIRA, 2015). 

A comunidade recebeu um TAUS de uso coletivo em 2013, para uso da margem 

direita do Rio Paraguai. Devido à localização da comunidade no entorno de áreas de 

reservas e parque nacional, o TAUS garante a permanência da comunidade em áreas da 

União, uma vez que a mesma sofreu com a necessidade de mudanças constantes de 

localidade (ECOA, 2014). A Figura 5.44 ilustra o documento cedido à comunidade. 
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FIGURA 5.44 – COMUNIDADE DA BARRA DO SÃO LOURENÇO RECEBENDO O TAUS. 

 

Fonte: Siqueira (2015). 

 

Desde o recebimento do TAUS, a comunidade da Barra do Rio São Lourenço se 

encontra nas coordenadas: 17º 56' 0'' latitude Sul e 57º 29' 0'' longitude Oeste, no entorno 

do Parque Nacional do Pantanal Matogrossense,  há aproximadamente 10 quilômetros ao 

sul das margens esquerdas dos rios Cuiabá e Paraguai (ALMEIDA; SILVA, 2012).  

Há uma escola municipal na comunidade, a Escola Municipal Rural Porto 

Esperança – Extensão São Lourenço. A escola foi construída em 2004 em uma ação 

conjunta da Secretaria Municipal de Educação de Corumbá e da Organização ECOA, e 

encontra-se em área de risco devido às grandes cheias do rio, tendo sua infraestrutura 

comprometida (ECOA, 2017a; FONSECA, 2017). O ensino ocorre em classes 

multisseriais de 1º ao 5º ano e de 6º ao 9º ano do Ensino Fundamental, onde um único 

professor é responsável por diferentes níveis escolares simultaneamente. A escola atende 

30 alunos, dentre os quais 13 residem nela durante o período letivo (FONSECA, 2017). A 

Figura 5.45 apresenta a escola da região, com acesso pelo Rio Paraguai. 
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FIGURA 5.45 – ESCOLA MUNICIPAL DA COMUNIDADE BARRA DO SÃO LOURENÇO. 

 

Fonte: Cristina e Zanatta (2011). 

 

As casas originais dos ribeirinhos são em sua maioria construídas em madeira 

com cobertura de folhas de palmeira (CRISTINA; ZANATTA, 2011). A Figura 5.46 mostra 

exemplos de habitações existentes na comunidade. 

 

FIGURA 5.46 – MORADIAS TRADICIONAIS DA COMUNIDADE BARRA DO SÃO LOURENÇO. 

 

Fonte: Cristina; Zanatta (2011) e Pereira (2015). 
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Em 2017, um projeto conduzido pela Organização ECOA montou casas de 

palafita para os ribeirinhos, com materiais reciclados, coleta de água de chuva e sistema 

de tratamento de esgoto. As casas são desmontáveis e projetadas para resistir às cheias 

e eventos climáticos extremos da região. O projeto recebeu apoio do Ministério Público do 

Trabalho (MPT), Ministério Público Federal (MPF), Receita Federal (RF), Secretaria do 

Patrimônio da União, ligada ao Ministério do Planejamento, do Departamento de 

Geografia da Universidade Federal de Mato Grosso do Sul – Campus Pantanal 

(UFMS/CPAN) e da Marinha do Brasil (ECOA, 2017b). A Figura 5.47 ilustra uma das 

casas montadas. 

 

FIGURA 5.47 – MORADIA DESMONTÁVEL NA COMUNIDADE BARRA DO SÃO LOURENÇO. 

 

Fonte: ECOA (2017b). 

 

As demais comunidades tradicionais existentes em Corumbá estão apresentadas 

no Quadro 5.8, elaborado a partir de coleta de dados secundários sobre as comunidades, 

sobretudo por meio de informações disponibilizadas em páginas da ECOA e Rios Vivos. 

A localização das comunidades tradicionais citadas pode ser visualizada no mapa 

da Figura 5.48. 
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QUADRO 5.8 – COMUNIDADES TRADICIONAIS EM CORUMBÁ. 

Comunidade 

Localização 

Habitantes Saúde Educação Interferências externas 
Ocupação atual, usos dos 
recursos naturais e práticas 
produtivas 

Latitude Longitude 

Barra do São 
Lourenço 

17°54'50.90'' 
S 

57°27'44.80'' 
O 

22 famílias 
Não há 
posto de 
saúde local. 

Escola Municipal 
Rural Porto 
Esperança – 
Extensão São 
Lourenço 

Venda de iscas-vivas 
para barcos-hotéis de 
turismo. 

Coleta de iscas-vivas, pesca, 
artesanato indígena e 
extrativismo de frutos nativos. 

Porto Amolar 
18°02'29.51'' 
S 

57°29'24.62'' 
O 

4 famílias/ 9 
pessoas 

Não há 
registro de 
posto de 
saúde local. 

Não há registro de 
escola no local. 

Confrontos entre 
caçadores de animais 
silvestres e polícia 
afetam moradores. 

Pecuária extensiva e 
extrativismo da seiva do 
jatobá. 

Paraguai Mirim 
18°29'26.41'' 
S 

57°24'27.95'' 
O 

31 famílias/ 
216 pessoas 

Não há 
registro de 
posto de 
saúde local. 

Não há registro de 
escola no local. 

Venda de iscas-vivas 
para barcos-hotéis de 
turismo. 

Coleta de iscas-vivas e 
produção de mel 

São Francisco 
18°29'26.41'' 
S 

57°24'27.95'' 
O 

9 famílias 

Não há 
registro de 
posto de 
saúde local. 

Não há registro de 
escola no local. 

Venda de iscas-vivas 
para barcos-hotéis de 
turismo. 

Coleta de iscas-vivas, pesca 
e produção de mel. 

Porto 15 de 
março 

18°30'04.30'' 
S 

57°25'49.20'' 
O 

Dados não 
localizados 

Não há 
registro de 
posto de 
saúde local. 

Não há registro de 
escola no local. 

Próximo a São Francisco 
e Paraguai-Mirim. 

Dados não localizados 

Comunidade 
Baía do Castelo 

18°35'30.00'' 
S 

57°32'50.00'' 
O 

30 famílias 

Não há 
registro de 
posto de 
saúde local. 

Não há registro de 
escola no local. 

Dados não localizados Pecuária extensiva 

Antônio Maria 
Coelho 

19°19'02.39'' 
S 

57°35'37.12'' 
O 

20 famílias 

Não há 
registro de 
posto de 
saúde local. 

Não há registro de 
escola no local. 

Impactada pela 
mineração. 

Mineradores, agricultura 
familiar e processamento do 
fruto da Acronomia aculeata 
(bocaiúva)  
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Comunidade 

Localização 

Habitantes Saúde Educação Interferências externas 
Ocupação atual, usos dos 
recursos naturais e práticas 
produtivas 

Latitutde Longitude 

Assentamento 
Mato Grosso 

19°19'00.00'' 
S 

57°29'00.00'' 
O 

Dados não 
localizados 

Não há 
registro de 
posto de 
saúde local. 

Não há registro de 
escola no local. 

Próximo ao 
Assentamento Maria 
Coelho e Porto da 
Manga 

Dados não localizados 

Porto da Manga 
19°15'29.76'' 
S 

57°14'07.09'' 
O 

47 famílias / 
250 pessoas 

Não há 
registro de 
posto de 
saúde local. 

Não há registro de 
escola no local. 

Venda de iscas-vivas 
para barcos-hotéis de 
turismo. 

Coleta de iscas-vivas e 
produção de geléias e 
sorvetes de Pouteria 
glomerata (laranjinha de 
pacu) 

Porto esperança 
19°36'35.80'' 
S 

57°27'16.60'' 
O 

80 pessoas 

Não há 
registro de 
posto de 
saúde local. 

Escola Municipal 
Rural de Porto 
Esperança. 

Ferrovia 1970, 
agropecuária e extração 
de minério. 

Pesca e produção de leite, 
artesanato. 

Fonte: UFPR/ITTI (2018). 
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FIGURA 5.48 – LOCALIZAÇÃO DE COMUNIDADES TRADICIONAIS. 

 

Fonte: UFPR/ITTI (2019). Adaptado de Rios Vivos. 
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5.3.5.2 Comunidades Quilombolas 

 

Segundo o Artigo 2º do Decreto 4.887/2003, são consideradas terras ocupadas 

por remanescentes das comunidades dos quilombos aquelas utilizadas para a garantia de 

sua reprodução física, social, econômica e cultural. Essa caracterização assegura a 

manutenção das características ideológicas e culturais dessas comunidades, bem como 

seus valores e práticas (SPPIR, 2013). 

Para o Instituto Nacional de Colonização e Reforma Agrária (INCRA, 2017), um 

território é caracterizado por um terreno ocupado por uma comunidade com configuração 

sociológica, geográfica e histórica, construída ao longo do tempo em que se viveu sobre 

aquelas terras. 

Desse modo, o território deixa de ser caracterizado apenas por suas 

características físicas e passa a ter uma carga simbólica associada, referente à sua 

utilização continuada por um determinado grupo humano para o desenvolvimento de suas 

atividades sociais. Com a incorporação dessas características, os membros dessas 

comunidades se reproduzem física e socialmente enquanto cidadãos em seu direito 

constitucional. Assim, há uma vinculação entre as pessoas e o território que ocupam, uma 

vez que o território garante a continuidade da comunidade e de suas tradições. 

A partir da Constituição Federal de 1988, as comunidades quilombolas foram 

oficialmente reconhecidas pelo Estado brasileiro por meio do Artigo 68 do Ato das 

Disposições Constitucionais Transitórias (ADCT) (BRASIL, 1988). Com a garantia dos 

direitos sobre os territórios tradicionalmente ocupados, as comunidades quilombolas 

passaram a ser regidas pelo INCRA, que foi denominado órgão federal responsável pela 

operacionalização da regularização fundiária dos territórios quilombolas (URQUIZA; 

SANTOS, 2017). 

Em 2004, foi lançado pela Secretaria de Políticas de Promoção da Igualdade 

Racial da Presidência da República (SEPPIR) o programa Brasil Quilombola, com o 

objetivo de consolidar os marcos da política de Estado para as áreas quilombolas. A partir 

do programa foi instituída a Agenda Social Quilombola, por meio do Decreto 6261 de 

2007, que agrupa as ações voltadas às comunidades em várias áreas. 

Segundo o Decreto 6261/2007 (BRASIL, 2007), o INCRA é o órgão responsável 

pelo primeiro eixo da Agenda, referente ao Acesso à Terra. Cabe ao INCRA titular os 

territórios quilombolas localizados em terras públicas federais ou que incidem em áreas 
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de particulares, segundo o Decreto 4887/2003 (BRASIL, 2003). Os demais eixos da 

política quilombola são de responsabilidade de outros órgãos e ministérios, cabendo aos 

estados e municípios expedirem os títulos às comunidades quilombolas que se localizam 

em terras de domínio estaduais e municipais, conforme a sua legislação e atribuições 

específicas. 

Segundo a Portaria Interministerial nº 60 de 24 de março de 2015, artigo 2º inciso 

XIII, são terras quilombolas passíveis de reconhecimento em processos de licenciamento 

ambiental as áreas ocupadas por remanescentes das comunidades dos quilombos que 

tenham sido reconhecidas por Relatório Técnico de Identificação e Delimitação (RTDI) 

devidamente publicado. Ainda, segundo o Anexo II desta portaria, devem ser realizados 

estudos sobre as comunidades localizadas dentro dos limites estabelecidos pelo Anexo I. 

Para empreendimentos portuários na região da Amazônia Legal, o Anexo I da Portaria 

estabelece uma distância de 10 quilômetros do empreendimento como limite de 

abrangência dos estudos (BRASIL. Ministério do Meio Ambiente. Portaria Interministerial 

nº 60 de 24 de março de 2015). 

Na Área de Estudo do Terminal Portuário Paratudal, o INCRA possui apenas um 

registro publicado em Diário Oficial da União, por meio de RTDI, da comunidade de 

Campina de Pedra, em Poconé. A distância aproximada da comunidade ao 

empreendimento do Terminal Portuário Paratudal é de 165 quilômetros, de modo que a 

comunidade não se encontra dentro dos limites estabelecidos pela Portaria Interministerial 

nº 60 de 24 de março de 2015 para a elaboração de estudos.  

A comunidade quilombola de Campina de Pedra está registrada no INCRA como 

Processo SR-13/MT 54240.005272/2005-15, contando com uma área de 1.779,8089 ha, 

com início na faixa da Rodovia Estadual MT-451, seguindo pela faixa da rodovia sentido 

BR-070-MT-060, onde faz divisa com diversos terrenos de propriedades particulares 

(KARMIN, 2017) (Figura 5.49). 
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FIGURA 5.49 – PLACA DEMARCANDO A COMUNIDADE DE PEDRA ÀS MARGENS DA MT-451. 

 

Fonte: Almeida (2012). 

 

Essa comunidade é composta ao todo por 45 famílias, das quais apenas 26 são 

quilombolas. As 19 famílias não quilombolas da comunidade possuem suas próprias 

estruturas de trabalho e participam de outra denominação religiosa. Dos núcleos 

familiares quilombolas da comunidade, todos se encontram alinhados à rodovia MT-451, 

com 10 famílias de um lado da via (denominado “Lado de cima”) e 16 do outro (“Lado de 

baixo”), todas com laços de parentesco. Os “moradores de cima” têm seu núcleo 

habitacional construído com recursos da prefeitura, com um poço artesiano e uma fábrica 

de rapadura. Os “moradores de baixo” residem em torno da escola, igreja, posto 

telefônico, curral comunitário, fábrica de rapadura e poço artesiano construído pelo 

Programa Brasil Quilombola. A maioria das casas é construída em alvenaria, porém as 

habitações mais antigas foram construídas com técnicas de adobe1(GALVÃO, [s.d.]). As 

principais atividades econômicas são a agricultura familiar e o processamento da cana-

de-açúcar em rapadura (Figura 5.50), complementadas por trabalhos assalariados, 

aposentadorias do Instituto Nacional do Seguro Social (INSS) e programa Bolsa Família 

(ALMEIDA ; SILVA , 2012).  

                                            
1 Técnica construtiva com argila, areia, cascalho e água; podendo ser adicionada de fibras naturais e 
resinas. A mistura é modelada e seca previamente ao seu posicionamento na edificação, em uma técnica 
de manufatura ou semi-manufatura (GALVÃO, [s.d.]). 
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FIGURA 5.50 – CANA-DE-AÇÚCAR PRODUZIDA EM CAMPINA DE PEDRA. 

 

Fonte: Almeida (2012). 

 

Além da comunidade de Campina de Pedra, outras três comunidades em Poconé 

já possuem seus RTDIs em elaboração para regularização pelo INCRA, porém nenhum 

deles possui publicação em Diário Oficial. O Quadro 5.9 apresenta as comunidades 

mencionadas. 
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QUADRO 5.9 – COMUNIDADES QUILOMBOLAS COM PROCESSO ABERTO NO INCRA NA MICRORREGIÃO DO ALTO PANTANAL. 

Denominação da 
comunidade 

ID quilombola Nº processo na FCP 
Nº da portaria 
de certificação 

Data da 
portaria no 

D.O.U 
Nº processo INCRA Situação 

LARANJAL 2182 01420.001798/2005-41 37/2005 38607 54240.005236/2005-51  RTID em elaboração 

CAMPINA DE PEDRA 19 01420.001797/2005-05 37/2005 38607 54240.005272/2005-15  
RTID publicado no 
diário oficial 

MORRINHOS 2184 01420.001769/2005-80 37/2005 38607 54240.005259/2005-66  RTID em elaboração 

TANQUE DO PADRE 
PINHAL 

2193 01420.001770/2005-12 37/2005 38607 54240.005254/2005-33  RTID em elaboração 

JEJUM 1053 01420.001774/2005-92 39/2005 38625 54220.005245/2005-42  RTID em elaboração 

Fonte: Fundação Cultural Palmares (2018). 
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A Secretaria de Patrimônio da União (SPU) também é responsável por expedir 

título ou Contrato de Concessão de Direito Real de Uso (CCDRU) às comunidades 

quilombolas localizadas em áreas de sua gestão. Ainda, a Fundação Cultural Palmares é 

um órgão ligado à SEPPIR, responsável pelo Cadastro Geral de Remanescentes das 

Comunidades dos Quilombos, instituído por meio da Portaria nº 98 de 26 de novembro de 

2007. A Fundação concede certidões às comunidades por ela verificadas e realiza um 

acompanhamento das mesmas. 

Embora não regularizadas no INCRA, outras 34 comunidades na microrregião do 

Alto Pantanal são certificadas pela Fundação Cultural Palmares, estando apresentadas no 

Quadro 5.10. Dentre as comunidades certificadas pela Fundação Cultural Palmares, 7 se 

encontram no município de Cáceres, porém fora da Área Diretamente Afetada pelo 

empreendimento e fora dos limites estabelecidos pela Portaria Interministerial nº 60 de 24 

de março de 2015 para a elaboração de estudos. 
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QUADRO 5.10 – COMUNIDADES REMANESCENTES DE QUILOMBOS CERTIFICADAS PELA FUNDAÇÃO CULTURAL PALMARES. 

UF Município 
Código do 

IBGE 

Denominação 
da 

comunidade 

Id 
quilombola 

Nº processo 
FCP 

Nº da 
portaria de 
certificação 

Data da 
portaria 

no D.O.U 

Nº processo 
INCRA 

Situação 

MT Poconé 5106505 Retiro 2189 
01420.001790/2

005-85 
39/2005 38607 

54240.005277/20
05-48 

Certidão Fundação Cultural 
Palmares 

MT Poconé 5106505 Curralinho 2181 
01420.001789/2

005-51 
37/2005 38607 

54240.005267/20
05-11 

Certidão Fundação Cultural 
Palmares 

MT Poconé 5106505 São benedito 2191 
01420.001791/2

005-20 
37/2005 38607 

54240.005266/20
05-68 

Certidão Fundação Cultural 
Palmares 

MT Poconé 5106505 
Canto do 
agostinho 

2175 
01420.001792/2

005-74 
37/2005 38607 

54240.005268/20
05-57 

Certidão Fundação Cultural 
Palmares 

MT Poconé 5106505 Chumbo 2179 
01420.001793/2

005-19 
37/2005 38607 

54240.005280/20
05-61 

Certidão Fundação Cultural 
Palmares 

MT Poconé 5106505 Varal 2194 
01420.001799/2

005-96 
37/2005 38607 

54240.005247/20
05-31 

Certidão Fundação Cultural 
Palmares 

MT Poconé 5106505 
Passagem de 
carro 

2187 
01420.001796/2

005-52 
37/2005 38607 

54240.005271/20
05-71 

Certidão Fundação Cultural 
Palmares 

MT Poconé 5106505 Imbé 1052 
01420.001795/2

005-16 
37/2005 38607 

54240.005273/20
05-60 

Certidão Fundação Cultural 
Palmares 

MT Poconé 5106505 Pedra viva 2188 
01420.001794/2

005-63 
37/2005 38607 

54240.005281/20
05-14 

Certidão Fundação Cultural 
Palmares 

MT Poconé 5106505 Cágado 2173 
01420.001787/2

005-61 
37/2005 38607 

54240.005237/20
05-04 

Certidão Fundação Cultural 
Palmares 

MT Poconé 5106505 Pantanalzinho 2186 
01420.001786/2

005-17 
37/2005 38607 

54240.005278/20
05-92 

Certidão Fundação Cultural 
Palmares 

MT Poconé 5106505 Morro cortado 2185 
01420.001785/2

005-72 
37/2005 38607 

54240.005264/20
05-79 

Certidão Fundação Cultural 
Palmares 

MT Poconé 5106505 Aranha 2172 
01420.001784/2

005-28 
37/2005 38607 

54240.005265/20
05-13 

Certidão Fundação Cultural 
Palmares 
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UF Município 
Código do 

IBGE 

Denominação 
da 

comunidade 

Id 
quilombola 

Nº processo 
FCP 

Nº da 
portaria de 
certificação 

Data da 
portaria 

no D.O.U 

Nº processo 
INCRA 

Situação 

MT Poconé 5106505 
Chafariz 
urubama 

2178 
01420.001783/2

005-83 
37/2005 38607 

54240.005276/20
05-01 

Certidão Fundação Cultural 
Palmares 

MT Poconé 5106505 Rodeio 2190 
01420.001781/2

005-94 
37/2005 38607 

54240.005274/20
05-12 

Certidão Fundação Cultural 
Palmares 

MT Poconé 5106505 Céu azul 2177 
01420.001782/2

005-39 
37/2005 38607 

54240.005275/20
05-59 

Certidão Fundação Cultural 
Palmares 

MT Poconé 5106505 Minadouro 2 2183 
01420.001767/2

005-91 
37/2005 38607 

54240.005279/20
05-37 

Certidão Fundação Cultural 
Palmares 

MT Poconé 5106505 Sete porcos 2192 
01420.001768/2

005-35 
37/2005 38607 

54240.005248/20
05-86 

Certidão Fundação Cultural 
Palmares 

MT Poconé 5106505 Capão verde 2176 
01420.001771/2

005-59 
37/2005 38607 

54240.005234/20
05-62 

Certidão Fundação Cultural 
Palmares 

MT Poconé 5106505 Campina ii 2174 
01420.001772/2

005-01 
37/2005 38607 

54240.005256/20
05-22 

Certidão Fundação Cultural 
Palmares 

MT Cárceres 
5106505 | 
5102504 

Monjolo 
 

01420.001773/2
005-48 

39/2005 38625 
54240.005258/20

05-11 
Certidão Fundação Cultural 
Palmares 

MT Poconé 5106505 Coitinho 2180 
01420.001775/2

005-37 
39/2005 38607 

54240.005260/20
05-91 

Certidão Fundação Cultural 
Palmares 

MT Cáceres 5102504 Santana 2157 
01420.001833/2

005-22 
39/2005 38625 

54240.005239/20
05-95 

Certidão Fundação Cultural 
Palmares 

MT Cáceres 5102504 
Ponta do 
morro 

2156 
01420.001834/2

005-77 
39/2005 38625 

54240.005243/20
05-53 

Certidão Fundação Cultural 
Palmares 

MT Cáceres 5102504 Exú 2155 
01420.001835/2

005-11 
39/2005 38625 

54240.005257/20
05-77 

Certidão Fundação Cultural 
Palmares 

MT Cáceres 5102504 Chapadinha 2154 
01420.001836/2

005-66 
39/2005 38625 

54240.005255/20
05-88 

Certidão Fundação Cultural 
Palmares 

MT Cáceres 5102504 São gonçalo 2158 
01420.001837/2

005-19 
39/2005 38625 

54240.005242/20
05-17 

Certidão Fundação Cultural 
Palmares 
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UF Município 
Código do 

IBGE 

Denominação 
da 

comunidade 

Id 
quilombola 

Nº processo 
FCP 

Nº da 
portaria de 
certificação 

Data da 
portaria 

no D.O.U 

Nº processo 
INCRA 

Situação 

MT Cáceres 5102504 Pita canudos 2302 
01420.010591/2

013-78 
161/2013 41536 

 
Certidão Fundação Cultural 
Palmares 

MT Poconé 5106505 São gonçalo ii 
 

01420.016737/2
014-70 

84/2015 42164 
 

Certidão Fundação Cultural 
Palmares 

MT Poconé 5106505 

Sesmaria 
fazenda 
grande 
(barreirão, 
capão de ouro, 
carandá, lagoa 
grande, manga 
e passagem 
velha) 

 
01420.012448/2

015-82 
194/2017 42915 

54240.001111/20
17-96 

Certidão Fundação Cultural 
Palmares 

MT Poconé 5106505 Carretão 
 

01420.006383/2
017-06 

279/2017 43033 
 

Certidão Fundação Cultural 
Palmares 

MS Corumbá 5003207 
Ribeirinha 
família osório 

523 
01420.000991/2

010-22 
82/2010 40365 

54290.001605/20
10-17 

Certidão Fundação Cultural 
Palmares 

MS Corumbá 5003207 
Maria theodora 
gonçalves de 
paula 

645 
01420.015816/2

011-11 
211/2011 40899 

54290.000176/20
12-14 

Certidão Fundação Cultural 
Palmares 

MS Corumbá 5003207 
Campos 
correia 

531 
01420.010015/2

012-40 
32/2013 41365 

54290.000821/20
12-07 

Certidão Fundação Cultural 
Palmares 

Fonte: Fundação Cultural Palmares (2018).
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5.3.5.3 Comunidades Indígenas 

 

Terra Indígena (TI) é uma porção do território nacional, de propriedade da União, 

habitada por um ou mais povos indígenas, utilizada para as atividades produtivas. Tais 

terras são essenciais à reprodução física, cultural, manutenção de costumes e tradições 

dos povos indígenas. Trata-se de um tipo específico de posse, de natureza originária e 

coletiva, que difere do conceito de propriedade privada. A TI não é criada por ato 

constitutivo, sendo reconhecida a partir de requisitos técnicos e legais, nos termos da 

Constituição Federal de 1988. Tratando-se de um bem da União, a TI é inalienável e 

indisponível, e os direitos sobre ela são imprescritíveis (BRASIL, 1988). 

Segundo a Portaria Interministerial nº 60 de 24 de março de 2015 (BRASIL. 

Ministério do Meio Ambiente. Portaria Interministerial nº 60 de 24 de março de 2015), 

artigo 2º inciso XIII, são terras indígenas passíveis de reconhecimento em processos de 

licenciamento ambiental: 

a) Áreas ocupadas por povos indígenas, cujo relatório circunstanciado de 

identificação e delimitação tenha sido aprovado por ato da FUNAI, 

publicado no Diário Oficial da União.  

b) Áreas que tenham sido objeto de portaria de interdição expedida pela 

FUNAI em razão da localização de índios isolados, publicada no Diário 

Oficial da União. 

c)  Demais modalidades previstas no Art. 17 da Lei nº 6.001, de 19 de 

dezembro de 1973. 

 

No Art. 17 da Lei nº 6.001 de 19 de dezembro de 1973, citado, determinam-se 

como terras indígenas as terras ocupadas ou habitadas pelos silvícolas, as áreas 

reservadas pelo Art. 26 da mesma legislação e as terras de domínio das comunidades 

indígenas ou de silvícolas. O Art. 26 cita que a União poderá estabelecer, em qualquer 

parte do território nacional, áreas destinadas à posse e ocupação pelos índios, onde 

possam viver e obter meios de subsistência, com direito ao usufruto e utilização das 

riquezas naturais e dos bens nelas existentes, respeitadas as restrições legais. As áreas 

reservadas na forma desse artigo não se confundem com as de posse imemorial das 

tribos indígenas, podendo organizar-se sob as modalidades de reserva, parque ou colônia 

agrícola indígena (BRASIL, 1973). 
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Ainda, segundo o Anexo II da Portaria Interministerial nº 60 de 24 de março de 

2015, devem ser realizados estudos sobre as comunidades localizadas dentro dos limites 

estabelecidos pelo Anexo I. Para empreendimentos portuários na região da Amazônia 

Legal, o Anexo I da Portaria estabelece uma distância de 10 quilômetros do 

empreendimento como limite de abrangência dos estudos (BRASIL. Ministério do Meio 

Ambiente. Portaria Interministerial nº 60 de 24 de março de 2015). 

Para o Terminal Portuário Paratudal, nenhuma Terra Indígena se encontra dentro 

dos limites estabelecidos na Portaria Interministerial nº 60 de 24 de março de 2015, 

segundo dados da Fundação Nacional do Índio (FUNAI, 2018). Por este motivo, não se 

faz necessária à apresentação de manifestação da FUNAI com relação às comunidades 

indígenas para a implantação do empreendimento.  

Na AII estimada para o meio socioeconômico, que corresponde a microrregião do 

Alto Pantanal, acrescida dos municípios de Corumbá e de Ladário (enclave no município 

de Corumbá) no estado de Mato Grosso do Sul, foram encontrados registros de3 terras 

indígenas tradicionalmente ocupadas, estando apresentados no Quadro 5.11. 

 

QUADRO 5.11 – TERRAS INDÍGENAS (TI) NA AII DO EMPREENDIMENTO. 

TI ETNIA UF MUNICÍPIO 
SUPERFÍCIE 

(ha) 
FASE MODALIDADE DISTÂNCIA  

Baia dos 
Guató  

Guató MT 
Barão de 
Melgaço, 
Poconé 

19.216,96 Homologada 
Tradicionalmente 

ocupada 
127 km 

Perigara  Bororo MT 
Barão de 
Melgaço 

10.740,41 Regularizada 
Tradicionalmente 

ocupada 
168 km 

Guató  Guató MS Corumbá 10.984,79 Regularizada 
Tradicionalmente 

ocupada 
111 km 

Fonte: FUNAI (2018). 

 

A Figura 5.51 apresenta a localização das TIs na Área de Estudo estimada para o 

meio socioeconômico. 

http://www.funai.gov.br/terra_indigena_3/mapa/index.php?cod_ti=5101
http://www.funai.gov.br/terra_indigena_3/mapa/index.php?cod_ti=5101
http://www.funai.gov.br/terra_indigena_3/mapa/index.php?cod_ti=34901
http://www.funai.gov.br/terra_indigena_3/mapa/index.php?cod_ti=15001
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FIGURA 5.51 – LOCALIZAÇÃO DAS TERRAS INDÍGENAS NA AII DO MEIO SOCIOECONÔMICO. 

Fonte: UFPR/ITTI (2018). 
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As duas etnias com terras presentes na região são a de Guató e Bororo. Dados 

mostram que tradicionalmente a região é ocupada também pelos índios Chiquitanos, que 

não possuem terras regularizadas na região. Embora existam aproximadamente 20 mil 

Chiquitanos no estado de Mato Grosso, a etnia só possui terras reconhecidas em 

municípios não abrangidos na área de estudo do empreendimento, sendo a mais próxima 

em Porto Esperidião (MT), chamada de Portal do Encantado (INSTITUTO HUMANO 

UNISINOS, 2012). 

Os índios Guató, que habitam as Terras Indígenas Baía dos Guató e Guató, são 

considerados o povo do Pantanal por excelência, ocupando terras nas regiões do 

sudoeste de Mato Grosso, Mato Grosso do Sul e Bolívia, nas ilhas e margens do Rio 

Paraguai.  

Os índios Bororo, que habitam a Terra Indígena Perigara, caracterizam-se por sua 

complexa organização social e pela riqueza de sua vida cerimonial. Localizam-se no 

estado de Mato Grosso, em aldeias circulares onde os pátios servem de espaço para 

rituais de sua cultura. 

 

a) Terra Indígena Baía dos Guató 

 

A TI Baía dos Guató é habitada pelos índios Guató e localiza-se em Barão de 

Melgaço (MT), ocupando cerca 1,68% da área do município. Trata-se de área 

homologada pelo Decreto 9.356 de 27 de abril de 2018, com cerca de 19 mil hectares e 

202 habitantes. Os dados de progressão demográfica, de acordo com o Instituto 

Socioambiental, apresentam um acréscimo da população entre os anos de 2000 e 2014, 

passando de 72 habitantes para 202, respectivamente, conforme apresentado na Figura 

5.52 (INSTITUTO SOCIO AMBIENTAL, 2018a). 
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FIGURA 5.52 – DADOS DEMOGRÁFICOS DA TERRA INDÍGENA BAÍA DOS GUATÓ. 

 

Fonte: Terras indígenas no Brasil (2018a). 

 

As famílias Guató se organizam de maneira autônoma, não existindo casas-

aldeia, mas sim núcleos familiares independentes, organizados em duas grandes aldeias 

na TI de Baía dos Guató: o Aterradinho do Bananal e o Aterro São Benedito, próximo aos 

rios Perigara e Cuiabá (INSTITUTO SOCIO AMBIENTAL, 2018a). 

A fitofisionomia da região é composta por 13% de savana e o restante de contato 

savana-floresta estacional. As bacias hidrográficas que cobrem a área são a bacia do 

Cuiabá, com abrangência de 47,15% e a bacia do São Lourenço, abrangendo 52,84%. 

Não há sobreposição dessa TI com Unidades de Conservação (SILVA; OLIVEIRA; 

RIBEIRO, 2018). 

A unidade mais próxima de Coordenação Regional da FUNAI fica em Cuiabá 

(MT), onde também se localiza o Distrito Sanitário da Secretaria de Saúde Especial 

Indígena mais próximo. Não há registros de organizações indígenas ou projetos com 

participação indígena na Baía dos Guató (SILVA; OLIVEIRA; RIBEIRO, 2018). 

Com relação às pressões e ameaças ao ambiente e aos povos vivendo na Baía 

dos Guató, podem-se considerar riscos potenciais relativos à exploração de recursos 

naturais por intermédio de pescadores e de madeireiras. Uma análise realizada pelo 

Instituto Socioambiental (ISA) com dados do Projeto Monitoramento da Floresta 

Amazônica Brasileira por Satélite (PRODES) do Instituto Nacional de Pesquisas Espaciais 

(INPE) revela a supressão de formações florestais por meio do corte raso da floresta, com 
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desmatamento total de 22 hectares até o ano de 2000 e 28 hectares até 2016 

(INSTITUTO SOCIO AMBIENTAL, 2018a). Outra ameaça ao ambiente e aos habitantes 

de Baía dos Guató refere-se às queimadas presentes na região.  

 

b) Terra Indígena Perigara 

 

A TI Perigara é habitada pelos índios Bororo e localiza-se no município de Barão 

de Melgaço (MT), ocupando cerca 0,97% da área do município. Trata-se de área 

homologada pelo Decreto 385 de 26 de dezembro de 1991, com cerca de 11 mil hectares 

e 104 habitantes. Os dados de progressão demográfica no território apontam um pequeno 

crescimento entre os anos de 1997, com uma população de 79 habitantes, e de 2010, 

com 104 habitantes, conforme a Figura 5.53 (INSTITUTO SOCIO AMBIENTAL, 2018b).  

 

FIGURA 5.53 – DADOS DEMOGRÁFICOS DA TERRA INDÍGENA PERIGARA. 

 

Fonte: Terras indígenas no Brasil (2018b). 

 

As famílias Bororo organizam-se em aldeias para suas unidades políticas, onde 

cada aldeia é formada por um conjunto de casas dispostas em círculo e cada casa abriga 

duas ou três famílias nucleares (SERPA, 2018). 

A fitofisionomia da região é composta majoritariamente por contato savana-

floresta estacional com 98,33% e o restante é constituído por floresta estacional 

semidecidual. A bacia hidrográfica que cobre a área é a do São Lourenço. A unidade mais 
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próxima de Coordenação Regional da FUNAI fica em Cuiabá (MT), onde também se 

localiza o Distrito Sanitário da Secretaria de Saúde Especial Indígena mais próximo. Uma 

missão evangélica atua no local com a Sociedade Internacional de Linguística. Não há 

outros registros de organizações indígenas ou projetos com participação indígena na 

Perigara. Não há sobreposição desta TI com Unidades de Conservação (INSTITUTO 

SOCIO AMBIENTAL, 2018b). 

Com relação às pressões e ameaças ao ambiente e aos povos vivendo na TI 

Perigara, existem riscos potenciais relativos à exploração de recursos naturais por 

intermédio de pescadores e de madeireiras. Uma análise realizada pelo Instituto 

Socioambiental (ISA) com dados do Projeto Monitoramento da Floresta Amazônica 

Brasileira por Satélite (PRODES) do Instituto Nacional de Pesquisas Espaciais (INPE) 

revela a supressão de formações florestais através do corte raso da floresta, com 

desmatamento total de 311 hectares até o ano de 2000 e 362 hectares até 2016 

(INSTITUTO SOCIO AMBIENTAL, 2018b). Outra ameaça ao ambiente e aos habitantes 

de Baía dos Guató refere-se às queimadas presentes na região. 

 

c) Terra Indígena Guató 

 

A TI Guató é habitada pelos índios Guató e localiza-se em Corumbá (MS), 

ocupando cerca de 0,17% da área do município. Trata-se de área homologada pelo 

Decreto s/n de 11 de fevereiro de 2003, com cerca de 11 mil hectares e 198 habitantes 

atualmente. Os dados de progressão demográfica no território estão demonstrados na 

Figura 5.54 (ISA – TI, 2018). 
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FIGURA 5.54 – DADOS DEMOGRÁFICOS DA TERRA INDÍGENA DE GUATÓ. 

  

Fonte: Terras indígenas no Brasil  (2018a). 

 

As famílias Guató se organizam de maneira autônoma, não havendo casas-

aldeia, mas sim núcleos familiares independentes, organizados em uma aldeia. Na TI 

Guató localiza-se a aldeia Uberaba, na Ilha Ínsua (TERRAS INDÍGENAS NO BRASIL, 

2018a.). 

A fitofisionomia da região é composta por 89,75% de savana e o restante de 

contato savana-floresta estacional. A bacia hidrográfica que cobre a maior parte da área é 

a do São Lourenço, com 99,97% de abrangência. O restante da área é abrangido pela 

Bacia do Paraguai Médio. A unidade mais próxima de Coordenação Regional da FUNAI 

fica em Cuiabá (MT), onde também se localiza o Distrito Sanitário da Secretaria de Saúde 

Especial Indígena mais próximo. Uma missão evangélica atua no local. Não há outros 

registros de organizações indígenas ou projetos com participação indígena na Perigara. 

Não há sobreposição dessa TI com Unidades de Conservação. Com relação a pressões e 

ameaças ao ambiente e aos povos vivendo na TI Guató, há riscos potenciais relativos à 

exploração de recursos naturais por intermédio de pescadores (INSTITUTO SOCIO 

AMBIENTAL, 2018c). 
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5.3.5.4 Patrimônio arqueológico, histórico e cultural (federal, estadual e municipal) 

 

Para a avaliação dos impactos causados pelo empreendimento do Terminal 

Portuário Paratudal ao patrimônio arqueológico, histórico e cultural da Área de Estudo, 

foram avaliados dois documentos de elaboração não integrada a este estudo, por meio da 

Permissão Federal de Pesquisa IPHAN: Portaria nº 56, de 29 de setembro de 2017, 

Anexo V; Item 21; Processo nº 01425.001535/2016-45. 

Tratam os documentos aqui analisados dos Relatórios de Impacto ao patrimônio 

requeridos ao empreendimento, a saber: 

 

 Relatório de Avaliação de Impacto ao Patrimônio Arqueológico: Terminal de 

Uso Privado Paratudal; 

 Relatório de Avaliação de Impacto aos Bens Culturais Tombados, Valorados 

e Registrados: Terminal de Uso Privado Paratudal. 

 

Ambos os relatórios foram executados por Zanettini Arqueologia e apresentados 

em fevereiro de 2018 e aprovados pelo Instituto do Patrimônio Histórico e Artístico 

Nacional (IPHAN), através do Ofício nº 115/2018/CNL/GAB PRESI-IPHAN em 

18/05/2018, tendo sido exarado a respectiva Manifestação Conclusiva favorável a 

anuência da Licença Prévia através do Ofício nº 114/2018/CNL/GAB PRESI-IPHAN de 

mesma data. 

O estudo elaborado para o patrimônio arqueológico, histórico e cultural encontra-

se presente no ANEXO 1. 

 

5.3.5.5 Pescadores profissionais e a atividade de pesca amadora 

 

Na região da Área de Estudo do Terminal Portuário Paratudal a pesca constitui 

uma atividade econômica rentável, sendo uma fonte geradora de empregos e renda, além 

de propiciar o desenvolvimento de outras atividades derivadas, tais como o turismo de 

pesca, comércio de acessórios e prestação de serviços, contribuindo para a 

movimentação da economia local (RESENDE, 2008). 

De acordo com a Constituição Brasileira de 1988, a pesca profissional no Brasil é 

organizada por representações nos níveis: federal com a Confederação Nacional de 
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Pescadores, estadual pelas Federações Estaduais e municipais com as Colônias de 

Pescadores. As Colônias fundamentam-se em princípios de livre organização, não 

interferência do poder público sobre a organização sindical, fim da filiação compulsória, 

autonomia dos sindicatos e unicidade sindical dentro de um município (BRASIL, 1988).  

No estado de Mato Grosso, existem 21 colônias de pescadores profissionais, 

distribuídas nas três bacias hidrográficas, Amazônica, Araguaia-Tocantins e Paraguai, 

onde atuam cerca de 14 mil pescadores (FAÇANHA; SILVA, 2017). Essas colônias são 

regidas pela Lei nº 6.672 ou Lei de Pesca, que dispõe sobre a Política da Pesca no 

Estado de Mato Grosso, promulgada em 1995, a qual definiu que tanto a pesca amadora 

como a pesca profissional só podem ser exercidas de forma artesanal, permitindo-se 

somente a pesca com anzol e vara ou linha de mão. 

Na Área Diretamente Afetada pelo empreendimento, caracterizada pelo município 

de Cáceres para a avaliação do meio socioeconômico, a Colônia de Pescadores 

registrada é a Z-2. A pesca tem grande importância para a população do município, pois 

constitui a base econômica de muitas famílias de baixa renda, que utilizam os recursos 

das águas do Alto Paraguai para sua subsistência.  

A Colônia de Pescadores Z-2 de Cáceres (MT) foi criada através da Portaria nº 

046 da Confederação Nacional dos Pescadores, em 03 de junho de 1982, estando 

situada às margens do Alto Paraguai, na zona urbana da cidade de Cáceres (BEZERRA; 

OLIVEIRA, 2011). A Colônia possui registros de 692 filiados, residentes em 9 municípios 

do estado de Mato Grosso: Cáceres, Mirassol D’Oeste, Curvelândia, Porto Esperidião, 

São José dos Quatro Marcos, Nova Lacerda e Glória d’Oeste, pertencentes à Bacia do 

Alto Rio Paraguai e Vila Bela da Santíssima Trindade e Pontes e Lacerda, na bacia 

Amazônica. Dos 692 filiados, 473 são pescadores do sexo masculino e 219 são do sexo 

feminino (FAÇANHA; SILVA, 2017). Silva, Souza e Bampi (2014) reportam 543 

pescadores cadastrados, sendo 422 do sexo masculino e 121 do sexo feminino. Em 

comparação com os dados levantados por Façanha e Silva em 2017, nota-se um 

crescimento da Colônia de aproximadamente 7% ao ano na quantidade de pescadores 

filiados. 

O gráfico da Figura 5.55 apresenta a distribuição dos pescadores por cidade e 

gênero, elaborado por Façanha e Silva em 2017 a partir de levantamento documental com 

fichas dos sócios da Colônia Z-2. 
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FIGURA 5.55 – DISTRIBUIÇÃO DE PESCADORES DA COLÔNIA Z-2 POR CIDADE E GÊNERO. 

 
Legenda: CÁC: Cáceres; MIR: Mirasol d’Oeste; CUR: Curvelândia; PE: Porto Esperidião;QM: São José dos 
Quatro Marcos; NL: Nova Lacerda; GO: Glória d’Oeste; VB: Vila Bela da Santíssima Trindade; PL: Pontes e 

Lacerda. M: Masculino; F: Feminino. 

Fonte: Façanha e Silva (2017). 

 

A partir de dados coletados pela UFPR/ITTI em maio de 2019 com aplicação de 

questionários de pesquisa de opinião para 30 pescadores no município de Cáceres, 

verificou-se que 89% são do gênero masculino e 11% feminino. 

De acordo com entrevistas realizadas por Silva, Souza e Bampi (2014) com 

filiados à Colônia Z-2, a maioria dos pescadores são de origem cacerense e residem em 

Cáceres, sendo que dentre eles somente 25% moram próximo ao Rio Paraguai. 

Com relação à faixa etária, a pesquisa de opinião realizada em campo aponta que 

30% dos entrevistados tem entre 31 e 50 anos, enquanto 70% está cima dos 50 anos. 

Este dado confere com pesquisa realizada em 2017 por Façanha e Silva, na qual a idade 

dos pescadores variou entre 20 e 89 anos, com a maioria entre 30 e 59 anos, como 

mostra o gráfico da Figura 5.56. 
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FIGURA 5.56 – FAIXA ETÁRIA DOS PESCADORES DA COLÔNIA Z-2. 

 

Fonte: Façanha e Silva (2017). 

 

Com relação ao tempo de atuação profissional nas atividades de pesca, os dados 

coletados em campo podem ser verificados na Figura 5.57. Todas os entrevistados pela 

UFPR/ITTI possuem carteira profissional de pesca. 

 

FIGURA 5.57 – TEMPO DE ATUAÇÃO DOS PESCADORES ENTREVISTADOS PELA UFPR/ITTI 

 

Fonte: UFPR/ITTI (2018). 

 

Novamente, o dado está de acordo com a pesquisa realizada por Façanha e Silva 

em 2017, que demonstra que a maioria dos pescadores filiados à Colônia Z2 registrou-se 

legalmente entre 1 a 10 anos antes da data do levantamento cadastral realizado em 2017. 

A Figura 5.58 demonstra os dados citados (FAÇANHA; SILVA, 2017). 
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FIGURA 5.58 – TEMPO DE FILIAÇÃO DOS PESCADORES À COLÔNIA Z-2. 

 

Fonte: Façanha e Silva (2017). 

 

Dados de pesquisa realizada em 2014 por Silva, Souza e Bampi demonstram que 

grande parte os pescadores entrevistados já atuam na pesca profissional há mais de 10 

anos, com a maioria atuando já há 16 a 20 anos, embora os registros de filiação na 

Colônia sejam mais recentes. O Quadro 5.12 apresenta os dados levantados pelas 

entrevistas citadas (SILVA; SOUZA; BAMPI, 2014). 

 

QUADRO 5.12 – TEMPO DE PESCA PROFISSIONAL DOS PESCADORES DE CÁCERES. 

Tempo de pesca profissional Porcentagem 

01 a 05 anos 15,00% 

06 a 10 anos 10,00% 

11 a 15 anos 15,00% 

16 a 20 anos 25,00% 

21 a 25 anos 10,00% 

26 a 30 anos 15,00% 

31 a 40 anos 10,00% 

Fonte: Silva, Souza e Bampi (2014). 

 

Dentre os entrevistados, muitos informaram já atuar antes da exigência da 

carteira profissional de pesca, enquanto outros alegaram exercer a atividade desde a 

infância (SILVA; SOUZA; BAMPI, 2014). O fato de mais pessoas terem pouco tempo de 
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registro na Colônia Z2 pode estar relacionado ao pagamento de seguro-defeso pelo 

governo federal, uma forma de incentivo à filiação do pescador à colônia no intuito de 

obter uma melhoria na renda familiar. Desse modo, ainda que para a maioria a atuação 

registrada como pescador profissional seja recente, há pescadores em Cáceres que 

praticam a atividade pesqueira muito antes da exigência legal da carteira profissional de 

pesca (FAÇANHA; SILVA, 2017). 

Alguns deles, eventualmente, exercem outras atividades como guias turísticos e 

piloteiros no período da piracema, porém segundo eles a pesca profissional constitui sua 

melhor forma de sobrevivência. Com relação à interação dos pescadores com o rio, em 

entrevista realizada por Silva, Souza e Bampi em 2014 foi indagado aos pescadores o 

que o Rio Paraguai representa para eles e qual sua relação com esse recurso natural. 

Observou-se que o Rio Paraguai representa, para 80% dos entrevistados, uma forma de 

sobrevivência, um meio de obtenção de renda e sustento de suas famílias. Segundo os 

autores da pesquisa, esse modo de ver o ambiente voltado aos aspectos mais imediatos 

dá-se pelo fato de o rio fazer parte do dia a dia dos pescadores, do seu modo de vida, de 

sua sobrevivência. O restante dos entrevistados percebe o rio como fonte de vida e 

beleza (SILVA; SOUZA; BAMPI, 2014). 

Nas mesmas entrevistas foram levantados dados relativos às alterações nas 

condições ambientais percebidas pelos pescadores ao longo de seus anos trabalhando 

nas águas do Rio Paraguai. Os pescadores foram indagados quanto às suas lembranças 

relativas à pesca quando iniciaram suas atividades, estando apresentadas no Quadro 

5.13 (SILVA; SOUZA; BAMPI, 2014). 

 

QUADRO 5.13 – RECORDAÇÕES DE PESCADORES RELACIONADAS AO RIO PARAGUAI. 

Lembranças Respostas 

Presença de muitos peixes 6 

Presença de matas na beira do rio 4 

Pouco assoreamento 3 

Maior profundidade do rio 3 

Maior proteção do rio 2 

Existência de muitos lugares pra pescar 2 

Ausência de lembranças 2 

Riqueza do rio 1 

Fonte: Silva, Souza e Bampi (2014). 
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Adicionalmente, os pescadores forma questionados quanto às suas percepções 

de modificações que ocorreram no Rio Paraguai ao longo dos anos que afetaram as 

atividades de pesca, estando apresentados no Quadro 5.14 (SILVA; SOUZA; BAMPI, 

2014). 

 

QUADRO 5.14 – MODIFICAÇÕES OBSERVADAS PELOS PESCADORES DO RIO PARAGUAI. 

Modificações observadas Respostas 

Aumento do assoreamento 10 

Diminuição das matas na beira do rio 7 

Diminuição da quantidade de peixes 6 

Aumento da quantidade de embarcações 4 

Sem mudanças 2 

Mudança do curso do rio 1 

Aumento da quantidade de turistas no rio 1 

Diminuição da profundidade do leito do rio 1 

Diminuição das águas 1 

Lançamento de produtos tóxicos no rio 1 

Mudanças nos canais do rio 1 

Fonte: Silva, Souza e Bampi (2014). 

 

Uma pesquisa realizada por Bezerra e Oliveira (2011) com entrevistas coletadas 

entre 2006 e 2008 revela a percepção dos pescadores da Colônia Z-2 quanto às 

mudanças socioambientais na região. Os pescadores notam a diminuição da quantidade 

de peixes disponíveis, atribuindo essa situação ao assoreamento devido à destruição das 

margens do rio pelas embarcações (denominadas “chatas”) que transportam soja. Outros 

atribuem o assoreamento ao desmatamento para a formação de pastos, ou o aumento da 

quantidade de embarcações, turistas e pescadores. Para que as quantidades pescadas 

sejam suficientes os pescadores necessitam se deslocar distâncias crescentes ao longo 

do rio. Todos os entrevistados relataram notar alterações significativas com relação à 

pesca e demonstraram preocupação em manter o volume e a qualidade desse recurso 

hídrico em níveis adequados. Observa-se que as queixas levantadas se referem à 

dificuldade que os pescadores têm encontrado na manutenção de suas atividades em 

vista de interferências externas, com as quais estão familiarizados e sensibilizados com 

as ações predatórias que prejudicam a conservação do Rio Paraguai. O Quadro 5.15 

apresenta um resumo das percepções de impactos levantadas junto à comunidade de 
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pescadores da Colônia Z-2 e as soluções por eles sugeridas (BEZERRA; OLIVEIRA, 

2011). 

 

QUADRO 5.15 – PERCEPÇÃO DE IMPACTOS E SOLUÇÕES LEVANTADAS PELOS PESCADORES. 

Atividade Impacto Solução sugerida 

Transporte de soja (via rio) Erosão das margens Apoio dos órgãos governamentais 

Barcos com motores possantes Destruição da vegetação Garantia de espaço nas discussões 

Desmatamento das margens para 
a agropecuária 

Desequilíbrio na cadeia 
alimentar 

Apoio dos órgãos governamentais 

Construções civis nas margens do 
rio 

Alteração do estoque pesqueiro Garantia de espaço nas discussões 

Despejo de esgoto não tratado 
Comprometimento da qualidade 
da água, do ar e do solo 

Saneamento básico 
  

Presença de resíduos sólidos 

Fonte: Bezerra e Oliveira (2011).  

 

5.3.6 Discussões e conclusões sobre o diagnóstico socioeconômico 

 

Em relação à Área de Influência Indireta, foram identificadas as principais 

características referentes ao meio socioeconômico. Foram abordados dados sobre a 

dinâmica populacional, dinâmica econômica, dinâmica territorial e dinâmica sociocultural. 

Cada análise abrangeu aspectos específicos que, juntos, são capazes de caracterizar o 

meio socioeconômico onde pretende-se implantar este investimento. 

Na dinâmica populacional, foi abordado a respeito da caracterização populacional, 

condições de saúde, infraestrutura básica e de serviços e por último, indicadores sociais. 

A seção da caracterização populacional teve por objetivo elencar as principais 

características da população e também de estabelecimentos relevantes para a 

organização civil, como educação, saúde e segurança. Para isso, foi considerado os cinco 

municípios da AII do meio socioeconômico, a saber: Barão de Melgaço, Cáceres, 

Curvelândia e Poconé, no estado de Mato Grosso, e o município de Corumbá, no estado 

de Mato Grosso do Sul. 
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Na coleta de informações secundárias, foram utilizados dados do Instituto 

Brasileiro de Geografia e Estatística (IBGE), do Instituto Nacional de Estudos e Pesquisas 

Educacionais Anísio Teixeira (INEP), do Programa das Nações Unidas para o 

Desenvolvimento (PNUD), Departamento de Informática do Sistema Único de Saúde 

(DATASUS) e da Secretaria de Estado de Segurança Pública (SESP) de Mato Grosso e 

de Mato Grosso do Sul. Os dados serviram como fonte de informações, das quais foi 

possível extrair os dados necessários, para então, realizar análises comparativas à níveis 

nacionais e regionais, qualitativamente e quantitativamente. 

Os dados utilizados para compor o estudo correspondem aos anos em que foram 

realizados censos demográficos no país. Com isso, é possível gerar análises 

fundamentais para um maior entendimento do mecanismo dos municípios, utilizando 

indicadores como, por exemplo, índice de longevidade, renda e segurança.  

Durante os anos de 1991 a 2010, o índice de longevidade se mostrou crescente 

para todos os municípios, sendo que o mesmo aconteceu para o indicador de educação. 

Porém, quanto ao índice de renda, o município de Poconé foi o único a sofrer um 

pequeno decréscimo, ocorrido entre os anos de 1991 e 2000. 

A partir dos dados extraídos de órgãos governamentais foi possível constatar que 

o município de Curvelândia possui um dos melhores serviços educacionais, de acordo 

com a taxa de escolarização – Índice de Desenvolvimento de Educação Básica (IDEB) – e 

a taxa de abandono. Em relação à saúde, Corumbá foi o município que apresentou maior 

taxa de cobertura populacional pelas equipes de atenção básica. Por fim, tratando-se de 

segurança pública, os municípios de Cáceres e Corumbá obtiveram número de 

ocorrências policiais na ordem de milhares (3.751 e 2.105, respectivamente), enquanto os 

demais municípios juntos somaram um total aproximado de 400 ocorrências. 

Dos municípios situados dentro da AII estimada para o meio socioeconômico, 3 

deles se encontram na faixa do Desenvolvimento Humano Médio, isto é, com o indicador 

entre 0,600 a 0,699 e 2 na faixa do Desenvolvimento Humano Alto, entre 0,700 a 0,799. O 

índice de longevidade é crescente para todos os municípios, sendo que Barão de 

Melgaço é o que apresentou o maior crescimento, enquanto Corumbá apresentou o 

menor crescimento. 

Já quanto ao indicador de educação, o município de Curvelândia foi o que 

apresentou o maior crescimento, com um aumento significante de 0,495, enquanto 

Corumbá, novamente apresentou o menor crescimento, com 0,282. Em relação a renda, 
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Poconé apresentou o menor crescimento sendo praticamente estável, enquanto o 

município de Curvelândia apresentou o maior crescimento. Dentre os municípios 

analisados, Cáceres é o que possui maior salário médio mensal, seguido por Corumbá, 

Poconé, Curvelândia e Barão de Melgaço. 

Quanto às condições de saúde, foram identificadas como presentes na Área de 

Estudo as seguintes doenças: hanseníase, leishmaniose tegumentar americana, 

tuberculose, dengue, chikungunya e leishmaniose visceral. Os municípios da Área de 

Estudo pertencentes ao estado de Mato Grosso apresentaram casos de Hanseníase 

durante os anos de 2017 e 2018, sendo este um dos principais problemas de saúde da 

região. Além disso, Cáceres apresentou cerca de 94% de todos os casos de 

Leishmaniose da Área de Estudo e ainda, o maior número de ocorrências de tuberculose. 

É válido ressaltar que o município de Corumbá apareceu como terceiro município com o 

maior número de infectados de Leishmaniose Visceral do estado de Mato Grosso do Sul 

e, ainda neste município, são consideradas doenças endêmicas a Dengue e a 

Chikungunya. 

Em relação a atual condição dos serviços públicos dos municípios estudos, o 

empreendimento pode vir a impactar no contexto da ADA, ou seja, o município de 

Cáceres. Por meio dos dados apresentados, é possível observar que o município 

apresenta carência em seus sistemas de serviços públicos, principalmente no que se 

refere ao sistema de saúde pública, às questões de segurança e educação.  

A implantação e operação do empreendimento poderá impactar os usuários nos 

equipamentos e serviços públicos, como saúde, segurança, assistência social, entre 

outros. Isso deve-se ao fato de o empreendimento atrair pessoas, devido à geração de 

emprego e renda, à redução dos custos logísticos e favorecimento das trocas comerciais 

no mercado nacional e internacional e devido ao incentivo a economia local. Desse modo, 

pode ocorrer o aumento na demanda sobre os serviços públicos de saúde e 

infraestrutura, que, como supracitado e exemplificado por meio dos dados secundários 

analisados, não possuem capacidade para a atual demanda da população. Em 

contrapartida, todo o giro da economia e favorecimento das trocas comerciais 

proporcionam o aumento das receitas públicas. Desse modo, haverá a possibilidade se 

investir nos serviços públicos em consequência ao aumento da arrecadação de impostos.  

Em relação a ocorrência de acidentes durante a implantação do empreendimento, 

os trabalhadores tornarão-se expostos a situações envolvendo a construção civil das 
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estruturas portuárias, que podem proporcionar certo risco, devido à atividade em si. 

Alguns dos acidentes mais comuns na construção civil são quedas de altura, cortes, 

lacerações, impactos, esmagamentos, lesões por esforços repetitivos, exposições aos 

sons altos e picadas de insetos e bichos peçonhentos. Também há a possibilidade de 

atropelamentos, devido à movimentação de veículos (terrestres ou aquáticos).    

A possibilidade de risco de acidentes durante a operação, pode ser por conta de 

falhas operacionais, de equipamentos, atropelamentos, acidentes durante a operação de 

carga e descarga e/ou condições adversas. Desse modo, ações de prevenção de 

acidentes na construção civil devem ser adotadas, bem como ações de prevenção de 

acidentes ao longo da operação portuária. 

A dinâmica econômica abordou itens relacionados a renda e ao giro de capital 

dos municípios. O PIB (produto interno bruto) e o PIB per capita dos municípios inseridos 

na Área de Estudo determinada para o meio socioeconômico, tem a média de 

R$19.535,77, o que corresponde a 67,65% do PIB per capita nacional. Assim, existe o 

espaço para o crescimento dos municípios diante da dinamização da economia que a 

instalação do empreendimento causará. Nesse cenário, o desenvolvimento econômico da 

região teria um crescimento expressivo, impulsionando os três setores da economia: 

primário, secundário e terciário. 

Os três setores de produção também foram avaliados (primário, secundário e 

terciário) e com isto identificou-se que os municípios em questão possuem suas bases 

praticamente no setor de indústrias, sendo que a AII do empreendimento, tem-se 41% de 

participação deste setor no PIB. Constatou-se também que, o município que dispões do 

maior número de empresas atuantes é Cáceres, seguido por Corumbá, Poconé, 

Curvelândia e Barão de Melgaço. Segundo dados do IBGE (2015) os três setores da 

economia (primário, secundário e terciário) possuem 3.971 empresas atuantes nos 

municípios de Cáceres, Curvelândia, Barão de Melgaço, Poconé e Corumbá/Ladário o 

que gerou mais de 4 bilhões de reais do produto interno bruto (PIB) da região. 

Além dos dados apresentados, há uma parcela da economia local de todos os 

municípios que é originada da economia informal. O contingenciamento da economia 

informal dentro do contexto socioeconômico da região é bem significativo, com valores 

que ultrapassam 30% do total da PEA de cada município.  

O fato de o Terminal Portuário Paratudal exercer influência no setor terciário, 

representando serviços relacionados a transporte de cargas, consolida fatores que 
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favorecem sua implementação para o crescimento da região. Inicialmente com elementos 

logísticos pela proximidade com rodovias, facilitando o acesso ao local e nos aspectos 

sociais e econômicos além de aumentar a competitividade portuária na região, irá 

proporcionar o crescimento da produção agropecuária pela facilidade ao escoamento da 

matéria prima pela hidrovia, gerando também empregos e renda para o segmento e 

aumento da demanda para empresas e indústrias locais. 

Desse modo, há impactos positivos incididos sobre a dinâmica socioeconômica, 

atuando de forma direta na arrecadação de impostos e geração de novos empregos, mas 

também de maneira indireta, como na geração de empregos induzidos, valorização de 

bens mobiliários, a atração de atividades comerciais relacionadas com as atividades 

portuárias, bem como a dinamização da economia. Mesmo que de caráter positivo, o 

crescimento econômico da ADA deve ser direcionado, por meio de ações de 

comunicação, com o intuito de evitar conflitos sociais por meio de expectativas não 

atendidas. Além disso, medidas de incentivo ao crescimento podem ser adotadas, afim de 

potencializar os aspectos positivos supracitado.  

Toda a região em estudo, devido ao fato de estar inserida no Pantanal Brasileiro, 

possui grande potencial turístico, o que é importante para o crescimento econômico. A 

maioria dos municípios utiliza-se do Eco Turismo e da pesca esportiva. Para tanto, é 

necessário possuir acessos terrestres e condições de navegação para os barcos 

pesqueiros e barcos-hotéis de turismo. 

Em relação à dinâmica territorial, o planejamento territorial é o meio para o 

ordenamento urbano-ambiental do solo do município, de modo a promover um 

desenvolvimento econômico, social e de qualidade de vida da população. O zoneamento 

territorial é realizado com base nos Planos Municipais de Ordenamento do Território, que 

são instrumentos de planejamento territorial que definem a política municipal de gestão 

territorial, com vista à utilização sustentável dos recursos territoriais. 

Para o mapeamento territorial foi considerada a Lei de Uso e Ocupação do Solo do 

município de Cáceres, ainda em processo de elaboração, definindo preliminarmente a 

divisão atual do uso e ocupação do solo no município em quatro subdivisões: Zona 

Urbana, Zona de Expansão Urbana, Distrito Industrial, Zona de Processamento e 

Exportação (ZPE) e Zona Rural. 
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Dentre as zonas citadas, observou-se que a maior parte do município de Cáceres é 

composta pela zona rural, com mais de 2 milhões de hectares, englobando todas as 

demais zonas.  

A dinâmica sociocultural é composta pelas comunidades tradicionais, constituídas 

por mais de 160 famílias, as comunidades quilombolas, as comunidades indígenas e as 

comunidades de pescadores. Dentre as comunidades Quilombolas, somente está 

presente a comunidade de Campina de Pedra, em Poconé. A distância aproximada da 

comunidade ao empreendimento do Terminal Portuário Paratudal é de 165 quilômetros, 

de modo que a comunidade não se encontra dentro dos limites estabelecidos pela 

Portaria Interministerial nº 60 de 24 de março de 2015 para a elaboração de estudos.  

Na AID, foram encontrados registros de 3 terras indígenas tradicionalmente 

ocupadas e ambas não se encontram dentro dos limites estabelecidos pela Portaria 

Interministerial nº 60 de 24 de março de 2015. As duas etnias com terras presentes na 

região são a de Guató e Bororo. Embora existam aproximadamente 20 mil Chiquitanos no 

estado de Mato Grosso, a etnia só possui terras reconhecidas em municípios não 

abrangidos na área de estudo do empreendimento, sendo a mais próxima em Porto 

Esperidião (MT), chamada de Portal do Encantado (INSTITUTO HUMANO UNISINOS, 

2012). 

Também foi considerado e avaliado o patrimônio arqueológico histórico e cultural 

(a nível federal, estadual e municipal) para a avaliação dos impactos causados pelo 

empreendimento do TPP. Para isso, foram avaliados dois documentos de elaboração não 

integrada a este estudo, sendo eles o Relatório de Avaliação de Impacto ao Patrimônio 

Arqueológico: Terminal de Uso Privado Paratudal; e o Relatório de Avaliação de Impacto 

aos Bens Culturais Tombados, Valorados e Registrados: Terminal de Uso Privado 

Paratudal.  

Outra atividade importante na região na Área Diretamente Afetada do Terminal 

Portuário Paratudal é a pesca, que constitui uma atividade econômica rentável, sendo 

uma fonte geradora de empregos e renda, além de propiciar o desenvolvimento de outras 

atividades derivadas, tais como o turismo de pesca, comércio de acessórios e prestação 

de serviços, contribuindo para a movimentação da economia local (RESENDE, 2008). 

Na ADA do empreendimento, a Colônia de Pescadores registrada é a Z-2. A 

pesca tem grande importância para a população do município, pois constitui a base 
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econômica de muitas famílias de baixa renda, que utilizam os recursos das águas do Alto 

Paraguai para sua subsistência.  

Com o intuito de evitar conflitos socioambientais, principalmente no contexto das 

expectativas geradas pela implantação e operação do empreendimento portuário, é 

necessário que medidas de comunicação social sejam sempre adotadas. Tais medidas 

devem visar o esclarecimento às comunidades tradicionais, quilombolas e indígenas, bem 

como à sociedade em geral e à comunidade pesqueira, os reais impactos que envolvem o 

TPP, além das medidas adotadas para minimiza-los. Desse modo, evitando gerar 

especulações e anseios.  

Para o patrimônio histórico e cultural, foram avaliados os bens Tombados e 

Valorados, e bens registrados (patrimônio imaterial). Para o primeiro, não há previsão de 

impacto aos bens Tombados e Valorados ou processos abertos para esse fim nos 

municípios envolvidos na caracterização da atividade. Da mesma forma, não foram 

identificados processos de Chancela da Paisagem Cultural que abrangessem os 

municípios referenciados na Ficha de Caracterização da Atividade (FCA). Finalmente, o 

IPHAN manifestou-se favoravelmente à anuência da Licença Prévia condicionando o 

prosseguimento da próxima etapa de Licenciamento à apresentação do Projeto de 

resgate do sítio arqueológico Pintada e ao Projeto Integrado de Educação Patrimonial. 

Dentro da AID, foram identificados 5 sítios arqueológicos, sendo eles: sítio 

arqueológico Arara Azul, sítio arqueológico Atoledal, sítio arqueológico Dito, sítio 

arqueológico Flecheiro e sítio arqueológico Tererê.  

No contexto da ADA, há apenas um local com vestígios de valor arqueológico, 

denominado sítio arqueológico Pintada, incidindo sobre o traçado projetado para o acesso 

ao empreendimento, em terreno pertencente à Fazenda Atoledal, no município de 

Cáceres. 

Em relação à interferência em Patrimônio Arqueológico, de acordo com o 

Relatório de Avaliação de Impacto ao Patrimônio Arqueológico, através da identificação e 

estudos do patrimônio arqueológico da região, parte integrante do Patrimônio Cultural 

Brasileiro, se aplicam medidas relacionadas à proteção, à preservação in situ e ao resgate 

e/ou mitigação dos impactos ao patrimônio arqueológico (ZANETTINI, 2018).  

Com caráter preventivo, corretivo e compensatório, recomenda-se a realização do 

Programa de Gestão do Patrimônio Arqueológico (PPA). Este tem como medida corretiva 

o resgate do patrimônio arqueológico identificado na ADA do TPP, como medida 
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preventiva o monitoramento arqueológico da ADA e compensatória a 

implementação/potencialização da educação patrimonial, com o objetivo de socializar os 

conhecimentos histórico e cultural obtidos pela pesquisa arqueológica e, 

consequentemente, ser um meio para o reconhecimento e preservação do acervo 

regional. 

Para tais danos, prevê-se a redução de efeitos através do Programa de Gestão 

do Patrimônio Arqueológico, que implementará a proteção, preservação, resgate e/ou 

mitigação dos impactos, além da potencialização e socialização do conhecimento 

histórico e cultural adquirido. Também é necessário manter sempre canais de 

comunicação com as comunidades identificadas e com a população como um todo, afim 

de esclarecer quaisquer eventuais anseios em relação as atividades de preservação do 

patrimônio.  

Por meio das informações apresentadas nos tópicos de dinâmicas 

socioambientais, é possível obter uma base de como o empreendimento impactará nas 

questões socioeconômicas regional. De maneira geral, a influência do TPP nas dinâmicas 

socioambientais é positiva, fato que justifica a implantação do empreendimento. Porém, a 

probabilidade de se gerar conflitos ambientais e os fatores de risco de acidentes ao longo 

da implantação e operação portuária, fazem necessárias a adoção de medidas. Os 

possíveis impactos a serem gerados em recorrência ao empreendimento portuário, bem 

como as medidas mitigadoras, compensatórias, potencializadoras e programas 

ambientais que devem ser adotados, serão apresentadas na íntegra no Volume 5 – 

Avaliação de Impactos Ambientais. 

 

 

5.3.6.1 Pesquisa de opinião pública 

 

Opinião pública é o pensamento predominante do grupo sobre uma determinada 

pessoa ou questão. É o juízo coletivo adotado e exteriorizado por um grupo (CAVALIERI 

FILHO, 2012). A opinião da população local é essência em um processo de avaliação 

socioambiental do empreendimento, para fornecer uma melhor avaliação dos impactos 

antecipados pela comunidade. 

Em vista disso, foram aplicados questionários na Área de Estudo do terminal, 

distribuindo-se a amostragem entre os municípios possivelmente afetados. Especial 
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enfoque foi dado à população pesqueira e ribeirinha de Cáceres, que se verificou 

apresentar as maiores preocupações com relação ao empreendimento. Dessa forma, 

pôde-se analisar as necessidades da população mais interessada, levando-se em 

consideração suas opiniões no processo de análise do empreendimento. 

De modo geral, os principais objetivos da pesquisa se dão por identificar o perfil 

social do público influenciado pela construção do Porto Paratudal, além de verificar a 

percepção da população em relação às obras na região de Cáceres (MT). Tais fatores 

refletem o nível de conhecimento populacional quanto à realização do empreendimento, 

identificando as percepções e o perfil do público nas proximidades. 

A pesquisa de avaliação tem caráter comparativo com análise percentual dos 

dados coletados, sendo que a coleta das informações se deu a partir de um questionário 

composto majoritariamente por perguntas fechadas, com alternativas para escolha. 

Assim, no total foram entrevistadas 130 pessoas, com questões relativas ao meio 

socioeconômico e impactos decorrentes da implantação e operação do empreendimento 

dos quais, 63%tinham conhecimento sobre a possível implantação de um terminal na 

região. 

As pesquisas ocorreram nos meses de agosto e setembro de 2018, por meio de 

formulários físicos e digitais, e no mês de maio de 2019 com aplicação de questionários 

físicos, principalmente para a comunidade pesqueira. O perfil do público total entrevistado 

pode ser verificado na Tabela 5.65 e a Tabela 5.66. 

 

TABELA 5.65 – PERFIL DOS ENTREVISTADOS. 

GÊNERO QUANTIDADE PORCENTAGEM 

Masculino 74 57% 

Feminino 33 25% 

Não coletado 23 18% 

Total 130 100% 

Fonte: UFPR/ITTI (2019). 

 

TABELA 5.66 – FAIXA ETÁRIA DOS ENTREVISTADOS. 

FAIXA ETÁRIA QUANTIDADE PORCENTAGEM 

Até 20 anos 5 4% 

Entre 21 e 30 anos 14 11% 

Entre 31 a 50 anos 51 39% 

Acima de 50 anos 60 46% 

Total 130 100% 

Fonte: UFPR/ITTI (2019). 
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A relação das profissões dos entrevistados encontra-se na Tabela 5.67 a seguir. 

Nota-se a predominância de profissionais autônomos, funcionários público e pescadores, 

ambos em torno de 23% de participação na entrevista. 

 

TABELA 5.67 – ATIVIDADE E EMPREGO ATUAL DOS ENTREVISTADOS DA COMUNIDADE GERAL. 

ATIVIDADE/EMPREGO ATUAL QUANTIDADE PORCENTAGEM 

Autônomo 28 22% 

Funcionário público 31 24% 

Empregado de empresa privada 6 5% 

Agricultor/pecuarista 12 9% 

Estudante 3 2% 

Empresário 6 5% 

Pesca 30 23% 

Outro 14 11% 

Total 130 100% 

Fonte: UFPR/ITTI (2019). 

 

Das opções de municípios listados no questionário (Cáceres, Barão de Melgaço, 

Curvelândia, Cuiabá e Poconé no Mato Grosso, Corumbá no Mato Grosso do Sul e 

“outros”), 45% dos entrevistados residiam em Cuiabá (MT), 45% em Cáceres (MT), 5% 

em Barão de Melgaço (MT) e 5% em outros municípios não listados. Com relação aos 30 

pescadores entrevistados, todos pertencem à Associação dos Pescadores do município 

de Cáceres. 

A maior parte dos entrevistados acredita que a implantação de um porto irá 

contribuir para o desenvolvimento da região, para a melhoria da infraestrutura e para a 

economia local, o que reforça a importância do desenvolvimento voltado ao transporte de 

cargas produzidas no estado de Mato Grosso. Além disso, o Capítulo 9 deste Estudo de 

Impacto Ambiental aborda as medidas mitigadoras e os Programas Ambientais 

necessários para que os impactos ambientais negativos possivelmente gerados pelo 

empreendimento sejam prevenidos ou reduzidos. 
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FIGURA 5.59 – RESPOSTAS SOBRE A POSSIBILIDADE DE A IMPLANTAÇÃO DE UM PORTO 
CONTRIBUIR PARA O DESENVOLVIMENTO DA REGIÃO, PARA A MELHORIA DE INFRAESTRUTURA E 

PARA A ECONOMIA LOCAL. 

 

Fonte: UFPR/ITTI (2019). 

 

Dentre os entrevistados, 81% dos participantes afirmaram que a construção do 

empreendimento na região é importante, enquanto apenas 10% disseram não ser e 9% 

manifestaram que a implantação ou não do Porto é indiferente para o crescimento 

regional. 

Os entrevistados foram questionados sobre quais seriam os principais impactos 

positivos gerados com a instalação do terminal portuário e 79 dos 130 entrevistados 

assinalaram a opção “Geração de empregos” (Tabela 5.68). Em segundo lugar ficou a 

opção “Desenvolvimento no comércio local e regional” e a “Diminuição do custo de 

transporte de cargas”. Nesse questionamento, o entrevistado poderia responder uma ou 

duas alternativas, totalizando dessa forma, 214 respostas ao invés de apenas 130. 

 

TABELA 5.68 – PERCEPÇÃO DA COMUNIDADE SOBRE OS IMPACTOS POSITIVOS DA CONSTRUÇÃO 
DO EMPREENDIMENTO. 

Para você, quais seriam os principais IMPACTOS POSITIVOS gerados pela construção de um Porto 
na região? (Até DUAS alternativas) 

Geração de empregos 79 

Aumento da produção agrícola local e regional 13 

Desenvolvimento no comércio local e regional 40 

Melhorias de serviços públicos (saúde, educação e segurança) 5 

Movimentação de cargas diversas 17 

Desenvolvimento de atividades de turismo e pesca 4 
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Para você, quais seriam os principais IMPACTOS POSITIVOS gerados pela construção de um Porto 
na região? (Até DUAS alternativas) 

Diminuição do custo de transporte de cargas 36 

Aumento de arrecadação de impostos  3 

Nenhum impacto positivo 17 

Total 214 

Fonte: UFPR/ITTI (2019). 

 

É sabido que um terminal causará a geração de novos empregos, mas é 

interessante saber que essa informação parte também da população e que, dos 30 

pescadores entrevistados, 10 deles também responderam que um dos principais impactos 

positivos é a geração de emprego. O desenvolvimento no comércio local e regional será 

consequência da operação portuária e também contará com a geração de empregos 

indiretos. E o terceiro impacto positivo mais selecionado foi referente a diminuição do 

custo de transporte de cargas, que trará diversas consequências positivas para a 

economia e desenvolvimento da região. 

Dentre as opções de impactos negativos gerados pela construção do 

empreendimento, as principais preocupações da população são sobre a possível poluição 

da água, ar ou solo na região do porto, sobre o aumento do tráfego nas rodovias de 

acesso ao porto e a interferência sobre a atividade pesqueira, conforme respostas 

apresentadas na Tabela 5.69. 

 

TABELA 5.69 – PERCEPÇÃO DA COMUNIDADE SOBRE OS IMPACTOS NEGATIVOS DA 
CONSTRUÇÃO DO EMPREENDIMENTO. 

Para você, quais seriam os principais IMPACTOS NEGATIVOS gerados pela construção de um Porto 
na região? (Até DUAS alternativas) 

Insuficiência de serviços públicos (saúde, educação e segurança) 2 

Aumento do tráfego nas rodovias de acesso ao porto 29 

Possível poluição da água, ar ou solo na região do porto 55 

Diminuição do desenvolvimento de atividades de turismo 9 

Interferência sobre a atividade pesqueira 37 

Desbarrancamento das margens de rio devido à navegação 18 

Prejuízo a comunidades ribeirinhas existentes 23 

Prejuízo a comunidades indígenas e/ou quilombolas 0 

Nenhum impacto negativo 34 

Total 207 

Fonte: UFPR/ITTI (2019). 
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Em relação aos efeitos negativos da implantação do TPP, estes são abordados 

no Capítulo 6 – Análise de Impactos Ambientais, onde os possíveis impactos ambientais 

negativos são identificados, classificados e valorados quanto ao seu grau de impacto. 

Durante as entrevistas na comunidade pesqueira, observou-se que os pescadores 

de atividade profissional utilizam, principalmente, os corixos (pequenos rios que se 

formam em épocas de chuva) como locais de pesca e não a calha principal do rio. 

Outro fator relevante é que a maioria dos entrevistados, inclusive a comunidade 

pesqueira, acredita que a instalação de um porto na região trará mais impactos positivos 

do que negativos (Figura 5.60). Entre os participantes da comunidade em questão, 

apenas 13 entrevistados acreditam que o empreendimento poderá trazer mais impactos 

negativos. 

 

FIGURA 5.60 – OPINIÃO DOS ENTREVISTADOS SOBRE A IMPLANTAÇÃO TRAZER MAIS IMPACTOS 
POSITIVOS OU NEGATIVOS. 

 

Fonte: UFPR/ITTI (2019). 

 

Frente aos resultados obtidos com os questionamentos, verificou-se que a 

população em geral considera relevante a implantação de um empreentimento portuário 

na região e que o mesmo contribuirá para o desenvolvimento local e da região. 
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5.4 PASSIVOS AMBIENTAIS 

 

O processo de interiorização das atividades no país caracterizou-se peça 

ausência de planejamento e consequente má utilização de recursos naturais, sobretudo 

das florestas. Ao longo do processo de colonização, a cobertura florestal nativa foi sendo 

fragmentada, cedendo espaço para agricultura, pecuária e diversas outras atividades. 

Segundo o Manual de Licenciamento Ambiental de Portos (2018), passivos 

ambientais compreendem os custos e responsabilidades civis geradoras de dispêndios 

referentes às atividades de adequação de um empreendimento aos requisitos da 

legislação ambiental e à compensação de danos ambientais. 

 

5.4.1 Discussão dos resultados 

 

Conforme solicitado no Termo de Referência, o levantamento de passivos 

ambientais foi realizado na provável Área Diretamente Afetada (ADA) pelo 

empreendimento, a qual compreende o polígono de Acesso e a poligonal do Terminal 

Portuário. 

A metodologia de identificação dos passivos compreendeu o caminhamento de 

toda a ADA, com registro fotográfico e obtenção de coordenada de geolocalização dos 

passivos. Após a identificação in loco, houve inserção dos dados na Ficha de 

Identificação dos Passivos, com descrição, relatório fotográfico, croqui de representação, 

descrição de causa e possíveis consequências e indicação de soluções. 

No diagnóstico de passivos ambientais, a ADA ainda foi inspecionada para 

verificar-se a presença de resíduos sólidos, processos erosivos, ausência de vegetação 

nativa ou intervenção em APP, assoreamento, construções, estruturas para descarte de 

dejetos (esgoto), áreas contaminadas, uso de defensivo agrícolas, locais para 

abastecimento e atracação de embarcações. 

Em relação aos parâmetros contemplados no estudo de qualidade da água, não 

foram verificados resultados acima dos índices estabelecidos pela resolução Conama nº 

357/05. 

Com base no Sistema Nacional de Cadastro Ambiental Rural do Serviço Florestal 

Brasileiro, foi verificado que a Fazenda Atoledal (Código CAR: MT-5102504-

622E591250FB410081282) possui 8.711,5 hectares. Sabendo-se que o Sistema Nacional 
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de Cadastro Rural (INCRA, 2018) define o módulo fiscal no município de Cáceres como 

uma área de 80 hectares, logo, a Fazenda Atoledal possui 108,9 módulos fiscais e é 

enquadrada como uma grande propriedade. 

Quanto à intervenção em APP, a Seção II - Das Áreas Consolidadas em Áreas de 

Preservação Permanente do Novo Código Florestal, Lei Federal nº 12.651/2012, cita que: 

 

“IV - área rural consolidada: área de imóvel rural com ocupação 

antrópica preexistente a 22 de julho de 2008, com edificações, 

benfeitorias ou atividades agrossilvipastoris, admitida, neste último 

caso, a adoção do regime de pousio (Art. 3o, item IV);” 

“Nas Áreas de Preservação Permanente, é autorizada, 

exclusivamente, a continuidade das atividades agrossilvipastoris, de 

ecoturismo e de turismo rural em áreas rurais consolidadas até 22 

de julho de 2008 (Art. 61-A)” 

 

O §4º (Artigo 61-A) expõe que os imóveis rurais com área superior a 4 (quatro) 

módulos fiscais e que possuam áreas consolidadas em APP ao longo de cursos d’água 

naturais, será obrigatória a recomposição faixas marginais, conforme determinação do 

Programa de Regularização Ambiental (PRA), observado o mínimo de 20 (vinte) e o 

máximo de 100 (cem) metros, contados da borda da calha do leito regular. Essas 

metragens equivalem, respectivamente, a áreas de 0,82 ha (mínimo) a 4,62 ha (máximo). 

O Programa de Regularização Ambiental (PRA) é regulamentado pelo Decreto nº 

7.830/2012, o qual dispõe que, em casos de imóveis ruiais com áreas consolidadas em 

APP superiores a 10 (dez) módulos fiscais, a extensão de recomposição das faixas 

marginais corresponde à metade da largura do curso d’água, respeitando o mínimo de 30 

(trinta) e no máximo 100 (cem) metros. No caso da região da Fazenda Atoleda, devido a 

dimensão da largura do curso d’água, a provável largura de recuperação é no âmbito de 

100 metros a partir da margem, o que equivale a área de 4,62 ha. 

Conforme o §12º (Artigo 61-A da Lei Federal nº 12.651/2012), ainda é admitida a 

manutenção de residências e da infraestrutura associada às atividades agrossilvipastoris, 

de ecoturismo e de turismo rural, inclusive o acesso a essas atividades.  
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Dessa forma, a seguir são apresentados o mapeamento (Mapa de Passivos 

Ambientais - ADA) (Figura 5.61) e as fichas dos 03 passivos ambientais identificados 

(Quadro 5.16 ao Quadro 5.18), incluindo a necessidade de recomposição da APP. 

Quanto ao meio afetado, todos os passivos são relacionados com meio físico ou 

Biótico, não sendo identificados passivos ambientais relacionados ao Meio 

Socioeconômico. 
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FIGURA 5.61 – MAPA DE PASSIVOS AMBIENTAIS - ADA. 

 

Fonte: UFPR/ITTI (2018). 
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QUADRO 5.16 – DETALHES DO PASSIVO AMBIENTAL 01 

Número do Passivo: 01 Data: 30/08/2018 

Local: Polígono do Terminal Dimensões do passivo: 11,0 x 2,40 (m²) 

Coordenadas UTM: Lat.: 8.154.369,51 mS / Long.: 418.576,47 mE / Fuso: 21K 

Meio associado: Meio físico 

  

Legenda 01: vista frontal da embarcação. Legenda 02: vista lateral da embarcação. 

Descrição: Embarcação abandonada, sem componentes mecânicos. 

Possíveis causas: Falha mecânica ou estrutural da embarcação. 

Possíveis consequências: Degradação da paisagem; resíduos sólidos de madeira, 
material plástico e metal; possível arraste para o corpo hídrico em épocas de cheia. 

Soluções: Desmonte da embarcação e envio dos materiais para reciclagem (metal e 
plástico) e reutilização (madeira); 
Remoção da embarcação e venda da estrutura como sucata. 

Croqui (sem escala) 

 

Fonte: UFPR/ITTI (2018). 
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QUADRO 5.17 – DETALHES DO PASSIVO AMBIENTAL 02 

Número do Passivo: 02 Data: 30/08/2018 

Local: Polígono do Terminal 
Dimensões do passivo: polígono irregular: 
0,82 ha (mínimo) a 4,65 ha (máximo), 
conforme PRA (não apresentado). 

Coordenadas UTM: Lat.: 8.154.304,42 mS / Long.: 418.818,87 mE / Fuso: 21K 

Meio associado: Meio físico e biótico 

  

Legenda 01: foto da região de APP. Legenda 02: vista aérea parcial da APP. 

Descrição: Ausência de vegetação de Área Consolidada em Área de Preservação 
Permanente. 

Possíveis causas: Remoção da vegetação para formação de pastagem e utilização da 
lenha. 

Possíveis consequências: Degradação da paisagem; surgimento de dinâmicas nocivas 
a região ciliar do Rio Paraguai, como erosão, transporte facilitado de sedimento; Redução 
da biodiversidade; perda de habitat. 

Soluções: A recomposição, isolada ou conjuntamente da área apontada pelo PRA, que 
corresponde a uma provável área equivalente a 4,65 ha, conforme § 4, Art. 61-A, Lei 
Federal nº 12.651/2012 e conforme Decreto nº 7.830/2012, pelos seguintes métodos: I - 
condução de regeneração natural de espécies nativas; II - plantio de espécies nativas; III - 
plantio de espécies nativas conjugado com a condução da regeneração natural de 
espécies nativas (§ 13, Art. 61-A, Lei Federal nº 12.651/2012). Recomenda-se que na 
área menos antropizada seja realizado o cercamento, para que ocorra a regeneração da 
flora nativa, e nas áreas mais antropizadas o plantiu de espécies nativas e cercamento.  
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Continuação 

Croqui (escala 1:5000) 

 
Fonte: UFPR/ITTI (2018). 
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QUADRO 5.18 – DETALHES DO PASSIVO AMBIENTAL 03 

Número do Passivo: 03 Data: 30/08/2018 

Local: Polígono do Terminal Dimensões do passivo: 450,0 x 3,0 (m²) 

Coordenadas UTM: Lat.: 8.154.280,81 mS / Long.: 418.767,52 mE / Fuso: 21K 

Meio associado: Meio físico 

  

Legenda 01: erosão da margem. Legenda 02: suspensão de sedimento junto 
a margem. 

Descrição: erosão da margem do rio. 

Possíveis causas: dinâmica natural do rio; alteração do solo pelo trânsito de animais; 
navegação; supressão da APP. 

Possíveis consequências: instabilidade das margens; carreamento de sedimento para o 
corpo hídrico; erosão fluvial; sedimentação/deposição em ambiente lêntico ou 
intermediário; aumento da turbidez e da concentração de sólidos totais. 

Soluções propostas: não há solução pontual. A recuperação da vegetação nas margens 
auxilia a diminuir os processos erosivos e como consequência o assoreamento e 
suspensão de sedimentos.  
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Croqui (escala 1:1500) 

 
Fonte: UFPR/ITTI (2018). 
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5.5 SÍNTESE DA SITUAÇÃO AMBIENTAL DA REGIÃO 

 

Em atendimento ao Termo de Referência apresentado, o tópico de encerramento 

da seção de diagnóstico ambiental deve compreender uma análise sintética dos fatores 

ambientais sensíveis da região, com o intuito de se fazer uma abordagem mais objetiva, 

compreendo as características de maior relevância dentro do contexto do local onde o 

empreendimento se encontra. A análise compreenderá todas as três esferas do 

diagnóstico ambiental: meio físico, meio biótico e meio socioeconômico. Dentro deste 

diapasão, deverão ser destacadas as situações onde o empreendimento poderá interferir 

nos contextos ambientalmente sensíveis. 

A metodologia empregada nesta subseção objetivará a apresentação das 

informações subdivididas em cada uma das três áreas de abordagem, iniciando com um 

quadro sintético, pontuando as principais características ambientais daquela região. Após 

esta explanação preliminar, serão realizados os devidos detalhamentos para cada 

aspecto elencado. 

 

5.5.1 Meio físico 

 

O diagnóstico do meio físico objetivou analisar a caracterização natural da região, 

averiguando os aspectos ligados ao clima, geomorfologia, geologia, geotecnia, 

espeleologia e recursos hídricos. Para estas avaliações, foram delimitadas duas principais 

áreas de estudo, a quais foram denominadas de Área de Influência Indireta do meio físico, 

representada na Figura 5.62, e a Área de Influência Direta do meio físico, representada 

pela Figura 5.63. 
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FIGURA 5.62 – ÁREA DE INFLUÊNCIA INDIRETA (AII) ESTIMADA PARA O MEIO FÍSICO. 

 
Fonte: UFPR/ITTI (2018). 
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FIGURA 5.63 – ÁREA DE INFLUÊNCIA DIRETA (AID) ESTIMADA PARA O MEIO FÍSICO. 

 

Fonte: UFPR/ITTI (2018). 
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A seguir, apresenta-se a síntese dos principais pontos a serem levados em 

consideração sobre cada tema. 

 

5.5.1.1 Clima 

 

O clima foi analisado sob os seguintes critérios: temperatura, evaporação, 

insolação, vento e pluviometria. Para a análise destes aspectos climáticos, foram 

utilizados dados das estações meteorológicas inseridas na Área de Estudo do meio físico 

do empreendimento. Portanto, foram consideradas as estações de Cáceres, Cuiabá, 

Diamantino e Padre Ricardo Remetter, cuja localização pode ser observada na Figura 

5.64. 
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FIGURA 5.64 – LOCALIZAÇÃO DAS ESTAÇÕES METEOROLÓGICAS DA ÁREA DE ESTUDO ESTIMADA 
PARA O MEIO FÍSICO. 

 

Fonte: UFPR/ITTI (2018). 
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No aspecto de temperatura, averiguou-se que as temperaturas médias anuais 

orbitam em torno de 22 °C e 24 °C, com a média mínima ocorrendo em junho-julho e 

variando de 18 °C ao sul, nas terras elevadas das chapadas, a 22 °C ao norte. Na 

estação mais quente, os meses de setembro e outubro são os que apresentam as 

maiores temperaturas, em geral para a região, acima de 36 °C e no Pantanal acima de 42 

°C. 

O regime de ventos apresentou-se com a classificação como “ventos calmos”, 

segundo a classificação de Beaufort, sendo que somente a estação Cuiabá não 

apresentou um percentual superior a 50% dos dados inseridos nesta categoria. A 

velocidade dos ventos varia de 1,0m/s até 1,7m/s em média, com picos ocasionais que 

podem alcançar até 12m/s, mas de ocorrência rara. As direções predominantes 

identificadas foram Norte e Sul na maioria das medições, com representatividade de 19% 

e 10,75%. 

Quanto à evaporação, constatou-se uma considerável variabilidade, com valores 

que oscilam de cerca de 70mm em fevereiro e março para até 185mm de média nos 

meses de agosto e setembro, com picos máximos que podem ultrapassar 200mm. Logo, 

é possível deduzir que a pluviometria da região possui um perfil igualmente sazonal, fato 

este que será corroborado na análise do perfil de chuvas.  

No que cerne às taxas de insolação, constatou-se também uma considerável 

variabilidade, com valores que oscilam de 155h nos meses entre setembro de março, em 

contraste com valores acima das 200h de média entre abril e agosto, com uma máxima 

média de 240h no mês de julho. Novamente, esta constatação é mais um indicativo de um 

distinto perfil pluviométrico, haja vista que a redução do valor médio de horas de insolação 

no semestre de setembro até março caracteriza este período com maior intensidade de 

chuvas, o que implica numa inferior exposição ao disco solar, enquanto que o semestre 

de abril até agosto indica ser de estiagem, com poucas nuvens e, consequentemente, 

uma maior exposição aos raios solares. 

Portanto, quanto ao último critério analisado, observa-se justamente um perfil 

pluviométrico consideravelmente distinto nesta região, com índices que ultrapassam a 

média de 170mm entre os meses de dezembro e março, com máximas médias de quase 

200mm, em contraste com valores inferiores à média de 30mm, podendo ser inferiores, 

inclusive, aos 20mm nos meses de junho até agosto.  

Com isso, dado a este perfil climatológico, justifica-se a classificação desta área 

como de clima tropical de savana (Aw), marcado por chuvas de verão e períodos secos 
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no inverno. Quanto aos impactos que o empreendimento potencialmente poderá acarretar 

na região, no aspecto clima, conclui-se que não representarão qualquer impacto no perfil 

climatológico da região. 

 

5.5.1.2 Geomorfologia 

 

A análise geomorfológica compreendeu o levantamento e detalhamento das 

unidades geomorfológicas presentes na Área de Estudo do meio físico, bem como a 

apresentação de planta planialtimétrica, contendo a sua respectiva representação, e a 

identificação das unidades geomorfológicas principais. 

O levantamento do perfil geomorfológico identificou, ao todo, quatro domínios 

morfoestruturais, bem como 17 unidades geomorfológicas, dispostos segundo a Tabela 

5.70 e a Figura 5.65. 

 

TABELA 5.70 – DOMÍNIOS MORFOESTRUTURAIS E UNIDADES GEOMORFOLÓGICAS 
CONTEMPLADOS NA ÁREA DE ESTUDO DO MEIO FÍSICO. 

Domínios morfoestruturais Unidades geomorfológicas 

Domínio morfoestrutural quaternário 
Planícies e pantanais mato-grossenses (Pantanal de 
Poconé, Pantanal de Nhecolândia) 

Domínio morfoestrutural crátons neoproterozóicos 

Planícies e pantanais mato-grossenses (Pantanal do 
São Lourenço) 

Bacia sedimentar do Guaporé 

Superfície dissecada de Jauru 

Serras do Roncador 

Cinturões móveis neoprolezóicos 

Depressão interplanáltica Paranatinga 

Depressão intermontana da província serrana 

Depressão cuiabana 

Depressão do Alto Paraguai  

Serras de São Vicente 

Bacias e coberturas sedimentares fenorozóicas 

Planalto dos Parecis  

Planalto de Tapirapuã 

Chapada dos Guimarães 

Chapada dos Parecis 

Planalto dos Alcantilados 

Fonte: UFPR/ITTI (2018). 
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FIGURA 5.65 – CARACTERIZAÇÃO GEOMORFOLÓGICA DA ÁREA DE ESTUDO ESTIMADA PARA O 
MEIO FÍSICO. 

 
Fonte: UFPR/ITTI (2018). 
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Dentre todas as unidades geomorfológicas identificadas, considera-se relevante 

salientar, nesta síntese, aquelas com características próprias peculiares e que merecem 

uma maior atenção. Neste bojo, serão analisadas as Planícies e pantanais mato-

grossenses, a Depressão intermontana da Província Serrana, a Depressão Cuiabana, e a 

Chapada dos Guimarães. 

As Planícies e Pantanais Mato-grossenses compreendem grande parte das 

unidades geomorfológicas identificadas, como o Pantanal de Poconé e o Pantanal do São 

Lourenço. Estas unidades são responsáveis por 28% das formações da Bacia do Alto 

Paraguai, e são marcadas pela baixa altimetria, com cotas variando de 80 a 150m, bem 

como baixos índices de declividade, variando de 0 a 3%, sendo considerados, portanto, 

terreno plano. A sua principal característica é a alta prospecção para inundações, haja 

vista o perfil pluviométrico desta região, criando uma sazonalidade de regimes secos e 

chuvosos. 

A Depressão intermontana da Província Serrana, ou somente Província Serrana, 

constitui de uma unidade geomorfológica com perfil altimétrico bem significativo, com uma 

amplitude de variação de até 800m, com declividades que podem superar os 50%, sendo 

considerado de perfil montanhoso. Trata-se de uma série de serras paralelas, alinhadas 

na direção NNE-SSO, ocupando uma faixa de 35 a 40km de largura e 400km de 

extensão. Esta unidade geomorfológica destaca-se por se tratar de uma faixa estreita de 

um perfil de terreno pouco comum nesta região, haja vista a predominância de planícies 

de baixa altitude e declividade em seu entorno. 

A Depressão Cuiabana é uma relevante unidade geomorfológica identificada, haja 

vista que esta encobre parte significativa da Área de Estudo. Trata-se de uma área com 

altitudes médias variando de 120 até 300m, bem como com a predominância de baixas 

declividades. É caracterizada por contar uma pluralidade de características morfológicas, 

variando de áreas com dissecação e amplitude de valores médios, com a presença de 

morros e colinas, até áreas de dissecação baixa, com baixas declividades. Ainda persiste 

a presença de planícies alagáveis, que compreendem o alagamento do Rio Cuiabá em 

períodos de cheias. 

Por fim, a Chapada dos Guimarães é caracterizada por ser uma região planáltica, 

rodeada por escarpas com altitudes que variam de 600 até 800m. Por este motivo, esta 

morfologia é marcada por possuir elevado perfil altimétrico, com grande índice de 

declividade na região das escarpas. Trata-se de uma unidade geomorfológica localizada 
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nos limites da Bacia do Alto Paraguai e, portanto, localizada próxima aos limites da área 

de estudo do meio físico. 

A AID do empreendimento encontra-se na unidade geomorfológica dos Pantanais 

Mato-grossenses, com uma pequena parcela na Província Serrana. As técnicas 

construtivas e alternativas tecnológicas a serem adotadas em sua implantação levarão em 

consideração as características geomorfológicas desta região, haja vista a adoção de 

passarelas suspensas em áreas passíveis de inundação. Assim, não se espera que o 

empreendimento possa acarretar qualquer impacto com relação à geomorfologia da Área 

de Estudo e em áreas ambientalmente sensíveis. 

 

5.5.1.3 Geologia 

 

Na análise geológica, procedeu-se a identificação das principais unidades 

litoestratigráficas e suas feições estruturais, grau de alteração e de deformação, em 

conformidade com o Termo de Referência. 

Dentre das unidades litoestratigráficas identificadas, objetiva-se abordar, nesta 

síntese, aquelas englobadas nas classes da Formação Pantanal, bem como do Grupo 

Alto Paraguai, haja vista serem estes os perfis litológicos onde o empreendimento estará 

instalado. 

A Formação Pantanal é considerada um grupo de formação recente, datado do 

período cenozoico. Ela é caracterizada pela prevalência de rochas sedimentares, 

dispostas em três porções distintas: as Fáceis Depósitos Coluvionares, que representa a 

porção inferior, constituída por sedimentos detríticos, parcialmente laterizados, cascalhos, 

areias, siltes e argilas; as Fáceis Terraços Aluvionares, que representam a porção 

intermediária, compreendendo fácies terraços aluvionares elevados, caracterizado como 

planície aluvial antiga, englobando sedimentos areno-argilosos, parcialmente 

inconsolidados e laterizados; e as Fáceis Depósitos Aluvionares, que representam a 

porção superficial desta formação, constituída por sedimentos sub-recentes argilo-síltico-

arenosos. 

Já o Grupo Alto Paraguai data do Neoproterozoico, e é um grupo conformado 

com a unidade geomorfológica da Província Serrana e, portanto, é caracterizado pela 

intensa presença de formações dobradas e fraturadas. Este grupo é composto por três 

formações rochosas: a Formação Araras, caracterizada por calcários e dolomitos 

intensamente dobrados e fraturados, subdivida em membro inferior, com margas com 
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seixos e/ou conglomerados com matriz margosa, passando a calcários margosos com 

intercalações de siltitos, argilitos calcíferos e calcários calcíticos e dolomíticos, bem como 

o membro superior, com dolomitos com intercalações subordinadas de arenitos, siltitos e 

argilitos calcíferos com níveis de sílex e concreções silicosas; a Formação Raizama, que 

corresponde a arenitos ortoquartzíticos brancos, médios a grossos, com níveis 

conglomeráticos, passando a arenitos feldspáticos e arcoseanos, sendo caracterizada por 

esforços compressivos na direção NE-SW e dobras com vergência para SW; e a 

Formação Diamantino, que corresponde a arcóseos finos, siltitos e folhelhos, vermelhos e 

marrons, finamente interestratificados e com estratificações cruzadas centimétricas, 

encontrando-se encoberta em discordância angular e erosiva pelos sedimentos do Grupo 

Paraná, Formação Pantanal, Cobertura Detrítica-Laterítica e Depósitos Aluvionares. O 

contexto estrutural das unidades litoestratigráficas supra abordadas são apresentadas na 

Tabela 5.71. 

 

TABELA 5.71 – CONTEXTO ESTRUTURAL DAS UNIDADES LITOESTRATIGRÁFICAS DA REGIÃO DO 
TERMINAL. 

Unidades litológicas 
Deformação 
Tectônica 

Fraturamento 
Intemperismo 

Físico 
Intemperismo 

Químico 

Formação Pantanal 
Fácies Depósitos 
Coluvionares 

Não dobrada Não fraturada Não se aplica Não se aplica 

Formação Pantanal 
Fácies terraços 
aluvionares 

Não dobrada Não fraturada Não se aplica Não se aplica 

Formação Pantanal 
Fácies depósitos 
aluvionares 

Não dobrada Não fraturada Não se aplica Não se aplica 

Grupo Alto Paraguai 
Formação Araras 
Membro Inferior 

Intensamente 
dobrada 

Intensamente 
fraturada 

Baixa a alta na 
horizontal e vertical 

Baixa a alta na 
horizontal e vertical 

Grupo Alto Paraguai 
Formação Araras 
Membro Superior 

Intensamente 
dobrada 

Intensamente 
fraturada 

Baixa Baixa 

Grupo Alto Paraguai 
Formação Raizama 

Pouco a 
moderado 

Pouco a 
moderado 

Moderada a alta Moderada a alta 

Grupo Alto Paraguai 
Formação Diamantino 

Intensamente 
dobrada 

Intensamente 
fraturada 

Baixa a alta na 
vertical 

Baixa a alta na 
vertical 

Fonte: UFPR/ITTI (2018). 
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5.5.1.4 Geotecnia 

 

A análise dos aspectos geotécnicos na região objetivou analisar, sobretudo, o 

risco geológico-geotécnico da Área de Influência Direta do meio físico. 

Em relação aos movimentos de massa gravitacionais, a região não apresenta 

risco, devido às condições planialtimétricas da área de estudo. Ou seja, o baixo gradiente 

de declividade e a baixa variação altimétrica proporcionam pouca influência das forças 

gravitacionais, não ocorrendo a probabilidade de escorregamentos, tombamentos, queda 

de blocos e demais movimentos de massa. 

Em termo-nos de subsidência, a baixa suscetibilidade ao abatimento cárstico é 

consequência da inexistência de cavidades e da baixa potencialidade de desenvolvimento 

de cavernas apresentada pela ADA do empreendimento. Em relação a AID, a presença 

de rochas calcárias é responsável pela classificação em grau alto ou muito alto de 

potencialidade de desenvolvimento de cavernas em algumas regiões.  

No contexto de processos erosivos, a região foi submetida a análise dos aspectos 

de erodibilidade do solo, erosividade da chuva, declividade e uso e ocupação do solo. 

Após as abordagens individuais, seus resultados foram submetidos a uma análise 

multicriterial, na qual foi atribuído a cada aspecto um determinado peso, para se obter a 

avaliação final quanto a susceptibilidade da Área, a qual foi caracterizada com 

suscetibilidade baixa, devido aos seguintes fatores:  

 No que diz respeito a pedologia, constatou-se que, na região do empreendimento, 

ocorre o predomínio de planossolos háplico e também os argissolos vermelho-

amarelo e gleissolo háplico. O primeiro é caracterizado com um grau de 

erodibilidade alto e os demais por um grau de erodibilidade mediano.  

 No aspecto de erosividade da chuva, foram utilizados dados pluviométricos das 

estações meteorológicas já utilizadas na abordagem climatológica. Conforme 

levantado na análise pluviométrica, o perfil de chuvas incidentes nesta região é 

bem distinto ao longo do ano, sendo marcado por uma profunda sazonalidade, com 

um período de intensas chuvas seguido por um período de seca. Assim, quando 

submetida a uma análise anual, esta intensidade pluviométrica localizada acaba 

diluindo-se, enquadrando a área de estudo como de erosividade fraca. 

 A declividade é uma característica relacionada diretamente com a geomorfologia 

da região, o que significa que a abordagem realizada na seção versada nesta 

temática é aqui replicada. Portanto, constata-se que a área é dotada de uma 
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declividade predominantemente baixa, com os maiores índices identificados na 

província serrana devido ao seu perfil geomorfológico já levantado. 

 A análise do uso e ocupação do solo objetivou levantar o perfil vegetal presente na 

região, haja vista sua fundamental importância na avaliação da susceptibilidade à 

erosão do local. Desta averiguação, constatou-se a existência predominante de 

vegetação rasteira e cobertura florestal, com regiões isoladas de uso antrópico. 

Com estes dados, submeteu-se então a aplicação a análise multicriterial, onde 

foram atribuídos pesos a estes fatores, obtendo-se o resultado da susceptibilidade à 

erosão da AID do empreendimento, apresentada na Figura 5.66. 
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FIGURA 5.66 – MAPA DE SUSCEPTIBILIDADE À EROSÃO DA ÁREA DE INFLUÊNCIA DIRETA (AID). 

 

Fonte: UFPR/ITTI (2018). 
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Portanto, conclui-se que a susceptibilidade à erosão da AID do meio físico é 

predominantemente baixa, com valores mais elevados identificados justamente nas 

regiões de maior declividade, sobretudo na Província Serrana. Esta conclusão decorre do 

fato de que o perfil geotécnico da região é marcado por solos de baixo grau de 

erodibilidade, aliado a baixas declividades na região do empreendimento, variando de 0 

até 3%. Desse modo, a região foi diagnosticada como sendo de característica 

deposicional, na qual os sedimentos lixiviados são transportados e sedimentados, de 

forma natural. Porém, a ação antrópica pode acelerar tais processos deposicionais, 

interferindo no processo de assoreamento e de aumento das inundações.  

 

5.5.1.5 Solos 

 

A análise de solos compreendeu uma abordagem de mapeamento das classes da 

Área de Influência Indireta estimada para o meio físico de acordo com o Sistema de 

Classificação da Empresa Brasileira de Pesquisa Agropecuária (EMBRAPA, 2006) com a 

indicação do grau de erodibilidade. Posteriormente, é apresentada a análise pedológica 

da Área de Influência Direta, por meio de levantamento de dados primários, descrevendo 

os seguintes atributos: textura, estrutura, plasticidade, permeabilidade, profundidade dos 

horizontes, entre outros. 

Encontrou-se uma grande diversidade de solos na Área de Estudo do 

empreendimento, apresentada de forma completa no Diagnóstico Ambiental. De toda a 

análise, pugna-se relevante abordar a sub-bacia do Paraguai Pantanal 01 nesta síntese, 

onde está inserido o empreendimento.  

O perfil de solos desta sub-bacia é caracterizado majoritariamente por classes 

com graus de erodibilidade variando de moderado até forte, com a presença esporádica 

de classes com grau muito forte, sobretudo na região da Província Serrana. Contudo, a 

área de implantação do Terminal é dotada de solos com características distintas, com a 

prevalência das formações de Planossolos Háplico e o Latossolos Vermelho-Amarelo, 

sendo este, inclusive, um solo de grau de erodibilidade fraco, com características de boa 

drenagem. 

Quanto à análise de pedologia do local, constatou-se que estes são os dois solos 

com maior predominância na Área de Influência Direta. O Planossolo Háplico é 

caracterizado sobretudo por possuir uma textura arenosa/argilosa, com um perfil de solo 

saturado, tanto pelo fato de o lençol freático estar próximo da superfície, como por ser 
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uma área mais susceptível às inundações características dos Pantanais Mato-grossenses 

em época de cheias. Ocorre, entretanto, que por se tratar de uma área com baixa 

declividade, o risco de ocorrência de erosões é praticamente nulo.  

Já o Latossolo Vermelho-Amarelo, por sua vez, possui como principais 

características o fato de ser um solo mineral, com grande profundidade e boa estrutura. A 

sua textura é arenosa/argilosa, não pedregosa e não rochosa, com uma pequena 

declividade identificada somente na porção noroeste da Área Diretamente Afetada, com 

índices variando de 15º a 35º. 

A disposição dos solos existentes na Área de Influência Direta definida para o 

meio físico, bem como da Área Diretamente Afetada, pode ser verificada na Figura 5.67. 
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FIGURA 5.67 – CLASSE DE SOLOS EXISTENTES NA ÁREA DE INFLUÊNCIA DIRETA (AID). 

 
Fonte: UFPR/ITTI (2018). 

5.5.1.6 Espeleologia 
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Para a análise espeleológica, foi realizado um levantamento das cavidades 

naturais subterrâneas na Área de Estudo, procedendo uma classificação de relevância de 

acordo com a influência do empreendimento no patrimônio espeleológico da região. 

Foi identificada a existência de 291 cavidades inseridas na área de 120.417 km², 

definida como Área de Influência Indireta para o meio físico, em decorrência da 

identificação da Província Espeleológica do Alto Paraguai, haja vista a presença de um 

relevo cárstico bem distinto, o que colabora pela presença de cavidades. 

Contudo, ao se verificar a Área de Influência Direta do meio físico, representada 

por 173 km², constatou-se que nenhuma cavidade encontra-se circunscrita a esta região, 

sendo que as mais próximas encontram-se a distâncias superiores a 30 km desta 

poligonal, conforme pode-se auferir da Figura 5.68. 
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FIGURA 5.68 – EXEMPLOS DE CAVIDADES SUBTERRÂNEAS MAIS PRÓXIMAS DA ÁREA DE 
INFLUÊNCIA DIRETA (AID) DO EMPREENDIMENTO. 

 
Fonte: UFPR/ITTI (2018). 



                                                                                                                                                 
 

 

ESTUDO DE IMPACTO AMBIENTAL –TERMINAL PORTUÁRIO PARATUDAL 
 

234 

Desta forma, a análise demonstrou que a região de implantação do 

empreendimento encontra-se numa área onde a ocorrência potencial de desenvolvimento 

de cavernas é considerada baixa ou improvável, sendo alta somente na região da 

Província Serrana, onde a presença de relevo cárstico colabora para esta situação.  

Além disso, deve-se ressaltar que a Resolução CONAMA nº 347/2004 define 

como Área de Influência sobre o patrimônio espeleológico como sendo o entorno de 250m 

da cavidade, o que elimina qualquer influência que o empreendimento pode representar 

para o patrimônio espeleológico da região. Sob este fundamento legal, dispensa-se a 

classificação de relevância das cavidades naturais do empreendimento. 

 

5.5.1.7 Recursos Hídricos 

 

A análise dos Recursos Hídricos compreendeu duas vertentes distintas: 

primeiramente, foram realizadas considerações a respeito das Águas Superficiais, para 

então analisar questões atinentes à Qualidade da Água. 

 

5.5.1.7.1 Águas Superficiais 

 

As considerações a respeito das águas superficiais se deram a partir do 

mapeamento hidrográfico da área de estudo, tanto da AII, para a identificação do perfil 

hidrográfico, bem como da AID, para a identificação de nascentes, Áreas de Preservação 

Permanente e regiões úmidas ou alagáveis. Desta análise, foram produzidas a Figura 

5.69 e a Figura 5.70. 
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FIGURA 5.69 – HIDROGRAFIA DA ÁREA DE ESTUDO. 

 

Fonte: UFPR/ITTI (2018). 
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FIGURA 5.70 – NASCENTES E ÁREAS DE PRESERVAÇÃO PERMANENTE INSERIDAS NA ÁREA DE 
INFLUÊNCIA DIRETA. 

 

Fonte: UFPR/ITTI (2018). 
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De uma breve análise, pode-se inferir que a Hidrografia da Área de Influência 

Indireta do meio físico é ricamente irrigada. Além disso, observa-se também a existência 

de hidrografias em regime intermitente concentra-se ao sul da área de estudo, sendo que 

o TPP não se encontra localizado nesta região. 

Em relação ao mapeamento da Área de Influência Direta, constata-se a existência 

de duas nascentes na área de estudo, bem como Áreas de Preservação Permanente as 

margens dos rios compreendidos na AID. Deve-se salientar que o TPP se encontra 

totalmente afastado das regiões de nascentes, o que significa que sua operação não 

influenciará na sua manutenção e qualidade.  

Em relação as Áreas de Preservação Permanente, está previsto no projeto do 

empreendimento estruturas de acostagem suspensas. Desta forma, a implantação do 

empreendimento implicará em uma menor interferência nas áreas de APP.  

Após esta contextualização, foram identificadas todas as estações 

hidrometeorológicas localizadas na Área de Influência Indireta definida para o meio físico, 

exposta na Figura 5.71. 
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FIGURA 5.71 – MAPA DE ESTAÇÕES FLUVIOMÉTRICAS DA AII. 

 
Fonte: UFPR/ITTI (2018). 
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Com os dados coletados destas estações, foi possível identificar o perfil de 

vazões existentes nestes rios, conforme a Tabela 5.72. 

 

TABELA 5.72 – CONTEXTO ESTRUTURAL DAS UNIDADES LITOESTRATIGRÁFICAS DA REGIÃO DO 
TERMINAL. 

Estação Localização 
Área de 

drenagem 
(km²) 

Vazões 

Número Nome 
Latitude 

(m) 
Longitude 

(m) 
Média 
(m³/s) 

Mínima 
(m³/s) 

Máxima 
(m³/s) 

Média 
Específica 
(l/s.km²) 

66010000 
Barra dos 
bugres 

8333247 480446 9250 157,49 0 1164,02 17,02 

66055000 
São José do 
Sepotuba 

8331360 426894 8090 230,74 230,74 1180,09 28,52 

66065000 
Estrada MT-
125 

8289643 404139 3620 77,41 13,17 421,14 21,38 

66070004 
Cáceres 
(DPNV) 

8222518 424895 32400 486,06 140,44 1999,09 15,00 

66072000 
Porto 
Esperidião 

8246926 343365 5660 109,7 47,25 550,75 19,38 

66090000 Descalvados 8149855 420171 47100 606,9 155,24 1617,99 12,88 

66120000 
Porto 
conceição 

8104553 461769 64000 431,65 162,7 873,2 6,74 

66140000 Marzagão 8392053 624020 2320 64,28 0,6 672,4 27,70 

66260001 Cuiabá 8273388 595554 23500 385,44 43,3 3479,34 16,40 

66750000 
Porto do 
Alegre 

8273588 503751 103000 686,48 236,71 1149,16 6,66 

Fonte: UFPR/ITTI (2018). Adaptado de ANA (2018). 

 

Destes dados, considera-se importante salientar o que fora levantado das 

estações de Cáceres e Descalvados, por estarem próximas ao empreendimento e 

estarem situadas no Rio Paraguai. Ambas possuem duas das maiores médias de vazões 

identificadas, o que corrobora pela tese de se tratar de uma via hidroviária de grande 

porte e, portanto, com potencial de exploração para a navegação.  

Vencida esta etapa, parte-se para a análise de estruturas hidráulicas existentes, 

segundo dados extraído do Sistema de Informações Geográficas do Setor Elétrico 

(SIGEL) da Agência Nacional de Energia Elétrica (ANEEL). As localizações destas 

estruturas estão apontadas na Figura 5.72. 
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FIGURA 5.72 – DISTRIBUIÇÃO DOS APROVEITAMENTOS HIDRELÉTRICOS NA ÁREA DE ESTUDO DO 
EMPREENDIMENTO. 

 

Fonte: UFPR/ITTI (2018). Adaptado de ANEEL, 2017. 
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Foram identificadas Usinas Hidrelétricas (UHE), Pequenas Centrais Hidrelétricas 

(PCH) e Centrais Geradores Hidrelétricas (CGH), cuja quantificação é apresentada na 

Tabela 5.73. 

 

TABELA 5.73 – CONTEXTO ESTRUTURAL DAS UNIDADES LITOESTRATIGRÁFICAS DA REGIÃO DO 
TERMINAL. 

Estrutura Hidráulica 
Unidades 

Em Operação Planejadas Total 

Usinas Hidrelétricas  5 1 6 

Pequenas Centrais Hidrelétrica 13 49 62 

Centrais Geradores Hidrelétricas  10 0 10 

Fonte: ANEEL, 2017; elaborado por UFPR/ITTI, 2018. 

 

A instalação destas estruturas hidráulicas pode afetar o regime de vazões dos rios 

onde serão implementadas, haja vista que muitas delas preveem a instalação de 

reservatórios para a sua operação. Entretanto, a instalação destas estruturas prevê 

estudos de impacto ambiental, bem como aderência às políticas do setor elétrico. Além 

disso, devido a uma distância geográfica bastante considerável, pode-se auferir que a 

influência da implantação do TPP em relação a operação destas estruturas hidráulicas é 

mínima ou até mesmo inexistente. 

Quanto as demandas hídricas quantitativas, objetiva-se analisar os usos 

consuntivos e não-consuntivos na Área de Influência Direta definida para o meio físico. Os 

usos consuntivos são os usos quantificáveis e, para esta análise, abordou-se os usos 

relacionados com abastecimento urbano, abastecimento rural, dessedentação animal, 

indústria e mineração para a Unidade de Planejamento e Gerenciamento que 

compreende a área de estudo. Estes dados são compilados a na Tabela 5.74. 

 

TABELA 5.74 – DEMANDA TOTAL DE USO DE ÁGUA POR FINALIDADE DE USO NA UPG P7 
PARAGUAI-PANTANAL. 

Uso consuntivo 
UPG P7 Paraguai-

Pantanal (m³/s) 
Total no estado de 
Mato Grosso (m³/s) 

Representação nas UPG’s do 
estado de Mato Grosso (%) 

Abastecimento urbano 0,060 6,866 0,9% 

Abastecimento rural 0,030 0,202 15% 

Dessedentação animal 0,974 5,398 18% 

Indústria 0,003 2,862 0,1% 

Mineração 0,002 0,037 5,4% 

Fonte: UFPR/ITTI (2018). Adaptado de MMA; ANA (2018). 
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Nota-se que a presença predominante de empreendimentos rurais tanto na área 

de estudo quanto em suas adjacências, o que justifica os índices mais elevados de usos 

direcionados para abastecimento rural, dessedentação animal e mineração, em 

comparação com usos urbanos e industriais. Quanto aos usos não-consuntivos, que são 

considerados os não-quantificáveis, foram levantadas as principais atividades comerciais 

que fazem uso dos recursos hídricos da área de estudo, sendo as principais a geração de 

energia elétrica, a navegação fluvial, a aquicultura, a pesca e o turismo. 

 

5.5.1.7.2 Qualidade da Água 

 

A análise de qualidade da água compreende, basicamente, a consideração de 

dois aspectos: as principais fontes poluidoras, com a identificação de suas possíveis 

causas, bem como uma análise objetiva da qualidade da água, com a apresentação dos 

dados físicos, químicos e biológicos devidamente categorizados nos parâmetros 

estabelecidos pela Resolução nº 357/2005 do CONAMA. 

Em relação as principais fontes poluidoras, salienta-se a existência de aterro 

sanitário, curtume e estação de tratamento de esgoto dentro do perímetro urbano de 

Cáceres, as quais consistem de intervenções de causa tipicamente antrópicas, conforme 

se verifica na Figura 5.73. 
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FIGURA 5.73 – FONTES POLUIDORAS DA ÁREA DE ESTUDO. 

 

Fonte: UFPR/ITTI (2018). 
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Apesar da presença destas fontes poluidoras, importante salientar que não foi 

identificado qualquer alteração significativa da qualidade da água dentro da Área de 

Influência Direta definida para o meio físico. 

Em relação aos aspectos de qualidade da água, foram analisados dados 

primários obtidos através de duas campanhas contratadas pelo próprio empreendedor, 

sendo a primeira realizada em janeiro de 2016 e em outubro de 2018. Na primeira 

campanha, foram estipulados dois pontos de medição próximos ao empreendimento, 

enquanto que na segunda campanha, a análise considerou quatro pontos. O seu 

posicionamento em relação ao terminal encontra-se na Figura 5.74. 

 

FIGURA 5.74 – PONTOS DE COLETA DAS CAMPANHAS DE ANÁLISE DE QUALIDADE DA ÁGUA. 

 

Fonte: UFPR/ITTI (2018). 

 

Os parâmetros que devem ser analisados, em consonância com o termo de 

referência, são abordados na Tabela 5.75. Seus dados foram comparados com a Classe 

II para águas doces, segundo a Resolução 357/2005 do CONAMA. 
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TABELA 5.75 – ANÁLISES FÍSICO-QUÍMICAS DAS CAMPANHAS C1 E C2. 

Parâmetro 
Campanha 1 Campanha 2 CONAMA 

357/2005 
CLASSE II A B C D E F 

Temperatura ambiente (°C) 29 29 26,27 25,4 25,91 27,55 - 

Temperatura amostra (°C) 28 26 24,47 26,61 26,71 27,72 - 

Turbidez (NTU) 1,1 1 10,7 8,94 11,7 18,5 ≤100 

Sólidos em suspensão 
(mg/L) 

- - <16,8 <16,8 <16,8 <16,8 - 

Sólidos dissolvidos (mg/L) 170 55 58 74 72 86 ≤500 

Sólidos sedimentáveis 
(ml/L.H) 

- - <0,1 <0,1 <0,1 <0,1 - 

Sólidos totais (mg/L) - - 64 80 80 94 - 

Oxigênio dissolvido (mg/L) 7,2 6,8 8,8 6,85 7,98 5,15 ≥5 

DBO 5,20°C (mg/L) <3 <3 2,03 1,76 2,4 2,6 ≤5 

pH 6,9 6,7 8,27 7,57 7,48 7,6 ≤9 

Alcalinidade (mg CaCO3/L) - - 28,5 28,5 26,6 28,5 - 

Fósforo total-P (mg/L) 0,07 0,1 0,1 0,09 0,1 0,07 ≤0,1 

Condutividade (mS/cm) 37,7 38,3 40 44 43 44 - 

Dureza (mg CaCO3/L) - - 50,6 36,3 44 31,9 - 

Nitrogênio total (mg/L) - - 2,25 2,2 2,18 2,74 - 

Nitrato (mg/L) 0,65 0,61 0,1 < 0,08 <0,08 <0,08 ≤10,0 

Nitrogênio Amoniacal (mg N-
NH3/L) 

0,15 0,12 0,022 <0,010 <0,010 0,012 ≤3,7 

Coliformes termotolerantes 
(UFC/100mL) 

76 53 180 600 180 180 ≤1.000 

Óleos e graxas (mg/L) - - <11 <11 <11 <11 
Virtualmente 

ausentes 

Fonte: UFPR/ITTI (2018) Adaptado de ANAMBI (2016); Control Laboratório (2018). 

 

Desta forma, constata-se que a qualidade das águas da região do 

empreendimento é satisfatória, cabendo ao empreendedor tomar as devidas medidas 

visando a manutenção destes índices, mesmo com a operação do terminal portuário. 

 

5.5.2 Meio biótico 

 

O diagnóstico do meio biótico compreende uma análise quanto aos aspectos de 

biodiversidade que permeiam a região de implantação deste empreendimento. Para tanto, 

foram abordados temas atinentes a Caracterização do Ecossistema, observando as 

Unidades de Conservação, as Áreas Prioritárias para Conservação da Biodiversidade, e 

os Corredores Ecológicos e/ou Corredores entre Remanescentes de Vegetação Nativa. 



                                                                                                                                                 
 

 

ESTUDO DE IMPACTO AMBIENTAL –TERMINAL PORTUÁRIO PARATUDAL 
 

246 

Ademais, são apresentados dados referentes a Fauna e Floras locais. Um resumo dos 

principais aspectos bióticos identificados foram elencados na Tabela 5.76. 

 

TABELA 5.76 – PRINCIPAIS ASPECTOS IDENTIFICADOS NO DIAGNÓSTICO DO MEIO BIÓTICO. 

DIAGNÓSTICO DO MEIO BIÓTICO 

Tema Aspectos Identificados 

Cartacterização 
do 
Ecossistema 

Unidades de 
Conservação 

Nenhuma Unidade de Conservação foi identificada a menos de 10 km do 
empreendimento. 

Áreas 
Prioritárias para 
Conservação 
da 
Biodiversidade 

Identificou-se que o empreendimento está localizado no perímetro da Área 
Prioritária para Conservação da Biodiversidade do Rio Bento Gomes, onde 
poderá ser fomentada a criação de uma Unidade de Conservação de 
Proteção Integral. 

Corredores 
Ecológicos e/ou 
Corredores 
entre 
Remanescentes 
de Vegetação 
Nativa 

Constata-se a interceptação de 0,1% da Área de Influência Direta do 
empreendimento com corredores ecológicos regionais, podendo inferir que 
devido a este percentual baixo, não ocorrerão supressão deste tipo de 
vegetação; 

A implantação do empreendimento acarretará em quatro novos fragmentos 
florestais, oriundos da interceptação do empreendimento com dois 
fragmentos pré-existentes. 

Flora 

Estão presentes, na Área Diretamente Afetada (ADA), as fitofisionomias 
Floresta Estacional Decidual, Floresta Estacional Semidecidual, Savana 
Arborizada, Savana Florestada e Formação Pioneira de Influência fluvial; 

Para o Inventário Florestal, foram demarcadas 74 unidades amostrais, sendo 
37 na área portuária e 37 na via de acesso; 

Será prevista a remoção de 1.802,33 m³ de material lenhoso, numa área 
estimada de 35,06 ha. 

Fauna 

Foram identificadas 59 espécies de herpetofauna na região, sendo que 
nenhuma consta na Lista Nacional de Espécies em Extinção, e uma 
encontra-se na Lista Global de Espécies Ameaçadas, na categoria 
Vulnerável; 

Foram identificadas 54 espécies de entomofauna vetora; 

Foram identificadas 271 espécies de aves na região, sendo que quatro 
espécies constam na Lista Nacional de Espécies em Extinção, na categoria 
Vulnerável, e uma na categoria Em Perigo; 

Já na Lista Global de Espécies Ameaçadas, quatro encontram-se na 
categoria Vulnerável, enquanto que três encontram-se na categoria Quase 
Ameaçadas; 

Em relação aos mamíferos silvestres, forma registradas 6 espécies de 
pequeno porte, e 21 de médio e grande porte, sendo 7 espécies ameaçadas 
de extinção; 

Para a Ictiofauna, forma identificadas 132 espécies distintas, com 37 
espécies de interesse econômico de fins ornamentais e sete utilizadas como 
iscas vivas. Não foi identificada nenhuma espécie ameaçada de extinção. 

Quanto as espécies endêmicas, foram registradas três espécies de 
herpetofauna e seis espécies de avifauna. 

Fonte: UFPR/ITTI (2019). 
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A seguir, apresenta-se uma síntese dos principais pontos a serem considerados 

em cada tema. 

 

5.5.2.1 Caracterização do ecossistema 

 

Nesta seção, são analisados aspectos referentes a áreas de proteção ambiental, 

com as Unidades de Conservação, Áreas Prioritárias para a Conservação da 

Biodiversidade e Corredores Ecológico e/ou Corredores entre Remanescentes de 

Vegetação Nativa. 

 

5.5.2.1.1 Unidades de conservação 

 

Nesta subseção, devem ser identificadas e mapeadas as Unidades de 

Conservação e suas respectivas zonas de amortecimento, localizadas num raio mínimo 

de 10 km do empreendimento. Ademais, em atendimento a Resolução CONAMA nº 

428/2010, deverão ser informadas a distância do empreendimento de cada Unidade de 

Conservação, descrevendo a interferência direta do projeto proposto nestas áreas. 

Na análise de identificação das Unidades de Conservação, constatou-se que 

nenhuma encontra-se em raio inferior a 10 km do empreendimento, sendo que as mais 

próximas são a ESEC Taiamã e a RPPN Jubran, são as mais próximas à área e 

implantação do Terminal Portuário Paratudal e situam-se à 22,49 km e 14,14 km 

respectivamente. De toda a sorte, são mapeadas as Unidades de Conservação numa 

distância de até 300 km do empreendimento, conforme Figura 5.75. 
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FIGURA 5.75 – MAPEAMENTO DAS UNIDADES DE CONSERVAÇÃO NO ENTORNO DO EMPREENDIMENTO. 

 

Fonte: UFPR/ITTI (2018). 
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Considerando que inexiste qualquer empreendimento próximo ao Terminal 

Portuário de Paratudal, a sua implantação não gerará nenhuma interferência tanto nos 

limites destas Unidades de Conservação quanto em suas respectivas zonas de 

amortecimento. 

 

5.5.2.1.2 Áreas prioritárias para a conservação da biodiversidade 

 

A partir da análise de dados disponibilizados pelo Ministério do Meio Ambiente, 

constatou-se que o empreendimento se encontra totalmente inserido na Área Prioritária 

para a Conservação da Biodiversidade identificada como Rio Bento Gomes, com área de 

1.052.250ha, que apresenta como ações prevista o fomento ao uso sustentável e a 

criação de UC na categoria de proteção integral. Adjacente a esta área prioritária há mais 

duas chamadas de Vazante do Inhatium e Corixo do Guirá, as três apresentam status de 

prioridade de conservação classificada como “muito alta”. As áreas prioritárias para a 

conservação próximas ao local do empreendimento estão ilustradas na Figura 5.76. 
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FIGURA 5.76 – ÁREAS PRIORITÁRIAS PARA A CONSERVAÇÃO DA BIODIVERSIDADE. 

 

Fonte: UFPR/ITTI (2018). 
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5.5.2.1.3 Corredores ecológicos e/ou corredores entre remanescentes de vegetação 

nativa 

 

A identificação dos corredores ecológicos e/ou corredores entre remanescentes 

de vegetação nativa foi realizada visando identificar os fragmentos/remanescentes 

florestais a serem impactados, considerando os seguintes aspectos: (i) localização, (ii) 

área total de cada fragmento, (iii) fitofisionomia, (iv) estágio de sucessão, (v) índice ou 

fator de forma, e (vi) grau de isolamento. 

Foram identificados e caracterizados os corredores ecológicos e/ou 

remanescentes de vegetação nativa interceptados ou impactos pelo empreendimento, 

descrevendo os seguintes aspectos: (i) estado de conservação, (ii) importância para a 

fauna local. Por fim, deve ser descrita a metodologia utilizada, abordando também a 

Resolução Conama nº 09/1996. 

Na região do empreendimento em questão, há o corredor Leste/Oeste superior, 

composto pelos rios Cuiabá, São Lourenço e Pequiri, que conecta as chapadas, incluindo 

o Parque Nacional da Chapada dos Guimarães, ao Rio Paraguai. Esse corredor não é 

interceptado pela área de supressão da vegetação necessária à implantação do futuro 

TPP. Considerando a AID há uma sobreposição de aproximadamente 18 ha. A 

sobreposição é maior quando considerada a AII, região em que os impactos negativos da 

implantação e operação do projeto são pouco expressivos em relação ao meio biótico 

(Figura 5.77). 
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FIGURA 5.77 – SITUAÇÃO DO TPP EM RELAÇÃO AOS CORREDORES ECOLÓGICOS REGIONAIS. 

 Fonte: UFPR/ITTI (2018). 
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Devido ao baixo nível de interação entre o empreendimento e estes corredores 

ecológicos e/ou remanescentes de vegetação nativa, pode-se inferir que não ocorrerão 

interceptações nem supressão de vegetação nativa nesta região. 

Em relação a identificação e caracterização de fragmentos de vegetação nativa, 

foram identificados manchas referentes a cobertura e uso do solo para a AID, cujas áreas 

totais e localização são apresentadas na Tabela 5.77 e na Figura 5.78. 

 

TABELA 5.77 – CARACTERIZAÇÃO DAS MANCHAS PERTENCENTES AS DIFERENTES CLASSE DE 
COBERTURA E USO DE SOLO  QUANTO AO SEU TAMANHO E PERÍMETRO NA ÁREA DE 
INFLUÊNCIA DIRETA (AID) DO EMPREENDIMENTO. 

ID Classe Área (ha) Perímetro (m) 

1 SPt(S+Pa) 924.19 25553.40 

2 Ap 112.89 6110.58 

3 Ap 141.04 6185.32 

4 Ap 214.79 7328.84 

5 Ap 1.11 479.61 

6 Ap 263.98 10819.79 

7 Ap 27.14 2376.16 

8 Ap 2229.81 32827.73 

9 Ap 337.32 17609.70 

10 Fa 3.26 917.55 

11 Fa 2.33 792.91 

12 Fa 6.70 1185.92 

13 Fa 828.44 19195.61 

14 Fa 515.43 17365.12 

15 Fa 158.01 13980.20 

16 Fa 57.17 3889.71 

17 SNt(SCt) 143.07 6223.65 

18 SNt(SFt) 138.65 6033.62 

19 SPt(S+Pa) 4128.99 58200.21 

20 Saf 344.50 10999.40 

21 Saf 53.18 3891.13 

22 Sd 129.90 5266.76 

23 Sd 134.93 5390.86 

24 Sd 1.67 614.64 

25 Sd 4639.20 83297.30 

26 aa 12.74 1957.36 

27 Ap 190.99 5763.28 

28 Sd 278.50 7007.18 
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ID Classe Área (ha) Perímetro (m) 

29 anm 13.40 1552.88 

30 Agua 321.66 33972.38 

31 Fa 1140.56 21695.23 

* Siglas: ID = Código de identificação das manchas (1,2,3...); Uso de Solo: SPt(S+Pa) = Savana/ Formações 
pioneiras (transição), Ap= Área de pastagem, Fa = Floresta Estacional Semidecidual Aluvial, SNt(SCt) = 
Savana/Floresta Estacional Decidual (transição), SNt(SFt) = Savana/Floresta Estacional Semidecidual 
(transição), Saf = Savana Arborizada com Floresta de Galeria, Sd = Savana Florestada, aa = Alteração 
antrópica, anm =  Alteração Natural/Manejo, Água = Rio. Área = área em hectares (ha); Perímetro = medida 
do contorno do fragmento em metros (m). 
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FIGURA 5.78 – MAPA COM AS 31 MANCHAS REFERENTES AS CLASSES DE COBERTURA E USO DE 
SOLO IDENTIFICADAS PARA ÁREA DE INFLUÊNCIA DIRETA AID. 

 

Fonte: UFPR/ITTI (2018). 
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Na identificação de fitofisionomias predominantes, constatou-se que cerca de 

94% da área da AID é composta por áreas de Floresta Estacional Semidecidual Aluvial 

(Fa), Savana Florestada (Sd), áreas de transição entre Formações pioneiras/Savana SPt 

(S+Pa). 

Quanto aos aspectos de número de fragmentos registrados e classe de tamanho, 

constatou-se que 65% dos fragmentos de vegetação nativa possuem áreas superiores a 

100 ha, correspondentes a 77% da área total da AID, sendo predominantes, assim, a 

existência de fragmentos de vegetação de grande extensão. 

Portanto, diante desta perspectiva, pode-se inferir que a paisagem da AID é 

pouco fragmentada, haja vista a incidência considerável de fragmentos de vegetação 

nativa cobrindo extensões superiores a 100 ha. 

Quanto a análise de índice de forma, que consiste da relação entre perímetro e 

área de cada fragmento florestal, observa-se uma variação de 1,18 a 3,45, com uma 

média de 1,8. Analisando os fragmentos por tamanho, constatou-se que aqueles de 

tamanho pequeno e médio, consistentes de áreas de até 100 ha, possuem formato mais 

regular, com o índice de forma de 1,38, enquanto que os fragmentos grandes, que se 

mostram mais irregulares, possuem índice de forma que varia de 1,79 a 2,6. Neste 

sentido, observa-se que os fragmentos maiores potencialmente estão sob menor efeito de 

borda do que os menores, sendo estes indicados em futuras avaliações de conservação. 

Em relação ao grau de isolamento, a análise da distância entre todos os 

fragmentos sem distinção entre as classes de tamanho e fitofisionomia, a média de 

proximidade foi de 721 metros. Isto significa, que em média, os fragmentos apresentam 

um grau de isolamento muito alto, no entanto, a identificação de um elevado valor do 

desvio padrão indica que as distâncias entre os fragmentos apresentam grande variação 

(fragmentos bastante próximos e fragmentos muito distantes), ou seja, alta dispersão dos 

dados em relação à média.  

Quanto ao tamanho, os fragmentos pequenos apresentaram elevado grau de 

isolamento, com distâncias de 127,6 m de média, enquanto que os médios apresentam 

um alto grau de variabilidade quanto ao seu isolamento. Em relação aos fragmentos 

grandes, estes apresentam grau de isolamento variando de médio a muito alto. Por 

derradeiro, quanto aos fragmentos de categoria muito grande, um apresenta isolamento 

pequeno, enquanto que outros dois apresentam grau de isolamento muito alto. 

Por fim, para a análise de áreas de supressão e áreas remanescentes de cada 

novo fragmento, avaliou-se a interferência que a Área Diretamente Afetada (ADA) 
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representaria para os remanescentes de vegetação nativa da região. Assim, constatou-se 

que a ADA interceptará somente dois fragmentos florestais, categorizados como muito 

grandes, pertencentes a duas classes naturais, a saber: Savana Florestada (Sd) e 

formações pioneiras transição para savana, conforme a Figura 5.79. 

 

FIGURA 5.79 – FRAGMENTOS FLORESTAIS QUE SERÃO IMPACTADOS COM A IMPLANTAÇÃO DO 
EMPREENDIMENTO UNIDADE PORTUÁRIA PARATUDAL, MUNICÍPIO DE CÁCERES (MT), BRASIL. 
INFORMAÇÕES SOBRE IDENTIDADE DOS FRAGMENTOS E DEMAIS MÉTRICAS DE PAISAGEM 

PODEM SER VISUALIZADOS NAS TABELAS 5.1 (A) E 5.2 (B). 

Fonte: UFPR/ITTI (2018). 

 

Estas interceptações originarão quatro novos fragmentos pertencentes a classe 

Sd, variando de 0,8 ha até 2.750 ha, com uma medida de 1.127 ha. Seu grau de 

isolamento varia de 80 m até 222 m, com média de 115 m. Destes quatro fragmentos, um 

deles pertence à classe de tamanho pequeno, dois a classe de tamanho grande e um a 

classe de tamanho muito grande. 
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5.5.2.2 Flora 

 

O empreendimento encontra-se no Bioma Pantanal, o qual apresenta uma grande 

variedade de paisagens vegetacionais, que o torna naturalmente uma confluência de 

distintos ecossistemas florísticos. No presente bioma, a vegetação é composta pela 

interseção de quatro Regiões Fitoecológicas principais, regionalmente conhecidas por 

Mata Decídua (Floresta Estacional Decidual), Mata Semidecídua (Floresta Estacional 

Semidecidual, Cerrado (Savana) e Chaco (Savana-Estépica). Além dessas quatro 

regiões, em várias porções observa-se áreas de tensão ecológica ou contato florístico 

entre essas regiões e áreas com ocorrência de vegetação pioneira de influência flúvio-

lacustre, compondo esse mosaico de ambientes que abriga grande diversidade de 

espécies de plantas e animais. 

Na Área Diretamente Afetada (ADA), estão presentes a fitofisionomias Floresta 

Estacional Decidual, Floresta Estacional Semidecidual, Savana Arborizada, Savana 

Florestada e Formação Pioneira de Influência fluvial. 

Para estudos mais precisos acerca das características da flora na área de estudo, 

foi executado o levantamento de dados primários por intermédio do processo de 

amostragem e análise de paisagem. 

No processo de amostragem, foram demarcadas 74 unidades amostrais (parcelas 

de inventário florestal), sendo 37 unidades amostrais instaladas na área portuária e 37 

unidades amostrais instaladas na via de acesso a área portuária. 

Na área de acesso à área portuária, as unidades amostrais foram divididas em 3 

diferentes populações (A, B e C). As unidades amostrais alocadas na área portuária, por 

sua vez, constituem uma única população (D). 

A população A contempla 3 unidades amostrais (1 a 3) em uma área de 14,56 ha; 

a população B contempla 21 unidades amostrais (4 a 24) em uma área de 88,17 ha; a 

população C considera 13 unidades amostrais (25 a 37) em uma área de 56,35 ha; a 

população D, por sua vez, abrange 37 unidades amostrais (38 a 74) em uma área de 

141,90 ha. 

No processo de análise de paisagem, em cada parcela amostral instalada, foram 

realizadas observações sobre as formações vegetais das áreas adjacentes, bem como, 

foram levantadas as principais espécies vegetais contemplando todos os hábitos. 

Na Análise da Paisagem, o levantamento da composição florística resultou no 

computo de 50 famílias botânicas, distribuídas em 90 espécies vegetais. Ressalta-se que 
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tal conjunto vegetal foi resultante das espécies presentes dentro das parcelas amostrais e 

também de espécies reconhecidas e representativas na paisagem.  

Na região do empreendimento verificou-se muitos ambientes, como: áreas de 

formação pioneira (brejos, campo seco), áreas florestais, áreas com espécies 

monodominantes, entre outros. 

Verificou-se apenas uma espécie caracterizada como vulnerável (Cedrela fissilis). 

Em relação a Análise Amostral, esta foi subdividade em cada uma das 

populações, a saber: 

 População A: a amostragem na população A evidenciou a presença de 1 espécie 

arbórea (Pterogyne nitens), indicando inexpressiva diversidade no local. A 

comunidade arbórea apresenta, em média, 150 ind/ha, que representam área basal 

média de 1,79 m²/ha. Em média, a comunidade arbórea apresenta volume de 

material lenhoso igual a 5,66 m³/ha. A população é caracterizada como área 

antropizada (Ap), coberta majoritariamente por pastagem cultivada. Em relação à 

fisionomia/estágio sucessional, das 3 unidades avaliadas, 2 apresentaram 

fisionomia herbácea e 1 unidade apresentou fisionomia herbáceo-arbórea em 

estágio inicial. Considerando uma possível supressão da vegetação, o volume de 

material lenhoso a ser removido será de 9,79 m³ considerando a área de 

supressão de 1,73 ha. 

 População B: a amostragem na população B evidenciou a presença de 48 espécies 

arbóreas, distribuídas em 25 famílias botânicas. Essa riqueza de espécies, 

associada a um índice de Shannon (H’) de 3,13, indicam expressiva diversidade no 

local. A comunidade arbórea apresenta em média 1.238,10 ind/ha, que 

representam área basal média de 40,41 m²/ha. Attalea phalerata, Inga vera, Ficus 

adhatodifolia, Nectandra hihua, Copernicia alba, Tabebuia aurea, Sapium 

obovatum e Calophyllum brasiliense são as espécies arbóreas de maior 

importância. Em média, a comunidade arbórea apresenta volume de material 

lenhoso igual a 148,64 m³/ha. A população B é caracterizada como área de Savana 

Florestada (Sd). Em relação à fisionomia/estágio sucessional, das 21 unidades 

avaliadas, 2 apresentaram fisionomia herbácea, 3 apresentaram fisionomia 

herbáceo-arbórea e 16 apresentaram fisionomia arbórea formada por floresta 

estágio avançado. Considerando uma possível supressão da vegetação, o volume 

de material lenhoso a ser removido será de 1.709,40 m³ considerando a área de 

supressão de 11,50 ha. 
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 População C: a amostragem na população C evidenciou a presença de 3 espécies 

arbóreas, distribuídas em 3 famílias botânicas. Essa riqueza de espécies, 

associada a um índice de Shannon (H’) de 0,73, indicam baixa diversidade no 

local. A comunidade arbórea apresenta em média 16,67 ind/ha, que representam 

área basal média de 0,91 m²/ha. Triplaris gardneriana é a espécie arbórea de maior 

importância. Em média, a comunidade arbórea apresenta volume de material 

lenhoso igual a 2,95 m³/há. A população C é caracterizada como área de 

Savana/Formações Pioneiras (SPt(StPa)). Em relação à fisionomia/estágio 

sucessional, das 13 unidades avaliadas, 5 apresentaram fisionomia herbácea, 5 

apresentaram fisionomia herbáceo-arbustiva e 3 apresentaram fisionomia 

herbáceo-arbórea em estágio inicial. Considerando uma possível supressão da 

vegetação, o volume de material lenhoso a ser removido será de 21,72 m³ 

considerando a área de supressão de 7,35 ha. 

 População D: a amostragem na população D evidenciou a presença de 17 

espécies arbóreas, distribuídas em 11 famílias botânicas. Essa riqueza de 

espécies, associada a um índice de Shannon (H’) de 1,90, indicam moderada 

diversidade no local. A comunidade arbórea apresenta em média 340,54 ind/ha, 

que representam área basal média de 3,55 m²/ha. Banara arguta, Triplaris 

gardneriana, Laetia americana, Cassia grandis e Inga vera são as espécies 

arbóreas de maior importância. Em média, a comunidade arbórea apresenta 

volume de material lenhoso igual a 11,41 m³/ha, obtendo valores de 4,24 m³/ha de 

material lenhoso no estrato 1 e 87,17 m³/ha no estrato 2. A população D é 

caracterizada como uma área de ecótono entre Savana/Formações Pioneiras 

(SPt(StPa)) e Floresta Estacional Semidecidual Aluvial (Fa). Em relação à 

fisionomia/estágio sucessional, das 37 unidades avaliadas, 13 apresentaram 

fisionomia herbácea, 10 apresentaram fisionomia herbáceo-arbustiva, 8 

apresentam fisionomia herbáceo-arbórea em estágio inicial, 2 apresentam 

fisionomia arbórea em estágio inicial e 4 apresentaram fisionomia arbórea em 

estágio médio. Considerando uma possível supressão da vegetação, o volume de 

material lenhoso a ser removido nos estratos 1 e 2 será de 61,42 m³ e 433,22 m³, 

respectivamente, considerando a área de supressão de 14,48 ha para o estrato 1 e 

4,97 ha para o estrato 2. 
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5.5.2.3 Fauna 

 

A área de inserção do empreendimento apresenta considerável riqueza faunística. 

Todos os grupos faunísticos foram bem caracterizados durante a realização dos estudos 

realizados para elaboração do EIA/RIMA. 

O levantamento de dados primários permitiu o registro de 59 espécies relativas à 

herpetofauna, sendo 36 espécies pertencentes à ordem anura, 21 espécies pertencentes 

à ordem Squamata, 01 espécies pertencente à ordem Crocodylia e 01 espécie 

pertencente à ordem Testudines. De modo geral, as espécies de répteis e anfíbios 

registradas durante o estudo realizado são consideradas de ampla distribuição geográfica 

e frequentes em paisagens fragmentadas e alteradas. 

De acordo com os registros efetuados no período, nenhuma espécie da 

herpetofauna consta da Lista Nacional de Espécies Ameaçadas de Extinção de 2014. Já 

de acordo com a Lista Global de Espécies Ameaçadas, entre as espécies registradas na 

área de estudo, Chelonoidis denticulata encontra-se na categoria Vulnerável (VU). 

Dentre as espécies registradas na área amostral, Scinax nasicus, Physalaemus 

centralis e Norops meridionalis apresentam endemismo para o Bioma Cerrado, as quais 

são fortemente afetadas pelo desmatamento e fragmentação de habitat.  

Em relação à entomofauna vetora, foram registradas 54 espécies com capacidade 

de veiculação de patógenos. A presença desses vetores não implica na ocorrência ou 

prevalência de enfermidades, mas indica um potencial de se instalarem, se houver a 

presença de humanos infectados. No caso do empreendimento, os riscos associados à 

ocorrência destas espécies e destas doenças deve ter especial atenção, uma vez que 

durante a sua instalação e, especialmente na fase de operação, demandarão um 

constante fluxo e migração de pessoas de outras regiões para a área avaliada. 

As comunidades da avifauna no Pantanal apresentam estrutura e dinâmica 

relacionadas à heterogeneidade do ambiente e aos pulsos de inundação. A planície 

pantaneira atua como um importante sítio de invernada para milhares de aves de várias 

espécies oriundas de locais como o Hemisfério Norte, o Cone Sul, a região Norte da 

América do Sul, a Bolívia e o Paraguai. Tais características contribuem para o alto 

número de espécies de aves que pode ser confirmado durantes trabalhos de campo, com 

o registro de 271 espécies. Entre as espécies registradas, algumas encontram-se 

ameaçadas de extinção. De acordo com a Lista Nacional de Espécies Ameaçadas de 

Extinção de 2014, Tinamus tao (azulona), Penelope ochrogaster (jacu-de-barriga-
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castanha), Pulsatrix perspicillata (murucututu) e Sporophila ruficollis (caboclinho-de-papo-

escuro) apresentam-se na categoria Vulnerável (VU) e Campylorhamphus trochilirostris 

(arapaçu-beija-flor) apresenta-se na categoria Em Perigo (EN). 

E de acordo com a Lista Global de Espécies Ameaçadas, entre as espécies de 

aves encontradas na área de estudo durante todas as campanhas, Tinamus tao 

(azulona), Penelope ochrogaster (jacu-de-barriga-castanha), Ramphastos vitellinus 

(tucano-de-bico-preto) e Anodorhynchus hyacinthinus (arara-azul) encontram-se na 

categoria Vulnerável (VU), enquanto que, Rhea americana (ema), Primolius maracana 

(maracanã) e Sporophila ruficallis (caboclinho-de-papo-escuro) encontram-se na categoria 

Quase Ameaçadas (NT).  

Foram detectadas seis espécies endêmicas do Cerrado na área de estudo, 

mencionadas a seguir: Penelope ochrogaster (jacu-de-barriga-castanha), Thamnophilus 

pelzelni (choca-do-planalto), Antilophia galeata (soldadinho), Synallaxis albilora (joão-do-

pantanal), Cyanocorax cyanomelas (gralha-do-pantanal) e Cercomacra melanaria 

(chororó-do-pantanal), sendo o Synallaxis albilora (joão-do-pantanal) existente apenas no 

Pantanal. Duas espécies endêmicas da Amazônia, Coccycua minuta (chincoã-pequeno) e 

Erypyga helias (pavãozinho-do-pará). Por fim, duas espécies endêmicas da Mata 

Atlântica, Tachyphonus rufus (pipira-preta) e Dysithamnus mentalis (choquinha-lisa). 

A avifauna da região pantaneira é oriunda, além do Cerrado, também de suas 

regiões limítrofes, como Mata Atlântica, Amazônia e Chaco boliviano, portanto, não 

constitui um centro de endemismos de espécies. Assim, o registro deste número 

relativamente grande de espécies endêmicas reafirma a importância da vegetação nativa 

local para espécies de aves de vários biomas. 

Algumas espécies são bastante adaptáveis às ações de fragmentação e alteração 

do ambiente, como Brotogeris chiriri (periquito-de-encontro-amarelo), considerada 

sinantrópica (vive junto do homem), sendo a espécie mais abundante nos pontos fixos, 

principalmente pelo hábito de viverem em bandos, sendo registrados 174 indivíduos.  

A Columbina talpacoti (rolinha) é uma espécie que vem expandindo os seus 

domínios, acompanhando os desmatamentos. Já as espécies Patagioenas cayennensis 

(pomba-galega) e Leptotila verreauxi (juriti-pupu) preferem as bordas da mata, sendo que 

as espécies Geotrygon montana (pariri) e Claravis pretiosa (pararu-azul) as espécies que 

apresentam mais afinidade com o interior dos remanescentes de mata dentre os 

columbídeos.  
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Especial atenção foi dada às espécies de aves aquáticas devido à forte 

dependência que esse grupo possui com ambientes aquáticos. O estudo no registro de 39 

espécies de aves aquáticas. 

A riqueza de mamíferos silvestres (pequeno, médio e grande porte) registradas 

em campo para ADA e AID é baixa quando comparada por outros levantamentos já 

realizados, especialmente para aquelas de pequeno porte (n= 06), que representam 

apenas cerca de 14% da riqueza com potencial ocorrência. Já as espécies de médio e 

grande porte, para ADA e AID (n= 21), demonstra maior representatividade entre aquelas 

com potencial ocorrência, totalizando 42% das espécies esperadas para essas áreas. 

Nenhuma das espécies registradas no estudo primário apresenta endemismo 

para os biomas Cerrado e Pantanal. Entre as espécies registradas, apenas as de médio e 

grande porte estão listadas como ameaçadas de extinção (espécies que denotam maior 

atenção e proteção), com boa representatividade (cerca de 38%) quando comparado ao 

levantamento secundário realizado. São elas: Panthera onca (Onça-pintada), Chrysocyon 

brachyurus (Lobo-guará), Tayassu pecari (Queixada), Blastocerus dichotomus (Cervo-do-

Pantanal), Tapirus terrestris (Anta), Myrmecophaga tridactyla (Tamanduá-bandeira), 

Mazama americana (Veado-mateiro). 

Com relação a ictiofauna o estudo registrou 132 espécies. Os peixes migradores 

foram detectados em todos os pontos amostrados, com presença desses indivíduos em 

estágios de vida jovens e adultos, indicativo de que as áreas oferecem suporte para tais 

indivíduos. 

Foram registradas 37 espécies de interesse econômico de fins ornamentais, das 

quais dezessete foram as espécies que apresentam valor comercial para pescadores 

profissionais, artesanais e esportivos: Ageneiosus brevifilis, Brycon hilarii, Hemisorubim 

platyrhynchos, Leporinus friderici, Leporinus macrocephalus, Leporinus obtusidens, 

Mylossoma duriventre, Piaractus mesopotamicus, Pimelodus ornatos, Pinirampus 

pirinampu, Prochilodus lineatus, Pseudoplatystoma reticulatum, Pseudoplatystoma 

corruscans, Pygocentrus nattereri, Salminus brasiliensis, Schizodon borellii e Sorubim 

lima. Tais espécies devem ter uma atenção especial devido ao risco da sobrepesca e 

diminuição de suas populações. 

Outras sete espécies apresentaram valor como iscas vivas: Gymnotus 

inaequilabiatus, Hoplias malabaricus, Astyanax abramis, Astyanax asuncionensis, 

Astyanax marionae, Synbranchus marmoratus e Callichthys. 
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Salienta-se que não houve registro de espécie de peixe considerada rara ou 

ameaçada de extinção durante o levantamento de campo. Todas as espécies registradas 

são autóctones, ou seja, pertencentes à bacia hidrográfica do rio Paraguai, resultado que 

indica uma ictiofauna em equilíbrio e estruturada sem a presença de espécies alóctones 

ou exóticas. 

Em relação à fauna de ictioplâncton inventariada nas áreas amostrais, destaca-se 

que esta é composta por espécies sedentárias de curtas migrações e por espécies 

migradoras, como do gênero Salminus, que tem como característica grande sucesso 

reprodutivo na região. Conclui-se que as cheias mais extensas favoreceram a reprodução 

dos peixes, constatada pelas maiores abundancias de ovos e larvas nestes períodos, 

assim como, por favorecer espécies com estratégias reprodutivas diversas. 

A partir dos dados coletados para os diferentes grupos, é possível concluir que, 

de maneira geral, foram registradas espécies típicas dos biomas Pantanal e Cerrado, com 

presença marcante de espécies de ambientes mais abertos, devido aos processos de 

conversão de florestas em pastagens originada pela forte pressão antrópica na área. No 

entanto, mesmo com a presença de muitas espécies tolerantes a ambientes alterados, se 

fazem presentes na área espécies mais exigentes, além daquelas categorizadas como 

ameaçadas de extinção e por isso, recomenda-se que seja realizado monitoramento das 

espécies da fauna terrestre e aquática ao longo das fases de implantação e operação do 

empreendimento, a fim de identificar todos os possíveis impactos gerados e recomendar 

em tempo hábil e de maneira adequada as medidas de mitigação cabíveis. 

 

5.5.3 Meio socioeconômico 

 

As análises do meio socioeconômico compreendem as características 

relacionadas aos aspectos culturais, sociais e econômicos da região de implantação do 

empreendimento. Para tanto, foi definida como área de estudo a Microrregião do Alto 

Pantanal do estado de Mato Grosso, contendo os municípios de Cáceres, Barão de 

Melgaço, Poconé, Curvelândia. O município de Corumbá, no Estado de Mato Grosso do 

Sul, também foi inserido devido à sua localização e importância para o transporte de 

cargas na Hidrovia do Rio Paraguai. Desta forma, obteve-se a Área de Influência Indireta 

para o meio socioeconômico, apresentada na Figura 5.80. 
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FIGURA 5.80 – ÁREA DE INFLUÊNCIA INDIRETA DO MEIO SOCIOECONÔMICO. 

 

Fonte: UFPR/ITTI (2018). 
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Já para as hipóteses de análise que compreenda a Área de Influência Direta, foi 

considerado somente o município de Cáceres. Quanto aos temas abordados, foram 

realizados os estudos a respeito das dinâmicas populacionais, econômicas, territoriais e 

socioculturais. Um resumo dos principais aspectos socioeconômicos identificados foram 

elencados na Tabela 5.78. 
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TABELA 5.78 – PRINCIPAIS ASPECTOS IDENTIFICADOS NO DIAGNÓSTICO DO MEIO SOCIOECONÔMICO. 

DIAGNÓSTICO MEIO SOCIOECONOMICO 

Tema Aspectos Identificados 

Dinâmica 
Populacional 

Caracterização 
Populacional 

Os municípios da área de estudo possuem uma considerável variabilidade de contingente populacional, com 
valores oscilando de pouco menos de 5.000 habitantes em Curvelândia até mais de 100.000 em Corumbá; 

Em todos os municípios, a expectativa de vida é superior a 73 anos; 

Conforme esperado, o número de estabelecimentos de saúde, assistência social, educação, bem como 
organizações da sociedade civil, são mais numerosos quanto maior for a população do município; 

O potencial de atratividade de pessoas que o empreendimento pode representar para os municípios da área de 
estudo poderá beneficiá-las na melhoria desta infraestrutura. 

Condições de Saúde e 
Doenças Endêmicas 

Foram abordadas, ao todo, seis doenças distintas com identificação de endêmicas em ao menos um município 
da área de estudo; 

Destas, deve-se destacar a Hanseníase e a Tuberculose, identificadas como endêmicas em 80% e 60% dos 
municípios analisados, respectivamente. 

Infraestrutura Básica e 
de Serviços 

No aspecto de educação, constata-se que Curvelândia possui os melhores índices, enquanto que Barão de 
Melgaço, os piores; 

No aspecto de saúde, constata-se que Corumbá possui as melhores taxas de cobertura populacional, enquanto 
que Cáceres possui as piores; 

No aspecto de segurança, constata-se que Barão do Melgaço é a cidade mais segura, com uma ocorrência 
policial para cada 271 habitantes, enquanto que Cáceres é a mais contumeliosa, com uma ocorrência policial 
para cada 23 habitantes; 

Portanto, a implementação do empreendimento poderá representar um necessário incremento sobretudo ao 
contexto de saúde e segurança de Cáceres, haja vista a atratividade de investimentos que sua implementação 
pode representar. 

Indicadores Sociais 

Foram considerados, nesta síntese, os índices de taxa de atividade e taxa de desocupação; 

No âmbito estadual, os dados coletados foram do PNAD, de 2015 até 2018, onde se observou principalmente 
que a taxa de desocupação se apresentou crescente até 2017, apresentando quedas a partir de então; 

No âmbito dos municípios, os dados coletados correspondem aos Censos realizados em 2000 e 2010, o qual 
registram, em todos os municípios, decréscimo da taxa de desocupação entre um estudo e outro; 

A implementação do empreendimento, sem dúvida, colaborará para uma redução ainda maior da taxa de 
desocupação, haja vista os empregos que criará e os potenciais investimentos que poderá atrair para os 
municípios da área de estudo. 
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Dinâmica Econômica 

Estrutura Produtiva e de 
Serviços 

Em relação a quantificação do PIB, averiguou-se que os municípios com maior contingente populacional 
contribuem com percentuais mais elevados; 

Em relação a contribuição por setores, verifica-se que o setor de serviços contribui com 41%, seguido da 
Administração Pública, com 25%; 

Em relação a produção agropecuária, identificou-se uma grande representatividade da produção de soja em 
grãos e cana-de-açúcar; 

Quanto aos aspectos da economia informal, constatou-se que cerca de 30% da População Economicamente 
Ativa da região encontra-se em situação de informalidade, um percentual consideravelmente elevado; 

Quanto as movimentações comerciais internacionais, identificou-se a elevada demanda por madeira e mineiros 
de ferro na região, como carga para exportação, enquanto que se auferiu a forte presença da importação de gás 
natural, advindo da Bolívia e com destino para Corumbá; 

Por fim, em relação as potencialidades existentes em relação sobretudo a implantação do empreendimento, 
deve-se destacar a elevada produção de soja, a qual configura como granel sólido agrícola e constitui como 
principal produto a ser movimentado pelo terminal portuário. Ademais, a instalação e operação do 
empreendimento colaborarão para a redução dos índices de profissionais laborando na informalidade, na 
medida em que propiciará a geração de empregos tanto pelo próprio terminal, como advindos de eventuais 
novos investimentos na região. 

Vetores de Crescimento 
Econômico 

Foram identificados dois principais projetos com grande aderência com o empreendimento: a Zona de 
Processamento de Exportações (ZPE) de Cáceres e a ampliação da BR-174/MT; 

A ZPE de Cáceres compreende uma área de incentivos fiscais para empresas que visem a produção de bens 
destinados à exportação; 

A ampliação da BR-174/MT representa uma via de acesso ao porto para o escoamento de cargas. 

Potencial Turístico 

A taxa total de ocupação em ambos os estados se mostrou crescente ao longo do período de 2006 até 2016; 

Identifica-se que Cáceres e Corumbá, por serem as maiores cidades da área de estudo, dispõe dos maiores 
contingentes de estruturas para atendimento ao turismo. 

Dinâmica Territorial 

Zoneamento Territorial 

O Município de Cáceres não possui Lei de Uso e Ocupação do Solo vigente, estando prevista para ser finalizada 
em janeiro de 2019; 

Entretanto, foram analisadas cinco macrozonas identificadas no município; 

Não foram averiguados conflitos entres o Zoneamento Territorial e a implantação do empreendimento. 

Mapeamento Territorial 

Somente 0,35% da área do município compreende o seu perímetro urbano, enquanto que 70,77% representa 
Áreas Naturais, e 29,23% representa Área de Uso Antrópico; 

Foram identificadas 5.530 propriedades rurais no SICAR dentro da Área de Influência Indireta definida para o 
Meio Socioeconômico, correspondentes a 62% da área total, enquanto que no Município de Cáceres, as 
propriedades rurais ocupam 85% de seu território. 
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Fonte: UFPR/ITTI (2018). 

Dinâmica 
Sociocultural 

Comunidades 
Tradicionais 

Dentro da Área de Influência Indireta definida para o Meio Socioeconômico, foram identificadas 11 comunidades 
tradicionais; 

Contudo, a mais próxima do empreendimento é a comunidade de Estirão Comprido, localizada a 200 km de 
distância do terminal portuário; 

Portanto, não foram identificadas eventuais influências do empreendimento em relação a manutenção das 
práticas culturais das comunidades tradicionais identificadas. 

Comunidades 
Quilombolas 

Foram identificadas 1 comunidade quilombola com registro RTID publicada no Diário Oficial da União, 5 
comunidades com processo em aberto junto ao INCRA e 34 comunidades registradas na FCP; 

Contudo, nenhuma comunidade foi localizada no limite de 10 km da implantação do empreendimento, o que 
implica que não devem existir quaisquer influências entre a sua implantação e operação e a manutenção das 
comunidades quilombolas da região. 

Comunidades Indígenas 

Foram identificadas somente 3 comunidades indígenas na Área de Influência Indireta definida para o Meio 
Socioeconômico; 

Novamente, como nenhuma comunidade estava localizada a menos de 10 km do empreendimento, infere-se 
que não haverá qualquer interferência a ser considerada da implantação do empreendimento. 

Patrimônio arqueológico; 
histórico e cultural 
(federal, estadual e 
municipal) 

Foram identificados, ao todo, 6 sítios arqueológicos nas proximidades do empreendimento; 

Deve-se ressaltar a existência de sítios próximos ao empreendimento, como é o caso do Sítio Pintada, 
localizado a 7,44 km, e o Sítio Dito, a 7,33 km; 

Portanto, deve-se inferir que são necessárias as devidas cautelas para que a instalação e operação do 
empreendimento não afete o patrimônio arqueológico na região. 

Pescadores 
Profissionais e a 
Atividade de Pesca 
Amadora 

Na região do Município de Cáceres, persiste a existência da Colônia de Pescadores Z2, com 695 filiados, com 
84,5% destes residentes em Cáceres; 

Foi realizada uma pesquisa de percepção de impactos relacionados a implantação e operação do 
empreendimento, bem como a propositura de soluções; 

Constata-se que uma preocupação constante é justamente a garantia de espaço nas discussões a respeito de 
soluções em problemas que podem afetar a atividade pesqueira, como a existência de barcos com motores 
possantes e a execução de construções civis nas margens do rio; 

Assim, deverá o empreendedor tomar as devidas cautelas em harmonizar a sua atividade comercial com a 
viabilização da atividade de pesca no local. 
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A seguir, apresenta-se a síntese dos principais pontos a serem considerados 

sobre cada tema. 

 

5.5.3.1 Dinâmica Populacional 

 

A dinâmica populacional versa a respeito das características dos indivíduos e do 

ambiente onde vivem. Para a Área de Influência Indireta definida para o meio 

socioeconômico, foram abordados os aspectos de caracterização populacional, 

identificação das condições de saúde e de doenças endêmicas, infraestrutura básica e 

serviços, finalizando com a análise dos indicadores sociais. 

 

5.5.3.1.1 Caracterização Populacional 

 

O estudo de caracterização populacional objetivou abordar os principais critérios 

que influenciam em sobremaneira a qualidade de vida da população localizada na área de 

estudo. Para tanto, foram considerados os aspectos de população, densidade 

demográfica, expectativa de vida, mortalidade infantil, estabelecimentos de educação, 

saúde, assistência social e segurança pública, as organizações da sociedade civil, bem 

como órgãos governamentais. Estes dados foram obtidos junto aos organismos 

competentes de análise social, como o Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística 

(IBGE), pelo Instituto Nacional de Estudos e Pesquisas Educacionais Anísio Teixeira 

(INEP), pelo Programa das Nações Unidas para o Desenvolvimento (PNUD), pelo 

Departamento de Informática do Sistema Único de Saúde (DATASUS) e pela Secretaria 

de Estado de Segurança Pública (SESP) de Mato Grosso e de Mato Grosso do Sul. Para 

tanto, os principais índices são apresentados na Tabela 5.79. 

 

TABELA 5.79 – DADOS DE CARACTERIZAÇÃO POPULACIONAL DA REGIÃO. 

Caracterização Populacional 
Barão de 
Melgaço 

Cáceres Corumbá Curvelândia Poconé 

População  7.591 87.942 103.703 4.866 31.779 

Densidade demográfica 
(habitantes/km²) 

0,68 3,61 1,6 13,53 1,84 

Expectativa de vida (anos) 74,2 73,8 75,1 73,6 73,4 

Mortalidade infantil (por mil 
nascidos vivos) 

16,6 17,4 17,8 17,6 18 

Estabelecimentos de 
educação 

9 68 63 4 35 
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Caracterização Populacional 
Barão de 
Melgaço 

Cáceres Corumbá Curvelândia Poconé 

Estabelecimentos de saúde 12 145 149 7 27 

Estabelecimentos de 
assistência social 

2 11 11 1 - 

Organizações da Sociedade 
Civil 

30 379 370 13 182 

Órgãos Governamentais 2 4 8 2 3 

Fonte: UFPR/ ITTI (2018). Adaptado de IBGE (2010); INEP (2018); PNUD (2013); DATASUS (2018); SESP-
MT (2018), SESP-MS (2018).   

 

A partir da análise destes dados, pode-se inferir que o contingente populacional 

possui relação direta com a contabilização das estruturas sociais existentes. É notável, 

portanto, que Cáceres e Corumbá possuam uma maior quantidade de estabelecimentos 

de educação, saúde e assistência social, bem como de organizações da sociedade civil, 

na medida que sua população é amplamente superior aos demais municípios da área de 

estudo. 

Neste sentido, deve-se ressaltar os impactos da implantação e operação do 

empreendimento, o qual ficará localizado no Município de Cáceres. Pode-se afirmar que 

sua operação acarretará num polo de atratividade de pessoas, haja vista o potencial de 

desenvolvimento econômico que o terminal proporcionará para a região. Neste sentido, 

importante salientar que Cáceres já conta com uma robusta estrutura em virtude de sua 

população já considerável, o que facilitará no atendimento de eventuais acréscimos 

populacionais. 

Ademais, a implantação do empreendimento em nada afetará o cotidiano das 

municipalidades da área de estudo, não interferindo nas atividades relacionadas aos 

serviços de segurança, educação, assistência social e saúde. 

 

5.5.3.1.2 Condições de Saúde e Doenças Endêmicas 

 

Neste tópico, são identificadas as doenças endêmicas dentro da Área de 

Influência Indireta definida para o Meio Socioeconômico, bem como a identificação de 

habitats favoráveis para o surgimento e proliferação de vetores. Na hipótese de ser 

identificada a malária como uma doença endêmica, deveria ser atendido o artigo 1º, § 1º, 

da Portaria nº 1/2014 da Secretaria de Vigilância de Saúde do Ministério da Saúde 

(SVS/MS), o qual não foi o caso do presente estudo, já que mesmo estando os municípios 

integrantes da área de estudo na região de risco para endemia de malária, somente foram 
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identificados 1 caso da doença nas cidades de Cáceres, Poconé e Corumbá nos últimos 

três anos (MS, 2018). 

Após análise das informações obtidas junto ao Ministério da Saúde, DATASUS e 

Secretarias Municipais de Saúde, obteve-se a Tabela 5.80 a respeito das doenças 

consideradas endêmicas nos municípios compreendidos na área de estudo. 

 

TABELA 5.80 – DOENÇAS ENDÊMICAS IDENTIFICADAS NA REGIÃO. 

Doenças Endêmicas 
Barão de 
Melgaço 

Cáceres Corumbá Curvelândia Poconé 

Dengue - - Endêmica - - 

Chikungunya - - Endêmica - - 

Hanseníase Endêmica Endêmica - Endêmica Endêmica 

Leishmaniose Tegumentar 
Americana 

- Endêmica - - Endêmica 

Leishmaniose Visceral - - Endêmica - - 

Tuberculose - Endêmica - Endêmica Endêmica 

Fonte: UFPR/ITTI (2018). Adaptado de  DATASUS (2018).  

 

Diante destes dados, depreende-se que cidades com maiores contingentes 

populacionais são mais propícias para a ocorrência de doenças endêmicas, conforme se 

confere por Cáceres, Corumbá e Poconé, cada uma com três doenças consideradas 

endêmicas pelas autoridades locais. Com relação as doenças endêmicas propriamente 

ditas, constata-se que a Hanseníase e a Tuberculose, que assombraram a população 

brasileira em épocas antigas, ainda persistem com consideráveis índices de diagnósticos 

confirmados, demandando a atenção dos órgãos de saúde locais. 

 

5.5.3.1.3 Infraestrutura Básica e de Serviços 

 

Nesta seção, objetivou-se analisar a caracterização da infraestrutura existente no 

município, bem como identificar as demandas em relação a saúde e a segurança. 

Complementarmente em relação ao Termo de Referência, é também analisada as 

questões atinentes as demandas de educação. Os dados foram compilados na Tabela 

5.81. 

 

 

 



                                                                                                                                                 
 

 

ESTUDO DE IMPACTO AMBIENTAL –TERMINAL PORTUÁRIO PARATUDAL 
 

273 

TABELA 5.81 – DADOS RELACIONADOS COM OS SERVIÇOS DA REGIÃO. 

Área Indicador 
Barão de 
Melgaço 

Cáceres Corumbá Curvelândia Poconé 

Educação 

Taxa de escolarização de 6 
a 14 anos (%) 

86,3 97,8 94,7 99,7 94,3 

IDEB - anos iniciais ensino 
fundamental 

4,7 5 4,7 5,5 4,4 

IDEB - anos finais ensino 
fundamental 

3,8 4,3 3,9 4,2 3,6 

Taxa de abandono mais 
elevada (%) 

22,6 12 14,3 2,5 18,8 

Taxa de distorção idade-
série (maior) 

23,9 33,7 56,9 35,2 30,8 

Saúde 

Taxa de cobertura 
populacional pelas equipes 
de atenção básica (%) 

79,18 50,01 92 61 75,16 

Taxa de cobertura 
populacional pelas equipes 
de saúde bucal (%) 

79,18 17,38 64 61 75,16 

SAMU (2018) Não Não Sim Não Não 

Segurança 

Número total de 
ocorrências 

28 3.751 2.105 55 320 

Casos por habitante 1/271 1/23 1/49 1/88 1/100 

Fonte: UFPR/ITTI (2018). Adaptado de IBGE (2010); INEP (2016); SESP-MT (2018); SESP-MS (2018).  

 

Destes dados, devem-se ressaltar, inicialmente, os ótimos índices de educação 

no município de Curvelândia, figurando, inclusive, como primeiro colocado em todo o 

estado de Mato Grosso em termos de taxa de escolarização, contando também com 

ótimas notas nos testes do IDEB, bem como baixíssimas taxas de abandono. A partir 

desta análise, pode-se auferir que a infraestrutura educacional de Curvelândia é exemplar 

e robusta em comparação com os demais municípios da área de estudo, sobretudo em 

relação a Barão de Melgaço, que apesar de contar com um contingente populacional 

semelhante ao de Curvelândia, apresenta índices bem piores, o que indica a necessidade 

de se implementar a infraestrutura local voltada para a educação. 

Quanto a temática da saúde, constata-se que Corumbá possui os melhores 

índices, enquanto que o destaque negativo pertence ao Município de Cáceres, que possui 

uma taxa de cobertura populacional de somente 50%, enquanto que a taxa de cobertura 

bucal fica em 17%, um percentual consideravelmente baixo.  

Portanto, deve-se concluir que as demandas de Cáceres para melhorias na 

infraestrutura relacionada à saúde são urgentes. Neste aspecto, a implementação do 

terminal pode auxiliar nesta demanda, uma vez que o consequente incremento de 

movimentações comerciais tornará a região de Cáceres mais atrativa para investimentos 

tanto no âmbito privado quanto do público, o que cria um ambiente propício para o 
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incremento da infraestrutura de saúde. Ademais, constata-se que nenhum dos municípios 

da área de estudo localizados no estado de Mato Grosso contam com a cobertura do 

SAMU, o qual consiste de outro ponto a ser incrementado a estas políticas públicas, para 

o devido atendimento das demandas das populações locais. 

Por fim, quanto as demandas por segurança, foram analisadas as ocorrências 

registradas durante o ano de 2017. Deve-se ressaltar que os municípios com menores 

índices de população possuem também menores índices de ocorrências criminais, tanto 

em números absolutos como em números relativos ao contingente populacional. Já em 

relação a Cáceres, novamente, tem-se um destaque negativo, afinal, conta com o maior 

número de ocorrências em números absolutos quanto relativos, tendo uma ocorrência 

registrada para cada 23 habitantes do município, um número consideravelmente elevado. 

Neste aspecto, novamente, nota-se a necessidade de que os equipamentos de segurança 

sejam incrementados para o devido atendimento das demandas locais desta política 

pública. 

 

5.5.3.1.4 Indicadores Sociais 

 

Nesta seção, é demandado que sejam apresentados os índices sociais 

relacionados a empregabilidade dentro da área de estudo. Nesta seara, devem ser 

analisados os dados relacionados com a População Economicamente Ativa (PEA), taxa 

de desemprego municipal e índices de desemprego. 

Para tanto, foram consultados dados de duas bases distintas: primeiro, foram 

abordados os dados referentes a Pesquisa Nacional por Amostra de Domicílios Contínua 

(PNAD) para avaliar dados hodiernos de âmbito estadual, bem como dos censos 

realizados pelo IBGE no ano de 2010, referentes aos números municipais. 

No âmbito estadual, foram compilados diversos indicadores relacionados a 

empregabilidade, no período de 2015 até o terceiro trimestre de 2018. Destes, pugna-se 

relevante, nesta síntese, abordar os relacionados a taxa de participação na força de 

trabalho e a taxa de desocupação. A taxa de participação na força de trabalho 

corresponde ao percentual da População Economicamente Ativa (PEA), ou seja, 

indivíduos ocupados e desocupados, que estejam à procura de ocupação, em relação ao 

total de pessoas em idade de trabalho. A evolução deste índice pode ser observada na 

Figura 5.81. 
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FIGURA 5.81 – TAXA DE PARTICIPAÇÃO NA FORÇA DE TRABALHO DAS PESSOAS DE 14 

ANOS DE IDADE OU MAIS. 

 

Fonte:  UFPR/ITTI (2019). Adaptado de PNAD (2019).  

 

A partir deste gráfico, aufere-se que a situação da contingência do PEA em 

relação ao total de pessoas em idade de trabalho é crescente em todo o período 

analisado em relação ao estado de Mato Grosso do Sul. Todavia, tal efeito não se 

observa no estado de Mato Grosso, que apresenta dados dotados de considerável 

instabilidade, sendo que da análise de todo o período amostral não se identifica uma 

variação relevante entre o primeiro e o último valor levantado. 

Já a taxa de desocupação corresponde ao percentual de pessoas que compõem 

a força de trabalho, mas que se encontram desocupados na semana de referência, em 

relação ao total de pessoas em idade de trabalho. Tais dados encontram-se compilados 

na Figura 5.82. 
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FIGURA 5.82 – TAXA DE DESOCUPAÇÃO DAS PESSOAS DE 14 ANOS DE IDADE OU MAIS. 

 

Fonte:  UFPR/ITTI (2019). Adaptado de PNAD (2019).  

 

Novamente, observa-se que o cenário no estado de Mato Grosso do Sul se 

apresenta mais favorável do que o identificado em Mato Grosso, com valores máximos 

inferiores a 10%, enquanto que em Mato Grosso constata-se uma flutuação de valores 

próximos e até acima dos 10%, conforme verificado no 1º trimestre de 2017. De toda a 

sorte, o comportamento deste índice é muito semelhante em ambas as unidades 

federativas, na medida em que apresentou uma tendência crescente durante 2016 e início 

de 2017, momento em que ocorreu o auge da crise econômica e política nacional, bem 

como agora apresenta uma tendência de decréscimo, caminhando para uma 

estabilização. 

Quanto aos dados coletados diretamente dos municípios, é importante frisar que 

se tratam do censo de 2010, o que significa que sua fidelidade com o cenário econômico 

atual pode se mostrar verdadeira. Entretanto, este é o levantamento municipal mais 

recente, pugnando relevante sua consideração. Novamente, para esta síntese, são 

apresentados os mesmos dados já abordados no âmbito estadual, qual seja a taxa de 

participação na força de trabalho da população em idade de trabalho, bem como a 
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respectiva taxa de desocupação. Os principais dados levantados em âmbito municipal são 

apresentados na Tabela 5.82. 

 

TABELA 5.82 – ÍNDICES DE EMPREGABILIDADE NA REGIÃO. 

Índices de 
Empregabilidade 

Taxa de atividade (%) Taxa de desocupação (%) 

2000 2010 2000 2010 

Barão de Melgaço 58,49 46,26 4,58 2,51 

Cáceres 67,71 65,00 12,38 8,46 

Corumbá 64,76 68,08 17,94 7,87 

Curvelândia 65,18 61,43 6,39 3,98 

Poconé 62,16 58,50 15,02 7,09 

Fonte: UFPR/ITTI (2019). Adaptado de PNAD (2019).  

 

 

Da análise dos dados coletados a partir dos censos populacionais efetuados em 

2000 e em 2010, constata-se algumas conclusões importantes. Inicialmente, percebe-se 

que a taxa de atividade decresceu em todos os municípios do estado de Mato Grosso, 

enquanto que em Corumbá, em Mato Grosso do Sul, este índice aumentou. Em relação a 

taxa de desocupação, ocorreu uma redução deste índice no período analisado em todos 

os municípios, contudo, deve-se ressaltar as fortes reduções identificadas em Poconé e 

em Corumbá, superando a marca de 8% de variação. 

Ademais, deve-se novamente destacar que estes índices datam de 2010, o que 

significa que possivelmente sofreram uma variação positiva, em relação a taxa de 

desocupação, em consonância com o que foi identificado no âmbito estadual na execução 

do PNAD. 

 

5.5.3.2 Dinâmica Econômica 

 

Para a Dinâmica Econômica, objetivou-se identificar os aspectos econômicos 

envolvidos na área de estudo, e sua sinergia com o empreendimento a ser instalado. 

Neste contexto, é analisada toda a estrutura produtiva e de serviços, bem como 

os vetores de crescimento econômico da região e o seu potencial turístico. 
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5.5.3.2.1 Estrutura Produtiva e de Serviços 

 

Neste tópico, são abordados, em concordância com o Termo de Referência, os 

principais setores, produtos e serviços, com a separação de áreas urbanas e rurais, bem 

como aspectos da econômica informal. Não obstante, são abordadas as trocas comerciais 

no aspecto regional, nacional e internacional, com a devida identificação de 

potencialidades existentes. 

Preliminarmente, apresenta-se a valoração do Produto Interno Bruto (PIB) dos 

municípios da área de estudo, para contextualizar a situação econômica da região, 

constantes na Tabela 5.83. 

 

TABELA 5.83 – DADOS DE PRODUTO INTERNO BRUTO NA REGIÃO. 

Nome do Município 
Produto Interno Bruto, 

a preços correntes 
% Participação PIB Área de 

Estudo 
% PIB Estadual 

Cáceres 1.545.822.680 31,51% 1,44% 

Corumbá 2.733.152.000 55,71% 3,29% 

Poconé 438.786.600 8,94% 0,41% 

Curvelândia 111.401.600 2,27% 0,10% 

Barão de Melgaço 76.822.370 1,57% 0,07% 

Fonte: UFPR/ITTI (2018). Adaptado de IBGE (2015). 

 

Constata-se, desde já, que a participação de cada município no percentual do PIB 

na área de estudo é diretamente proporcional aos seus respectivos contingentes 

populacionais. Portanto, tanto Cáceres quanto Corumbá possuem valores de PIB maiores 

por serem os municípios com a maior população, enquanto que Curvelândia e Barão do 

Melgaço, os menores municípios, possuem uma representatividade bem menos 

expressiva. 

Inicialmente, em relação aos setores, produtos e serviços, é analisada a 

participação dos setores primário, secundário e terciário, bem como das atividades 

empreendidas pela administração pública, bem como a arrecadação de impostos, para 

averiguar o perfil econômico da região, conforme a Tabela 5.84 e Figura 5.83. 
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TABELA 5.84 – PARTICIPAÇÃO NO PIB, POR SETOR DA ECONOMIA. 

Participação no PIB Barão de Melgaço Cáceres Corumbá Curvelândia Poconé 

Agropecuária 28,81% 8,83% 12,05% 46,36% 10,44% 

Indústria 1,84% 7,96% 17,81% 10,88% 9,25% 

Serviços 19,43% 48,81% 38,99% 15,93% 38,90% 

Administração Pública 45,62% 26,25% 22,36% 23,17% 34,53% 

Impostos 4,30% 8,15% 8,78% 3,67% 6,89% 

Total 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 

Fonte: IBGE (2015). 

 

FIGURA 5.83 – PARTICIPAÇÃO NO PIB POR SETOR DA ECONÔMICA NA ÁREA DE ESTUDO. 

 

Fonte: UFPR/ITTI (2018). Adaptado de IBGE (2015). 

 

Através deste levantamento, constata-se que o setor de serviços possui uma 

elevada representatividade na região, sobretudo impulsionado pelo perfil econômico dos 

municípios com maior contingente populacional, Cáceres, Corumbá e Poconé. Já nos 

demais municípios, destaca-se a participação da agropecuária. 

Em relação aos principais produtos relacionados ao setor da agropecuária, são 

elencados na Tabela 5.85 os produtos com maior representatividade econômica na área 

de estudo para cada um dos municípios estudados. 
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TABELA 5.85 – PRINCIPAIS PRODUTOS NA AGROPECUÁRIA. 

Principais Produtos Agropecuária 

Barão de Melgaço 
(MT) 

Produto Leite de Vaca Mandioca Tangerina 

Valor Econômico R$ 888.000,00 R$ 270.000,00 R$ 192.000,00 

Cáceres (MT) 
Produto Soja (grão) Leite de Vaca Cana-de-açúcar 

Valor Econômico R$ 14.234.000,00 R$ 9.215.000,00 R$ 6.153.000,00 

Corumbá (MS) 
Produto Mandioca Leite de Vaca Soja (grão) 

Valor Econômico R$ 5.586.000,00 R$ 5.000.000,00 R$ 4.397.000,00 

Curvelândia (MT) 
Produto Cana-de-açúcar Leite de Vaca Mandioca 

Valor Econômico R$ 27.305.000,00 R$ 2.613.000,00 R$ 2.301.000,00 

Poconé (MT) 
Produto Soja (grão) Leite de Vaca Milho (grão) 

Valor Econômico R$ 28.588.000,00 R$ 2.474.000,00 R$ 720.000,00 

Fonte: IBGE (2016). 

 

Depreende-se, desta análise, as presenças marcantes do leite de vaca como um 

produto economicamente relevante na região, constituindo o único com relevância em 

todos os municípios analisados, bem como a soja e a cana-de-açúcar, que representam 

os produtos com o maior valor econômico agregado de todos os municípios da área de 

estudo, com o valor de R$ 47.219.000,00 e R$ 33.458.000,00, respectivamente. A 

elevada representatividade da soja já era esperada, uma vez que o estado de Mato 

Grosso, que compreende quatro dos cinco municípios da área de estudo, é a unidade 

federativa brasileira com a maior produção de soja, sendo responsável por 27,8% do total 

da produção nacional (IBGE, 2017). 

Já o setor industrial não possui valores tão significativos, sendo contabilizados 

que a quantidade de empregos gerada, bem como os custos de obras e serviços 

representa somente 2% do total nacional em ambos os estados da área de estudo. 

Ademais, o setor industrial contribui na chamada indústria de transformação, sobretudo 

operando as carnes bovinas congeladas, constituindo uma vertente direta da produção 

agropecuária local. 

Por fim, quanto ao setor de serviços, constatou-se, que sua significativa 

representatividade decorre do fato de municípios com maior contingente populacional 

apresentarem os maiores índices de demanda do setor terciário. Tal fato coaduna com o 

levantamento de empresas atuantes no setor de serviços em Cáceres, Corumbá e 

Poconé foram de 1655, 1553 e 598, respectivamente, enquanto que em Barão de 

Melgaço e em Curvelândia, foram identificadas somente 60 e 105 empresas atuantes. 

Desta forma, compreende-se a razão pela discrepância dentre os municípios de maior 
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contingência populacional e os de menor quanto a representatividade do setor de 

serviços. 

Quanto aos aspectos relacionados a economia informal, foi traçado um perfil a 

partir de dados obtidos junto a Pesquisa Nacional por Amostra de Domicílios Contínua 

(PNAD) segundo a Tabela 5.86. 

 

TABELA 5.86 – ESTIMATIVA DO TOTAL DE INDIVÍDUOS EM SITUAÇÃO DE INFORMALIDADE NA ÁREA 
DE ESTUDO. 

Indicador de trabalho 
informal 

Total de pessoas de 14 anos ou mais de idade, ocupadas na semana de 
referência como Empregado no setor privado sem carteira de trabalho 

assinada ou como Conta-própria 

Barão de Melgaço Cáceres Corumbá Curvelândia Poconé 

Trimestre 
de coleta 

2º trimestre 2015 883 14.027 15.936 775 4.589 

3º trimestre 2015 870 13.818 16.590 763 4.521 

4º trimestre 2015 927 14.731 16.590 814 4.820 

1º trimestre 2016 888 14.105 15.743 779 4.615 

2º trimestre 2016 924 14.679 15.666 811 4.803 

3º trimestre 2016 881 14.001 15.589 773 4.581 

4º trimestre 2016 893 14.183 15.436 784 4.641 

1º trimestre 2017 876 13.923 15.128 769 4.555 

2º trimestre 2017 909 14.444 15.743 798 4.726 

3º trimestre 2017 927 14.731 15.974 814 4.820 

4º trimestre 2017 930 14.783 16.667 817 4.837 

1º trimestre 2018 906 14.392 16.552 795 4.709 

2º trimestre 2018 934 14.835 16.436 820 4.854 

Fonte: UFPR/ITTI (2018). Adaptado de PNAD (2018). 

Constata-se, numa comparação direta com os dados de PEA de cada um dos 

municípios, que o contingente de indivíduos que encontram-se laborando na 

informalidade supera os 30%. Tal fato é corroborado pela atual crise política e econômica 

enfrentada em escala nacional, acarretando numa perda de confiança da classe de 

empregadores e numa consequente redução nos quadros de empregados contratados. 

No que diz respeito as relações de trocas comerciais, foram realizadas análises 

da área de estudo quanto a relações de trocas internacionais. No aspecto de trocas 

internacionais, foram consultados dados do Comex Stats, portal disponibilizado pelo 

Ministério de Desenvolvimento Indústria e Comércio (MDIC). Nesta seara, é avaliada a 

balança comercial dos municípios da área de influência, analisando as relações entre 

importações e exportações, bem como os principais produtos e países com quem os 

municípios da área de estudo realizam trocas comerciais. Desta análise, depreende-se 
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que os municípios de Barão do Melgaço e Curvelândia não possuem dados 

contabilizados de movimentações de comércio exterior. Desta forma, são apresentados 

os dados coletados em Cáceres, Corumbá e Poconé nas Tabela 5.87, Tabela 5.88 e 

Tabela 5.89, respectivamente. 

 

TABELA 5.87 – DADOS DE COMÉRCIO EXTERIOR PARA O MUNICÍPIO DE CÁCERES. 

Dado Valor Unidade 

Exportação 19.882.099,00 US$ 

Importação 244.141,00 US$ 

Balança Comercial 19.637.958,00 US$ 

Principais produtos de exportação 

Outras madeiras, em bruto 
12.581.364,00 US$ 

63,28 % de participação no total 

Outras madeiras serradas/cortadas 
em folhas 

7.014.347,00 US$ 

35,28 % de participação no total 

Principais países de exportação 

Índia 
14.388.711,00 US$ 

72,37 % de participação no total 

Vietnã 
2.584.745,00 US$ 

13,00 % de participação no total 

Principais produtos de importação 

Outras madeiras, em bruto 
224,125,00 US$ 

91,80 % de participação no total 

Principais países de importação 

Bolívia 
224.125,00 US$ 

91,80 % de participação no total 

Fonte: MDIC (2017); elaborado por UFPR/ITTI (2018). 
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TABELA 5.88 – DADOS DE COMÉRCIO EXTERIOR PARA O MUNICÍPIO DE CORUMBÁ. 

Dado Valor Unidade 

Exportação 266.948.718,00 US$ 

Importação 1.200.013.063,00 US$ 

Balança Comercial -933.064.345,00 US$ 

Principais produtos de exportação 

Minérios de Ferro não aglomerados e 
seus concentrados  

124.031.033,00 US$ 

46,46 % de participação no total 

Minérios de Manganês 
90.615.348,00 US$ 

33,94 % de participação no total 

Principais países de exportação 

Argentina 
168.994.491,00 US$ 

63.3 % de participação no total 

Uruguai  
55.361.217,00 US$ 

20,7 % de participação no total 

Bolívia 
33.409.602,00 US$ 

12,5 % de participação no total 

Principais produtos de importação 

Gás natural no estado gasoso 
1.199.397.781,00 US$ 

11,95 % de participação no total 

Principais países de importação 

Bolívia 
1.199.680.461,00 US$ 

100 % de participação no total 

Fonte: MDIC (2017); elaborado por UFPR/ITTI (2018). 

 

TABELA 5.89 – DADOS DE COMÉRCIO EXTERIOR PARA O MUNICÍPIO DE POCONÉ. 

Dado Valor Unidade 

Exportação 203.439,00 US$ 

Importação 0,00 US$ 

Balança Comercial 203.439,00 US$ 

Principais produtos de exportação 

Ouro (incluindo o ouro platinado), em 
formas brutas ou semifaturadas ou em 
pó 

203.439,00 US$ 

100,00 % de participação no total 

Principais países de exportação 

Emirados Árabes Unidos 
203.439,00 US$ 

100,00 % de participação no total 

Fonte: MDIC (2017); elaborado por UFPR/ITTI (2018). 

 

Da análise das informações supramencionadas, conclui-se que o Município de 

Cáceres possui uma balança comercial extremamente positiva, com valores de 

exportação superando de forma ampla as importações, em mais de 8.000%, sendo que 

os produtos movimentados consistem basicamente de madeira e seus derivados. 

Diferentemente de Corumbá, que possui uma balança comercial amplamente negativa, 

com as importações superando as exportações em cerca de 450%. Isto se dá devido a 

elevada demanda que a região possui do gás natural importado da Bolívia. Por fim, os 
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valores de Poconé no que diz respeito ao comércio exterior, são efêmeros, com o único 

registro de comercialização de outro com destino aos Emirados Árabes Unidos. 

No âmbito das potencialidades existentes, constata-se sobretudo a elevada 

produção de soja em grãos na área de estudo, sendo que esta carga não é identificada 

como relevante ao se abordar as trocas comerciais internacionais. Neste sentido, a 

instalação do Terminal Portuário Paratudal representaria importante rota de escoamento 

deste tipo de carga, com a possibilidade de se alcançar tanto mercados consumidores 

sul-americanos quanto intercontinentais. 

Ademais, a exploração do modal hidroviário também é ambientalmente favorável, 

uma vez que o escoamento de cargas por vias terrestres, sobretudo rodovias, representa 

uma alternativa altamente poluente para o meio ambiente, haja vista que as 

características atinentes a este modal permite que sejam transportadas um maior 

contingente de carga explorando uma potência menor, e consequentemente minimizando 

a emissão de gases agravadores do efeito estufa. 

Por último, persistem ainda programas governamentais de incentivo econômico 

que podem representar também interessantes potencialidades, como é o caso do projeto 

do Programa de Aceleração do Crescimento (PAC), que versa sobre o Corredor do Rio 

Paraguai, no MS e no MT, o qual consiste justamente de um projeto de fomento a 

exploração comercial da Hidrovia do Rio Paraguai em seu tramo brasileiro. 

 

5.5.3.2.2 Vetores de Crescimento Econômico 

 

Nesta seção, objetiva-se avaliar os principais vetores econômicos que possuam 

efetiva sinergia com o empreendimento a ser implantado, sobretudo em relação a projetos 

com significativa probabilidade de serem implementados. 

Neste contexto, avalia-se que a implantação do empreendimento, por si só, já 

representaria com considerável vetor econômico, na medida que atrairia atenção de 

outros investidores com interesse de se instalar próximo ao terminal, bem como a geração 

de empregos advinda da sua operação. 

Entretanto, um especial destaque merece dois projetos de significativa 

probabilidade de serem implementados, os quais seriam a instalação da Zona de 

Processamento de Exportações (ZPE) de Cáceres, bem como a ampliação da  BR-

174/MT.  
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A ZPE de Cáceres foi aprovada pelo Decreto nº 99.043/1990, com a sua devida 

delimitação territorial, sendo que agora a sua efetiva instalação passou a ser tratada como 

tema prioritário pela administração municipal. Sua principal característica é a presença de 

consideráveis incentivos fiscais para aqueles que se instalem nestas áreas e direcionem 

sua produção para o mercado externo. Assim, a existência de um terminal portuário capaz 

de escoar esta produção para outros países potenciais consumidores representa uma 

forte sinergia para alavancar a atratividade de investidores optarem por se instalar nesta 

ZPE. 

Outro projeto de considerável probabilidade de implantação é justamente a 

ampliação da BR-174/MT, ligando o Porto Santo Antônio das Lendas até Cáceres, com a 

pavimentação de 68 km de rodovias. Tal rota será fundamental para facilitar a 

acessibilidade ao terminal, uma vez que a rota a ser ampliada passa justamente pelo 

acesso ao empreendimento. Assim, a implantação deste projeto auxiliará na maximização 

da exploração econômica do empreendimento, contribuindo para que um contingente 

maior de cargas chegue ao porto de forma segura e íntegra. 

 

5.5.3.2.3 Potencial Turístico 

 

Neste tópico, foram averiguados os principais elementos potenciais de exploração 

turística dentro da área de estudo, bem como diagnosticar as atividades já desenvolvidas. 

Ademais, são apresentados indicadores econômicos relacionados a exploração turística, 

bem como programas governamentais que fomentem esta modalidade de exploração 

comercial. Por uma questão metodológica, serão abordados os índices econômicos antes 

das potencialidades de exploração. 

Em relação, então, a estes índices econômicos, destacam-se dois: a 

empregabilidade propiciada pelo setor turístico e os estabelecimentos instalados na área 

de estudo. A empregabilidade pode ser avaliada através de uma análise histórica das 

médias anuais de empregos formais e informais relacionados ao turismo. Neste aspecto, 

foram considerados os dados extraídos do IPEA. Os índices de empregabilidade nos 

estados de Mato Grosso e Mato Grosso do Sul encontram-se apresentados na Figura 

5.84. 
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FIGURA 5.84 – QUANTIDADE TOTAL DE PESSOAS OCUPADAS NO MT E MS NO SETOR TURÍSTICO.  

 

Fonte: IPEA (2018). 

 

Aufere-se, da análise destes dados, que a empregabilidade formal nestes estados 

tem se mostrado crescente ao longo do período analisado, contrastando com valores 

decrescentes nas taxas de informalidade. Tal perfil corrobora para uma interpretação de 

que as atividades turísticas em ambos os estados passaram a se desenvolver de forma 

mais organizada, com a instalação de agências de turismo e, consequente, a construção 

mais significativa de vínculos de trabalho formais. 

Quanto ao contingente de estabelecimentos turísticos identificados, foram 

utilizados dados do Cadastur (Sistema de Cadastro de pessoas físicas e jurídicas que 

atuam no Setor de Turismo) para os municípios da área de estudo. Os dados de 

estabelecimentos de turismo são apresentados na Tabela 5.90. 

 

TABELA 5.90 – ESTABELECIMENTOS TURÍSTICOS IDENTIFICADOS NA ÁREA DE ESTUDO. 

Instalações para Turismo Barão do Melgaço Cáceres Corumbá Curvelândia Poconé 

Hospedagem 5 42 26 não identificado 11 

Agências de Turismo 1 4 16 não identificado 2 

Fonte: Cadastur (2018); elaborado por UFPR/ITTI (2018). 

 

Quanto as análises de potencialidades existentes, constatou-se que cada 

município possui atrativos próprios que, se bem explorados, podem propiciar uma 

movimentação turística significativa. Barão do Melgaço, por exemplo, tem o diferencial de 

ter 98% de todo seu território municipal alagado em termos de cheias, tornando-se uma 
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grande ilha turística. Cáceres, por sua vez, é o município onde está localizado a nascente 

do Rio Paraguai, além de possuir um centro histórico tombado pelo Instituto de Patrimônio 

Histórico e Arqueológico (IPHAN); Corumbá possui pontos de interesse turístico como o 

Cristo Rei do Pantanal e o Forte Junqueira como atrativos; Curvelândia, apesar de não 

possuir registros de atividades turísticas, possui um potencial de desenvolvimento em 

virtude de seu patrimônio espeleológico, haja vista que abriga a Caverna Jabuti, a maior 

do estado de Mato Grosso; por fim, Poconé abriga o Parque Nacional do Pantanal Mato-

grossense, contudo, sua visitação atualmente é limitada para indivíduos com autorização 

expressa do IBAMA, o que, por hora, limita sua exploração turística. Contudo, a 

eventualidade de se criar um percurso pré-determinado de visitação pode alavancar seu 

potencial de exploração turística. 

 

 

5.5.3.3 Dinâmica Territorial 

 

Nos tópicos de dinâmica territorial, foram analisados os principais elementos de 

zoneamento e mapeamento territorial, com as análises compreendendo sobretudo a 

elaboração de mapas contemplando os temas abordados. 

 

5.5.3.3.1 Zoneamento Territorial 

 

Nesta seção, objetiva-se a análise do uso e ocupação do solo hodierno no 

município onde será implementado do empreendimento, bem como eventuais conflitos 

entre a ocupação atual e a disposição legal. 

Averiguou-se que a Lei de Uso e Ocupação do Solo para o Município de Cáceres 

encontra-se em construção, com previsão de término para janeiro de 2019, em 

conformidade com o Ofício nº 062/2018-SEPLAN, emitida em 16 de Agosto de 2018, 

impossibilitando uma análise quanto a eventuais conflitos, uma vez que inexiste 

instrumento legal que discipline neste sentido.  

Entretanto, foi abordado o Zoneamento de Adequação Ambiental de Cáceres, no 

qual o município é divido em cinco macrozonas, cuja caracterização é apresentada na 

Tabela 5.91. 
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TABELA 5.91 – MACROZONAS DO MUNICÍPIO DE CÁCERES. 

Nome da Macrozona Características Diretrizes de Utilização e Preservação 

Central 

Região central do 
município, com elevado 
índice de patrimônios 
histórico-cultural. 

Assegurar que futuros empreendimentos a serem 
implantados estejam harmonizados com o patrimônio 
histórico-cultural existente, bem como objetivar a 
manutenção do traçado urbano original. 

Urbanização 
Prioritária 

Áreas de desenvolvimento 
de infraestrutura pouco 
explorada. 

Incentivar o parcelamento do solo de forma 
compatível com o porte de estruturas e das 
condições ambientais locais, procurando restringir as 
ocupações de grande porte. 

Estruturação Urbana 
Áreas com ocupação 
clandestina ou irregular. 

Objetivar a promoção da ocupação de forma segura 
e sustentável, assegurando condições urbanas e de 
saneamento condignas. 

Preservação 
Ambiental 

Áreas de possível 
expansão, com glebas 
próximas da área urbana. 

Orientação do Poder Executivo Municipal na 
regulamentação do microzonamento urbano, 
objetivando a exploração sustentável destas áreas 

Rural 

Compreende as malhas 
urbanas de Vila 
Aparecida, Horizonte 
D´Oeste, Caramujo e 
Nova Cáceres, e áreas 
rurais contíguas. 

Promover a integração do sistema viário existente 
com as áreas rurais submetidas a novos 
loteamentos, propiciando o uso diversificado com 
atendimento aos aspectos ambientais. 

Fonte: Cáceres (2010); elaborado por UFPR/ITTI (2018). 

 

Desta análise, depreende-se que o empreendimento possui aderência com as 

políticas urbanas do município, haja vista que tal atendimento foi exarado no âmbito do 

Ofício nº 0557/2018-GP/PMC. 

 

5.5.3.3.2 Mapeamento Territorial 

 

Neste tópico, objetiva-se a apresentação de mapa de uso e ocupação dos solos 

na Área de Influência Direta definida para o Meio Socioeconômico, a qual coincide com o 

Município de Cáceres, bem como um mapa de empreendimentos e propriedades 

localizadas na Área de Influência Indireta definida para o meio socioeconômico, as quais 

encontram-se cadastradas no Sistema de Cadastro Ambiental Rural (SICAR). 

Conforme alhures afirmado, a Lei de Uso e Ocupação do Solo encontra-se em 

fase de construção, com previsão de conclusão para o mês de janeiro de 2019. 

Entretanto, conforme dados já levantados, foi elaborado um mapa de zoneamento urbano 

municipal em caráter preliminar, no qual constatou-se que somente 0,35% da área do 

município é compreendida no perímetro urbano e perímetro de expansão urbana. Em 

relação ao uso e ocupação do solo, aufere-se a categorização das áreas em Área 

Naturais, que ocupam cerca de 70,77% da área do município, bem como Área de Uso 

Antrópico, com representatividade de cerca de 29,23% da área do município. 
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O empreendimento ficará localizado em Área Natural, mais precisamente em 

áreas categorizadas como Áreas de Vegetação. Neste sentido, deve-se ressaltar a 

respeito da necessidade de garantir que o terminal será instalado fora de áreas de 

preservação permanente, bem como de áreas de reserva legal. 

A divisão municipal de usos do solo é estabelecida conforme se confere da Figura 

5.85. 
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FIGURA 5.85 – MAPA DO USO DO SOLO DO MUNICÍPIO DE CÁCERES. 

 

Fonte: UFPR/ITTI (2018). 
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Em relação a análise dos empreendimentos da Área de Influência Indireta 

definida para o meio socioeconômico, constata-se o número de 5.530 propriedade rurais 

cadastradas no SICAR, a qual compreendem 62% da área de estudo. Especial destaque 

merece o Município de Cáceres, que possui mais de 85% de sua área composta por 

propriedades devidamente registradas, o que demonstra forte aderência dos proprietários 

em fazer suas respectivas regularizações junto ao SICAR. A Figura 5.86 apresenta todas 

as propriedades identificadas na área de estudo. 
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FIGURA 5.86 – MAPA DE PROPRIEDADE RURAIS NA AII. 

 

Fonte: UFPR/ITTI (2018). 



                                                                                                                                                 
 

 

ESTUDO DE IMPACTO AMBIENTAL –TERMINAL PORTUÁRIO PARATUDAL 
 

293 

5.5.3.4 Dinâmica Sociocultural 

 

Para as análises referentes à Dinâmica Sociocultural, foram consideradas as 

questões atinentes as Comunidades Tradicionais, Comunidades Quilombolas, 

Comunidades Indígenas, patrimônio arqueológico, histórico e cultural, bem como os 

pescadores profissionais e a atividades de pesca amadora. 

 

5.5.3.4.1 Comunidades Tradicionais 

 

A identificação de comunidades tradicionais levou em consideração o disposto no 

Decreto nº 6.040/2007, o qual reconhece como comunidades tradicionais os grupos 

populacionais cujas características culturais são próprias, como uma organização social e 

religiosa diferenciadas. As análises compreenderam a caracterização de cada 

comunidade identificada em relação a sua localização em relação ao empreendimento, a 

caracterização das famílias que a compõem, as vulnerabilidades em relação às áreas de 

saúde e educação, as interferências externas de outros empreendimentos, e as 

ocupações atuais e usos de recursos naturais. Neste ínterim, constatou-se a presença de 

11 comunidades tradicionais ao longo da Área de Estudo, cujas características principais 

e seu posicionamento são apresentados na Tabela 5.92 e Figura 5.87. 

Em relação aos dados coletados referentes ao número de indivíduos e/ou de 

famílias, estima-se a existência de aproximadamente 1.150 indivíduos nas comunidades 

tradicionais identificas. 
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TABELA 5.92 – MACROZONAS DO MUNICÍPIO DE CÁCERES. 

Comunidade 
Localização 

Habitantes Saúde Educação 
Interferências 

externas 

Ocupação atual, 
usos dos recursos 
naturais e práticas 

produtivas Latitude (m) Longitude (m) 

Estirão Comprido 8199760,233 608685,885 296 pessoas 
Não há posto de 

saúde local. 
Escola Rural Mista Estirão 

Comprido 
Comércio de 

derivados de pesca 
Pesca e agropecuária 

familiar. 

Barra do São 
Lourenço 

8019252,956 451020,347 22 famílias 
Não há posto de 

saúde local. 

Escola Municipal Rural 
Porto Esperança – 

Extensão São Lourenço 

Venda de iscas-
vivas para barcos-
hotéis de turismo. 

Coleta de iscas-vivas, 
pesca, artesanato 

indígena e 
extrativismo de frutos 

nativos. 

Porto Amolar 8005150,939 448120,730 
4 famílias/ 9 

pessoas 
Não há registro de 

posto de saúde local. 
Não há registro de escola 

no local. 

Confrontos entre 
caçadores de 

animais silvestres e 
polícia afetam 

moradores. 

Pecuária extensiva e 
extrativismo da seiva 

do jatobá. 

Paraguai Mirim 7955478,732 456953,715 
31 famílias/ 216 

pessoas 
Não há registro de 

posto de saúde local. 
Não há registro de escola 

no local. 

Venda de iscas-
vivas para barcos-
hotéis de turismo. 

Coleta de iscas-vivas 
e produção de mel 

São Francisco 7955478,732 456953,715 9 famílias 
Não há registro de 

posto de saúde local. 
Não há registro de escola 

no local. 

Venda de iscas-
vivas para barcos-
hotéis de turismo. 

Coleta de iscas-vivas, 
pesca e produção de 

mel. 

Porto 15 de 
março 

7954308,674 454573,873 
Dados não 
localizados 

Não há registro de 
posto de saúde local. 

Não há registro de escola 
no local. 

Próximo a São 
Francisco e 

Paraguai-Mirim. 
Dados não localizados 

Comunidade Baía 
do Castelo 

7944264,837 442264,186 30 famílias 
Não há registro de 

posto de saúde local. 
Não há registro de escola 

no local. 
Dados não 
localizados 

Pecuária extensiva 

Antônio Maria 
Coelho 

7863953,144 437637,503 20 famílias 
Não há registro de 

posto de saúde local. 
Não há registro de escola 

no local. 
Impactada pela 

mineração. 

Mineradores, 
agricultura familiar e 
processamento do 
fruto da Acronomia 
aculeata (bocaiúva) 



                                                                                                                                                 
 

 

ESTUDO DE IMPACTO AMBIENTAL –TERMINAL PORTUÁRIO PARATUDAL 
 

295 

Comunidade 
Localização 

Habitantes Saúde Educação 
Interferências 

externas 

Ocupação atual, 
usos dos recursos 
naturais e práticas 

produtivas Latitude (m) Longitude (m) 

Assentamento 
Mato Grosso 

7864062,636 449225,749 
Dados não 
localizados 

Não há registro de 
posto de saúde local. 

Não há registro de escola 
no local. 

Próximo ao 
Assentamento 
Maria Coelho e 
Porto da Manga 

Dados não localizados 

Porto da Manga 7870578,764 475272,812 
47 famílias / 
250 pessoas 

Não há registro de 
posto de saúde local. 

Não há registro de escola 
no local. 

Venda de iscas-
vivas para barcos-
hotéis de turismo. 

Coleta de iscas-vivas 
e produção de geleias 
e sorvetes de Pouteria 
glomerata (laranjinha 

de pacu) 

Porto esperança 7831617,826 452328,875 80 pessoas 
Não há registro de 

posto de saúde local. 
Escola Municipal Rural de 

Porto Esperança. 

Ferrovia 1970, 
agropecuária e 

extração de 
minério. 

Pesca e produção de 
leite, artesanato. 

Fonte: UFPR/ITTI (2018). 

 

 

 



                                                                                                                                                 
 

 

ESTUDO DE IMPACTO AMBIENTAL –TERMINAL PORTUÁRIO PARATUDAL 
 

296 

FIGURA 5.87 – LOCALIZAÇÃO DAS COMUNIDADES TRADICIONAIS. 

 

Fonte: UFPR/ITTI (2018). 
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Deve-se destacar que nenhuma Comunidade Tradicional foi identificada nas 

proximidades do empreendimento, sendo que a mais próxima é a de Estirão Comprido, 

localizada a cerca de 200 km do local de implementação do terminal. Ademais, foram 

identificadas várias comunidades instaladas as margens do Rio Paraguai, por onde as 

embarcações oriundas do TPP se deslocarão. Entretanto, haja vista que se trata de uma 

mera passagem de carga, de curta duração, sem haver qualquer tipo de atracação destas 

nas proximidades de Comunidades Tradicionais, pode-se auferir que não causarão 

distúrbio ao equilíbrio sociocultural característico destes grupos, não interferindo 

significantemente em suas atividades habituais. 

 

5.5.3.4.2 Comunidades Quilombolas 

 

Para a identificação de Comunidades Quilombolas, foram utilizados os preceitos 

estabelecidos pela Portaria Interministerial nº 60/2015, em seu artigo 2º, inciso XIII, que 

determina como terras quilombolas os remanescentes de terras de quilombos, assim 

reconhecidas por meio de Relatório Técnico de Identificação e Delimitação (RTID), 

localizado, segundo Anexo I do supracitado documento legal, a 10 km do 

empreendimento. 

Nestas condições, não foi identificada nenhuma Comunidade Quilombola nesta 

delimitação. A área quilombola mais próxima com RTID devidamente publicado no Diário 

Oficial da União encontra-se a cerca de 165 km de distância do empreendimento, 

denominada Comunidade Campina de Pedra, que possui 45 famílias, sendo que apenas 

26 são efetivamente quilombolas. Devido a distância geográfica significativa, é possível 

concluir que a implantação do empreendimento em nada afetará o cotidiano desta 

comunidade. 

Ademais, foram identificadas 5 comunidades com processo aberto no Instituto 

Nacional de Colonização e Reforma Agrária (INCRA) dentro da bacia do Alto Pantanal, 

bem como outras 34 comunidades registradas na Fundação Cultural Palmares (FCP), 

mas sem qualquer registro junto ao INCRA, o que as exclui do rol analisado no presente 

estudo. Entretanto, deve-se ressaltar que nenhuma destas Comunidades Quilombolas 

encontra-se no limite de 10 km da implantação do empreendimento, conforme a 

determinação legal. 

 

 



                                                                                                                                                 
 

 

ESTUDO DE IMPACTO AMBIENTAL –TERMINAL PORTUÁRIO PARATUDAL 
 

298 

5.5.3.4.3 Comunidades Indígenas 

 

A delimitação territorial para pronunciamento de análise da FUNAI a respeito de 

Comunidades Indígenas possui a mesma limitação estabelecida para o caso das 

Comunidades Quilombolas, ou seja, 10 km do empreendimento. Novamente, nenhuma 

comunidade indígena foi identificada nesta área. 

Ademais, constatou-se a existência de 3 comunidades indígenas na Área de 

Influência Indireta definida para o Meio Físico, cujas principais características são 

elencadas na Tabela 5.93. 

 

TABELA 5.93 – TERRAS INDÍGENAS NA ÁREA DE ESTUDO. 

TI Etnia Município 
Superfície 

(ha) 
População 

(2014) 
Fase Modalidade 

Distância 
do TPP 

Baia 
dos 
Guató  

Guató 

Barão de 
Melgaço 
(MT), 
Poconé 
(MT) 

19.216,96 202 Homologada 
Tradicionalmente 
ocupada 

127 km 

Perigara  Bororo 
Barão de 
Melgaço 
(MT) 

10.740,41 104 Regularizada 
Tradicionalmente 
ocupada 

168 km 

Guató  Guató 
Corumbá 
(MS) 

10.984,79 198 Regularizada 
Tradicionalmente 
ocupada 

111 km 

Fonte: Adaptado de FUNAI (2018). 

 

Todas estas comunidades encontram-se a uma distância considerável da 

implantação do empreendimento, sendo que a mais próxima está a 111 km de distância. 

Portanto, a construção do terminal em nada afetará o cotidiano destas comunidades, 

podendo efetivamente manter suas práticas culturais intactas. 

 

5.5.3.4.4 Patrimônio arqueológico; histórico e cultural (federal, estadual e municipal) 

 

O patrimônio arqueológico foi analisado por Zanettini Arqueologia, no qual 

inclusive já gerou manifestação positiva por parte do Instituto do Patrimônio Histórico e 

Artístico Nacional (IPHAN), no âmbito do Processo nº 01425.001535/2016-45, 

respectivamente pelo Ofício nº 114/2018/CNL/GAB PRESI-IPHAN e Parecer Técnico nº 

8/2018/COREG/CGIR/DPI. 

Nesse contexto, constatou-se que o empreendimento é categorizado como nível 

III, segundo os anexos I e II da Instrução Normativa nº 01/2015 do IPHAN, que 

http://www.funai.gov.br/terra_indigena_3/mapa/index.php?cod_ti=5101
http://www.funai.gov.br/terra_indigena_3/mapa/index.php?cod_ti=5101
http://www.funai.gov.br/terra_indigena_3/mapa/index.php?cod_ti=5101
http://www.funai.gov.br/terra_indigena_3/mapa/index.php?cod_ti=34901
http://www.funai.gov.br/terra_indigena_3/mapa/index.php?cod_ti=15001
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correspondem a sua tipologia e caracterização. Diante desta classificação, foram 

elaborados um Relatório de Avaliação do Impacto ao Patrimônio Arqueológico (RAIPA) e 

um Projeto de Avaliação do Impacto ao Patrimônio Arqueológico (PAIPA), presentes no 

ANEXO 1 deste Volume. 

 

5.5.3.4.5 Pescadores Profissionais e a Atividade de Pesca Amadora 

 

Neste tópico, serão analisadas as questões atinentes a identificação e 

caracterização da comunidade pesqueira na Área Diretamente Afetada pelo 

empreendimento. 

Foram identificados, para o estado de Mato Grosso, um total de 21 colônias de 

pescadores profissionais, com a atuação de aproximadamente 14 mil pescadores. Ocorre, 

entretanto, que para a área de estudo indicada, identificou-se somente uma colônia 

pesqueira que mereça consideração, que é a Colônia de Pescadores Z2, localizada 

sobretudo no Município de Cáceres. 

A Colônia de Pescadores Z2 possui 692 filiados, sendo que 84,5% residem em 

Cáceres, bem como 63,2% são indivíduos de 40 a 59 anos. Deve-se salientar que, para 

aqueles que compõem esta comunidade, a pesca profissional constitui sua principal 

atividade de subsistência, o que significa que as interações entre a implantação do 

empreendimento na mesma região onde estes pescadores exercem a sua atividade 

devem ser levadas em consideração, para garantir a sua coexistência harmônica. 

Neste sentido, procedeu-se uma entrevista com os pescadores, empreendida por 

Silva, Souza e Bampi (2014), devidamente atualizada por Façanha e Silva (2017), na qual 

foi questionado a respeito da percepção de impactos que atividades estranhas à pesca 

poderiam ocasionar, bem como levantamento de possíveis soluções. Neste sentido, 

obteve-se as respostas contidas na Tabela 5.94. 

 

TABELA 5.94 – PESQUISA E IMPACTOS DO EMPREENDIMENTO EM RELAÇÃO A ATIVIDADE 
PESQUEIRA. 

Atividade Impacto Solução sugerida 

Transporte de soja (via rio) Erosão das margens 
Apoio dos órgãos 
governamentais 

Barcos com motores possantes Destruição da vegetação 
Garantia de espaço nas 
discussões 

Desmatamento das margens para a 
agropecuária 

Desequilíbrio na cadeia alimentar 
Apoio dos órgãos 
governamentais 
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Construções civis nas margens do 
rio 

Alteração do estoque pesqueiro 
Garantia de espaço nas 
discussões 

Despejo de esgoto não tratado Comprometimento da qualidade da 
água, do ar e do solo 

Saneamento básico 
Presença de resíduos sólidos 

Fonte: Bezerra e Oliveira (2011). 

 

Assim, observa-se que as atividades correlacionadas diretamente com o TPP 

seria o “Transporte de soja (via rio)” e “Construções Civis nas margens do Rio”, sendo 

que os impactos prováveis seriam, respectivamente, “Erosão das margens” e “Alteração 

do estoque pesqueiro”. Para tanto, as soluções propostas seria o “Apoio dos órgãos 

governamentais” e a “Garantia de espaço nas discussões”. Nestes aspectos, pode-se 

afirmar que os órgãos governamentais estão cientes e observarão o desenrolar das 

atividades do TPP, de tal sorte que o transporte não afete as atividades de pesca. Não 

obstante, persiste a existência, no âmbito dos procedimentos atinentes a obtenção dos 

respectivos licenciamentos ambientais, as fases de audiências públicas, momento em que 

será oportunizado para toda a comunidade apresentar suas considerações quanto a este 

empreendimento. 

Todavia, deve-se ressaltar que o empreendedor deverá, obrigatoriamente, realizar 

programas de monitoramento de ictiofauna durante a operação do empreendimento, 

objetivando justamente que esta não venha a sofrer profundas alterações ao longo do 

tempo. Assim, a comunidade pesqueira possui uma garantia de que haverá, 

constantemente, a avaliação quanto a alterações relacionadas ao estoque pesqueiro, 

promovendo as medidas necessárias para sua manutenção. Desta forma, é possível 

construir um cenário onde a implementação do TPP poderá coexistir com as atividades 

pesqueiras da região, sem afetá-la em sobremaneira. 

 

5.5.3.4.6 Pesquisa de opinião pública 

 

Em relação a pesquisa de opinião pública, foram aplicados 130 questionários na 

Área de Estudo do terminal, distribuindo-se a amostragem entre os municípios 

possivelmente afetados. Especial enfoque foi dado à população pesqueira e ribeirinha de 

Cáceres, que se verificou apresentar as maiores preocupações com relação ao 

empreendimento. Dessa forma, pôde-se analisar as necessidades da população mais 

interessada, levando-se em consideração suas opiniões no processo de análise do 

empreendimento. 
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A população se manifestou de maneira positiva quando questionados sobre os 

impactos positivos decorrentes da implantação do empreendimento. Apenas 17 

entrevistados dos 130 acreditam que o Terminal não trará nenhum benefício para a 

região. Todas as respostas podem ser verificadas na Tabela 5.95 e vale ressaltar que os 

entrevistados poderiam assinlar mais de uma alternativa, por isso obtivemos um total de 

214 respostas. 

 

TABELA 5.95 – PERCEPÇÃO DA COMUNIDADE QUANTO AOS IMPACTOS POSITIVOS DA 
IMPLANTAÇÃO DO EMPREENDIMENTO. 

Para você, quais seriam os principais IMPACTOS POSITIVOS gerados pela construção de um Porto 
na região? (Até DUAS alternativas) 

Geração de empregos 79 

Aumento da produção agrícola local e regional 13 

Desenvolvimento no comércio local e regional 40 

Melhorias de serviços públicos (saúde, educação e segurança) 5 

Movimentação de cargas diversas 17 

Desenvolvimento de atividades de turismo e pesca 4 

Diminuição do custo de transporte de cargas 36 

Aumento de arrecadação de impostos  3 

Nenhum impacto positivo 17 

Total 214 

Fonte: UFPR/ITTI (2019). 

 

O mesmo ocorreu para a percepção quanto aos impactos negativos decorrentes 

do empreendimento e, a partir disso, a Tabela 5.96 apresenta os resultados para o 

questionamento. 

 

TABELA 5.96 – PERCEPÇÃO DA COMUNIDADE QUANTO AOS IMPACTOS POSITIVOS DA 
IMPLANTAÇÃO DO EMPREENDIMENTO. 

Para você, quais seriam os principais IMPACTOS NEGATIVOS gerados pela construção de um Porto 
na região? (Até DUAS alternativas) 

Insuficiência de serviços públicos (saúde, educação e segurança) 2 

Aumento do tráfego nas rodovias de acesso ao porto 29 

Possível poluição da água, ar ou solo na região do porto 55 

Diminuição do desenvolvimento de atividades de turismo 9 

Interferência sobre a atividade pesqueira 37 

Desbarrancamento das margens de rio devido à navegação 18 

Prejuízo a comunidades ribeirinhas existentes 23 

Prejuízo a comunidades indígenas e/ou quilombolas 0 

Nenhum impacto negativo 34 

Total 207 
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Fonte: UFPR/ITTI, 2019. 

 

Outro fator relevante é que a maioria dos entrevistados, inclusive a comunidade 

pesqueira, acredita que a instalação de um porto na região trará mais impactos positivos 

do que negativos (Figura 5.88). Entre os participantes da comunidade em questão, 

apenas 13 entrevistados acreditam que o empreendimento poderá trazer mais impactos 

negativos. 

 

FIGURA 5.88 – PERCEPÇÃO PÚBLICA SOBRE OS IMPACTOS DE IMPLANTAÇÃO DO TERMINAL. 

 

Fonte: UFPR/ITTI (2019). 

Dessa forma, frente aos resultados obtidos com os questionamentos, verificou-se 

que a população em geral considera relevante a implantação de um empreentimento 

portuário na região e que o mesmo contribuirá para o desenvolvimento local e da região. 
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APÊNDICE 1 – ORGANIZAÇÕES DA SOCIEDADE CIVIL 

 

 

Barão de Melgaço 

Nome da OSC CNPJ 
Atividade Econômica 

(CNAE) 
Área de Atuação 

 Associação Comunitária e 
de Micros Produtores 
Rurais de Joselândia 

 13090599000143  
 Atividades de associações 
de defesa de direitos sociais 

 Desenvolvimento e 
defesa de direitos  

 Associação Comunitária 
Rural de Pimenteira 

 04844693000150  
 Atividades de associações 
de defesa de direitos sociais 

 Desenvolvimento e 
defesa de direitos  

 Associação Folclórica de 
Barão de Melgaço 

 03530531000184  
 Atividades de associações 
de defesa de direitos sociais 

 Desenvolvimento e 
defesa de direitos  

 Associação Ecológica 
Melgassense -AMEC 

 37465457000181 
 Atividades de associações 
de defesa de direitos sociais 

 Desenvolvimento e 
defesa de direitos  

 Associação Retirense de 
Apicultores  

 08227889000156  
 Atividades de associações 
de defesa de direitos sociais 

 Desenvolvimento e 
defesa de direitos  

 Mitra Arquidiocesana de 
Cuiabá 

 03005139002674  
 Atividades de organizações 
religiosas  

  Religião 

 Associação de Desen. 
Comunitário de Barão de 
Melgaço/MT 

 03129871000106  
 Atividades de associações 
de defesa de direitos sociais 

 Desenvolvimento e 
defesa de direitos  

 ASFARB - Associação dos 
Familiares da Comunidade 
Rural de Barreiro e Circun. 
do Município de Barão de 
Melgaço/MT 

 14441184000130  
 Atividades de associações 
de defesa de direitos sociais 

 Desenvolvimento e 
defesa de direitos  

 CDAP - Conselho 
Deliberativo da Assessoria 
Pedagógica de Barão de 
Melgaço 

 19328651000133  
  Atividades de apoio à 
educação 

 Educação e pesquisa 

 Associação Comunitária 
Cuiabá Mirim 

 24321237000132  
 Atividades de organizações 
associativas ligadas à 
cultura e à arte 

 Cultura e recreação 

 Associação Cultural do 
Pantanal - ACP 

 10575625000135  
 Atividades de organizações 
associativas ligadas à 
cultura e à arte 

 Cultura e recreação 

 Associação Cultural 
Melgassense 

 02729632000116  
 Atividades de associações 
de defesa de direitos sociais 

 Desenvolvimento e 
defesa de direitos  

 Associação da Igreja São 
Pedro 

 10309170000106  
 Atividades de organizações 
religiosas  

  Religião 

 Associação Comunitária do 
Chacorore e Vida Saudável 

 07419071000172  
 Atividades de associações 
de defesa de direitos sociais 

 Desenvolvimento e 
defesa de direitos  

 Associação da Família 
Gonçalves 

 24215597000150  
 Atividades associativas não 
especificadas anteriormente 

 Outras atividades 
associativas 

 Associação Moradores L.D. 
Acorizal M. Barão de 
Melgaço/MT 

 24671240000186  
 Atividades de associações 
de defesa de direitos sociais 

 Desenvolvimento e 
defesa de direitos  

 Associação de Agric. Fam. 
e Produtores de Mel da 
Comun. Piúva do Mun. de 
Barão de Melgaço 

 02974615000144  
 Atividades associativas não 
especificadas anteriormente 

 Outras atividades 
associativas 

 Associação Recreativa e 
Cultural Bloco 
Carnavalesco Bico Doce 

 19567178000147  
 Atividades de organizações 
associativas ligadas à 
cultura e à arte 

 Cultura e recreação 
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Nome da OSC CNPJ 
Atividade Econômica 

(CNAE) 
Área de Atuação 

 Conselho Deliberativo da 
Comunidade Escolar da 
Escola Estadual Maria 
Silvino Peixoto de Moura 

 04197258000180  
 Atividades de associações 
de defesa de direitos sociais 

 Desenvolvimento e 
defesa de direitos  

 Conselho Deliberativo da 
Comunidade Escolar da 
Escola Estadual Indígena 
Koge Eiare 

 05808755000130  
 Atividades de associações 
de defesa de direitos sociais 

 Desenvolvimento e 
defesa de direitos  

 Câmara De Dirigentes 
Lojistas De Barão De 
Melgaço/MT 

 15038800000179  
  Atividades de organizações 
associativas patronais e 
empresariais 

 Associações patronais, 
profissionais e de 
produtores rurais 

 Centro Espirita Francisco 
de Assis Caminho da 
Verdade 

 03536414000128  
 Atividades de associações 
de defesa de direitos sociais 

  Religião 

 Colônia Z-5 de Pescadores 
de Barão de Melgaço 

 86813995000125  
 Atividades de associações 
de defesa de direitos sociais 

 Associações patronais, 
profissionais e de 
produtores rurais  

 Conselho Deliberativo da 
Comunidade Escolar Escola 
Estadual Cel. Antônio Paes 
de Barros  

 03409255000109  
 Atividades de associações 
de defesa de direitos sociais 

 Desenvolvimento e 
defesa de direitos  

 Instituto Eco-Sócio-Cultural 
do Pantanal 

 02257786000152  
 Atividades de associações 
de defesa de direitos sociais 

 Desenvolvimento e 
defesa de direitos  

 Igreja Evangélica 
Assembleia de Deus 

 03486123001659  
 Atividades de organizações 
religiosas  

  Religião 

 Igreja Evangélica 
Neotestamentaria de Barão 
de Melgaço 

 23774475000130  
 Atividades de organizações 
religiosas  

  Religião 

 Associação Iturakurireu 
Tadawu Boe Bororo 

 05780426000129  
 Atividades de associações 
de defesa de direitos sociais 

 Desenvolvimento e 
defesa de direitos  

 Pantanal do Mimoso 
Sociedade Ambientalista 

 05555138000170  
 Atividades de associações 
de defesa de direitos sociais 

 Desenvolvimento e 
defesa de direitos  

 Sociedade Hidro Ambiental 
e Etno Sócio Cultural Grito 
da Terra - SHAESCTERRA 

 12824682000136  
 Atividades de associações 
de defesa de direitos sociais 

 Desenvolvimento e 
defesa de direitos  

 

Cáceres 

Nome da OSC CNPJ 
Atividade Econômica 

(CNAE) 
Área de Atuação 

Associação Cacerense dos 
Deficientes Físicos do 
Estado de Mato Grosso 

37464484000130 

Atividades de assistência a 
idosos, deficientes físicos, 
imunodeprimidos e 
convalescentes prestadas 
em residências coletivas e 
particulares  

Assistência social 

Associação Comunitária De 
Moradores Bairro Dner 

01367945000109  
Clubes sociais, esportivos e 
similares 

Cultura e recreação 

Associacao Profissional De 
Proprietarios De Drogarias 
Da Regiao De Caceres 

04599641000165 
Atividades de organizações 
associativas profissionais 

 Associações patronais, 
profissionais e de 
produtores rurais 

Associação Dos 
Agropecuaristas Da Grande 
Cáceres E Região 

09439448000180 
Atividades de associações 
de defesa de direitos sociais 

 Desenvolvimento e 
defesa de direitos 

Associacao Dos Pequenos 
Produtores Barranqueira 

03714694000117 
Atividades de associações 
de defesa de direitos sociais 

Desenvolvimento e 
defesa de direitos 
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Nome da OSC CNPJ 
Atividade Econômica 

(CNAE) 
Área de Atuação 

Associação De Árbitros De 
Cáceres 

16649266000108 
Atividades de associações 
de defesa de direitos sociais 

 Desenvolvimento e 
defesa de direitos 

Associacao Do Clube De 
Cabos E Soldados Do 6 
Batalha De Cáceres  

02288383000170 
Atividades de associações 
de defesa de direitos sociais 

Desenvolvimento e 
defesa de direitos 

Area De Lazer De Cabos E 
Soldados De Cáceres 

05153611000193 
Clubes sociais, esportivos e 
similares 

Cultura e recreação 

Associação Atlética Banco 
Do Brasil 

03955218000198 
Atividades esportivas não 
especificadas anteriormente 

Cultura e recreação 

Associação Dos Agricultores 
Familiares Do Assentamento 
Primavera - Viii - Aafap Viii 

14908088000159 
 Atividades associativas não 
especificadas anteriormente 

 Outras atividades 
associativas 

Associação Dos Agricultores 
Familiares Do Assentamento 
Primavera - Ix - Aafap Ix 

14908079000168 
Atividades associativas não 
especificadas anteriormente 

 Outras atividades 
associativas 

Associação Dos Agricultores 
Familiares Do Assentamento 
Primavera - I 

14310640000102 
Atividades associativas não 
especificadas anteriormente 

 Outras atividades 
associativas 

Associação Dos Agricultores 
Familiares Do Assentamento 
Primavera - Iii 

14280478000127 
Atividades associativas não 
especificadas anteriormente 

Outras atividades 
associativas 

Associação Dos Agricultores 
Familiares Do Assentamento 
Primavera - Iv 

14363941000102 
Atividades associativas não 
especificadas anteriormente 

Outras atividades 
associativas 

Associação Dos Agricultores 
Familiares Do Assentamento 
Primavera - V 

14363959000104 
Atividades associativas não 
especificadas anteriormente 

Outras atividades 
associativas 

Associação Dos Agricultores 
Familiares Do Assentamento 
Primavera - Vi  

14363997000159 
Atividades associativas não 
especificadas anteriormente 

Outras atividades 
associativas 

Associação Dos Agricultores 
Familiares Do Assentamento 
Primavera - Vii  

14310663000117 
Atividades associativas não 
especificadas anteriormente 

Outras atividades 
associativas 

Associação Dos Agricultores 
Familiares Do Assentamento 
Primavera - ii  

14280529000110 
Atividades associativas não 
especificadas anteriormente 

Outras atividades 
associativas 

Associação Dos Amigos Do 
Rio Paraguai Aarpa 

24753824000109 
Atividades de associações 
de defesa de direitos sociais 

Desenvolvimento e 
defesa de direitos 

Associação Beneficente 04228275000138 
Atividades de apoio à 
educação 

Educação e pesquisa 

Associação Das Igrejas 
Batistas Do Oeste 
Matogrossense (Abomat) 

06297745000140 
Atividades de organizações 
religiosas 

Religião 

Associação Beneficente 
Providencia Azul 

60907680000587 Ensino fundamental Educação e pesquisa  

Associação Beneficente 
Providencia Azul 

 60907680001125 
Outros tipos de alojamento 
não especificados 
anteriormente 

Não informado 

Associação Beneficente 
Providencia Azul 

60907680002440 
Comércio varejista de livros, 
jornais, revistas e papelaria 

Não informado 

Associação Beneficente 
Providencia Azul 

60907680002520 Não informado Não informado 

Associação Comercial E 
Empresarial De Cáceres 

08307770000193 
Atividades de organizações 
associativas patronais e 
empresariais 

Associações patronais, 
profissionais e de 
produtores rurais 

Associação Cacerense Dos 
Engenheiros Arq. E 

01367630000161 
 Atividades de organizações 
associativas profissionais 

Associações patronais, 
profissionais e de 
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Nome da OSC CNPJ 
Atividade Econômica 

(CNAE) 
Área de Atuação 

Agrônomos produtores rurais 

Associação De Produtores 
Rurais Da Comunidade 
Fazenda Alegria 

04232131000155 
Atividades de associações 
de defesa de direitos sociais 

Desenvolvimento e 
defesa de direitos 

Associação Cultural Do 
Grupo Cururu Pantaneiro 

10804969000179 
Atividades associativas não 
especificadas anteriormente 

Outras atividades 
associativas 

Associação Cacerense De 
Inclusão A Cultura E Esporte 

04211840000154 
Atividades de associações 
de defesa de direitos sociais 

Desenvolvimento e 
defesa de direitos 

Associação Comunitária Dos 
Moradores Do Bairro Da 
Ponte 

14175220000160 
Atividades de associações 
de defesa de direitos sociais 

Desenvolvimento e 
defesa de direitos 

Templo Aderalto do 
Amanhecer de Cáceres-MT 

03800808000141 
Atividades de organizações 
religiosas  

Religião 

Associação Desportiva São 
Lourenço 

22228331000116 
Atividades esportivas não 
especificadas anteriormente 

Cultura e recreação 

Associação dos/as 
Educandos/As do Curso de 
Agronomia dos Movimentos 
Sociais do Campo 

08241504000105 
Atividades de associações 
de defesa de direitos sociais 

Desenvolvimento e 
defesa de direitos 

Associação dos 
Empregados da Embratel De 
Cáceres/MT 

01328053000107 
Atividades de associações 
de defesa de direitos sociais 

Desenvolvimento e 
defesa de direitos 

Aesc - Associação de 
Ensino Superior de Cáceres 

05956416000100 
Educação superior - 
graduação e pós-graduação 

Educação e pesquisa 

Associação da Família 
Miliciana da Região Oeste 

07464237000172 
Atividades de associações 
de defesa de direitos sociais  

Desenvolvimento e 
defesa de direitos 

Associação dos Feirantes E 
Comercio Rotativo De 
Cáceres - Afecorc 

06322771000181 
Atividades de organizações 
associativas patronais e 
empresariais 

Associações patronais, 
profissionais e de 
produtores rurais 

Associação dos Fazendeiros 
da Fronteira Agropecuária 

06882339000145 
Atividades de associações 
de defesa de direitos sociais 

Desenvolvimento e 
defesa de direitos 

Aiprus - Associação 
Independente Dos 
Produtores Rurais Da 
Comunidade Gleba São 
Saturnino 

03792523000106 Não informado Não informado 

Associação das Mulheres 
Agricultoras Familiares 
Araras Do Pantanal 

08079148000175 
Atividades de associações 
de defesa de direitos sociais 

Associações patronais, 
profissionais e de 
produtores rurais 

Associação dos Militares 
Aposentados e Reformados 
De Cáceres-MT - Amarc 

21798955000106 
Atividades de associações 
de defesa de direitos sociais 

Desenvolvimento e 
defesa de direitos 

Associação de Moradores 
do Bairro Jardim Panorama 

23919334000169 
Atividades de associações 
de defesa de direitos sociais 

Desenvolvimento e 
defesa de direitos 

Associação de Moradores 
Do Bairro Jardim União 

24990359000111 
Atividades de associações 
de defesa de direitos sociais 

 Desenvolvimento e 
defesa de direitos 

Associação de Moradores 
Do Bairro Jardim Guanabara 
De Cáceres-MT 

14526865000109 
Atividades de associações 
de defesa de direitos sociais 

Desenvolvimento e 
defesa de direitos 

Associação de Moradores 
do Bairro Jardim Paraiso 

14713650000199 
Atividades de associações 
de defesa de direitos sociais 

Desenvolvimento e 
defesa de direitos 

Associação dos Moradores 
Do Loteamento Espirito 
Santo 

10845649000167 
Atividades de associações 
de defesa de direitos sociais 

Desenvolvimento e 
defesa de direitos 

Associação dos Moradores 
Do Jardim Oliveira 

03113524000187  
Atividades de associações 
de defesa de direitos sociais 

Desenvolvimento e 
defesa de direitos 
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Nome da OSC CNPJ 
Atividade Econômica 

(CNAE) 
Área de Atuação 

Associação de Moradores 
Do Loteamento Vitoria 

22165912000156  
Atividades associativas não 
especificadas anteriormente 

Outras atividades 
associativas 

Associação dos Moradores 
Do Bairro Jardim Cidade 
Nova 

01328129000196 
Atividades de associações 
de defesa de direitos sociais 

Desenvolvimento e 
defesa de direitos 

Amor-Exigente Vida 
Inovadora De Cáceres Mato 
Grosso 

19543526000146 

Atividades de assistência 
psicossocial e à saúde a 
portadores de distúrbios 
psíquicos, deficiência mental 
e dependência química 

 Assistência social 

Associação de Moradores 
Do Bairro Vitoria Regia 

00671654000147 
Atividades de associações 
de defesa de direitos sociais 

Desenvolvimento e 
defesa de direitos 

Associação de Moradores E 
Produtores Rurais De Santo 
Antônio Do Caramujo - 
Amprosac 

19845179000106 
Atividades de associações 
de defesa de direitos sociais 

Desenvolvimento e 
defesa de direitos 

Associação de Moradores 
Recanto Alegre Rural 

10403527000110 
Atividades associativas não 
especificadas anteriormente 

Outras atividades 
associativas 

Associação das Mulheres 
Vida Nova Do Assentamento 
Rancho Da Saudade 

04416406000100 
Atividades de associações 
de defesa de direitos sociais 

Desenvolvimento e 
defesa de direitos 

Associação das Mulheres 
Caprichosas Do 
Assentamento Limoeiro 

04456451000199 
Atividades de associações 
de defesa de direitos sociais 

Desenvolvimento e 
defesa de direitos 

Associação de Pais E 
Amigos Dos Excep. Apae De 
Cáceres MT 

03550100000180 
Atividades de associações 
de defesa de direitos sociais 

Desenvolvimento e 
defesa de direitos 

Associação dos Pequenos 
Agricultores Rurais Do 
Campo Alegre Das 
Piraputangas 

24917659000175 
Atividades de associações 
de defesa de direitos sociais 

Desenvolvimento e 
defesa de direitos 

Associação dos Apicultores 
Do Alto Pantanal 

05286704000196 
Atividades de organizações 
associativas profissionais 

Associações patronais, 
profissionais e de 
produtores rurais 

Associação dos Pescadores 
De Isca Do Auto Pantanal - 
Apiapa 

7783066000144 Não informado Não informado 

Associação dos Portadores 
De Necessidades Especiais 

10256813000109 
Atividades de associações 
de defesa de direitos sociais 

Desenvolvimento e 
defesa de direitos 

Associação Paraiso Do 
Pantanal 

12604320000130 
Atividades associativas não 
especificadas anteriormente 

Outras atividades 
associativas 

Associação dos Pescadores 
Profissionais De Cáceres - 
MT 

11212390000180 Não informado Não informado 

Associação de Pequenos 
Produtores Rurais P A Nova 
Esperança 

06166444000188 
Atividades de associações 
de defesa de direitos sociais 

Desenvolvimento e 
defesa de direitos 

Associação dos Pequenos 
Produtores Rurais Santo 
Antônio D'oeste 

11414101000125 
Atividades de associações 
de defesa de direitos sociais 

Desenvolvimento e 
defesa de direitos 

Associação dos Pequenos 
Produtores Rurais Rancho 
Da Saudade 

03324170000110 
Atividades de associações 
de defesa de direitos sociais 

Desenvolvimento e 
defesa de direitos 

Associação dos Pequenos 
Produtores Rurais Boa 
União 

03337563000168 
Atividades de associações 
de defesa de direitos sociais 

Desenvolvimento e 
defesa de direitos 
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Nome da OSC CNPJ 
Atividade Econômica 

(CNAE) 
Área de Atuação 

Associação dos Pequenos 
Produtores Rurais Da 
Corixinha 

04798472000192 
Atividades de associações 
de defesa de direitos sociais 

Desenvolvimento e 
defesa de direitos 

Associação dos Pequenos 
Produtores Rurais Planície 
Do Pantanal 

02838874000148 
Atividades de associações 
de defesa de direitos sociais 

Desenvolvimento e 
defesa de direitos 

Associação dos Peq. 
Trabalhadores Rurais Trab. 
E Conquista 

01922446000136 
Atividades de associações 
de defesa de direitos sociais 

Desenvolvimento e 
defesa de direitos 

Associação dos Pequenos 
Produtores Rurais - Vale 
Verde 

03520971000150  
Atividades de associações 
de defesa de direitos sociais 

Desenvolvimento e 
defesa de direitos 

Associação dos Pequenos 
Produtores Rurais Vale Do 
Sol 

05579357000190 
Atividades de associações 
de defesa de direitos sociais 

Desenvolvimento e 
defesa de direitos 

Associação dos Pequenos 
Produtores Rurais Do Vale 
Do Mangaval 

17549089000142 
Atividades de associações 
de defesa de direitos sociais 

Desenvolvimento e 
defesa de direitos 

Associação de Pequenos 
Produtores Rurais Da 
Comunidade Santa Luzia 

09001712000108 
Atividades de associações 
de defesa de direitos sociais 

Desenvolvimento e 
defesa de direitos 

Associação de Pequenos 
Produtores Da Agricultura, 
Pecuária, Pescadores 
Artesanais E Piscicultores 
Rurais Da Gleba 
Piraputangas 

20937343000194 
Atividades de associações 
de defesa de direitos sociais 

Desenvolvimento e 
defesa de direitos 

Associação dos Produtores 
Rurais Do Assentamento 
Limoeiro 

04421776000136 
Atividades de associações 
de defesa de direitos sociais 

Desenvolvimento e 
defesa de direitos 

Associação dos Produtores 
Rurais Da Barra Da Serra 

01328491000167 
Atividades de associações 
de defesa de direitos sociais 

Desenvolvimento e 
defesa de direitos 

Associação de Produtores 
Do Projeto Facão 

24757254000117 
Atividades de associações 
de defesa de direitos sociais 

Desenvolvimento e 
defesa de direitos 

Associação dos Produtores 
Da Piraputanga 

09102074000103 
Atividades de associações 
de defesa de direitos sociais 

Desenvolvimento e 
defesa de direitos 

Associação de Pequenos 
Produtores Rurais Do Vale 
Do Padre Inácio 

23164237000103 
Atividades de associações 
de defesa de direitos sociais 

Desenvolvimento e 
defesa de direitos 

Associação dos Produtores 
Rurais De Vista Alegre 

01328459000181 
Atividades de associações 
de defesa de direitos sociais 

Desenvolvimento e 
defesa de direitos 

Associação de Pequenos 
Produtores Rurais Boa 
Esperança 

05690356000118 
Atividades de associações 
de defesa de direitos sociais 

Desenvolvimento e 
defesa de direitos 

Associação dos Produtores 
Rurais De Clarinópolis 

24753352000186 
Atividades de associações 
de defesa de direitos sociais 

Desenvolvimento e 
defesa de direitos 

Associação Recreativa Dos 
Funcionários Dos Correios 

09329965000105 
Atividades de associações 
de defesa de direitos sociais 

Desenvolvimento e 
defesa de direitos 

Augusta E Respeitável Loja 
Simbolica Luz Do Ocidente 
Nr 3.343 

04985625000100 
Atividades de organizações 
religiosas  

Religião 

Associação Regional Das 
Produtoras/Es Extrativistas 
Do Pantanal - Arpep 

11356119000118 
Atividades associativas não 
especificadas anteriormente 

Outras atividades 
associativas 

Associação Rural Dos 
Pequenos Produtores Santa 
Maria Da Vitoria 

06326089000167 
Atividades de associações 
de defesa de direitos sociais 

Desenvolvimento e 
defesa de direitos 
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Asatec - Associação 
Ambientalista Turística E 
Empresarial De Cáceres - 
MT 

02485686000183 

Atividades de jardins 
botânicos, zoológicos, 
parques nacionais, reservas 
ecológicas e áreas de 
proteção ambiental 

Cultura e recreação 

Associação dos Servidores 
do Depto. de Estradas De 
Rod De MT  

24753527000155 
Atividades de associações 
de defesa de direitos sociais 

Desenvolvimento e 
defesa de direitos 

Associação Dos Servidores 
Da Esc. Agr. Fed. De 
Cáceres MT 

01328426000131 
Atividades de associações 
de defesa de direitos sociais 

Desenvolvimento e 
defesa de direitos 

Associação dos Guardas 
Municipais Da Prefeitura 
Municipal De Cáceres 

09252058000105 
Atividades de organizações 
associativas profissionais 

Associações patronais, 
profissionais e de 
produtores rurais  

Associação dos Moradores 
Do Bairro Nova Era 

14246259000121 
Atividades de associações 
de defesa de direitos sociais 

Desenvolvimento e 
defesa de direitos 

Aspaturc - Associação dos 
Profissionais Autônomos de 
Turismo 

07843801000168 
Atividades de associações 
de defesa de direitos sociais 

Desenvolvimento e 
defesa de direitos 

Associação dos Pescadores 
De Iscas Vivas De 
Cáceres/MT 

07252534000154 
Atividades de associações 
de defesa de direitos sociais 

Desenvolvimento e 
defesa de direitos 

Associação dos Servidores 
Da Policia Federal Em 
Cáceres - MT  

11025729000139 
Atividades de organizações 
associativas profissionais 

Associações patronais, 
profissionais e de 
produtores rurais 

Associação de Pequenos 
Produtores Rurais União E 
Trabalho 

01908905000127 
Atividades de associações 
de defesa de direitos sociais 

Associações patronais, 
profissionais e de 
produtores rurais 

Associação de Pequenos 
Produtores Rurais Getúlio 
Vargas 

01907570000122 
Atividades de associações 
de defesa de direitos sociais 

Desenvolvimento e 
defesa de direitos 

Associação de Pequenos 
Produtores Rurais Da 
Cominidade São José 

04645588000191 
Atividades de associações 
de defesa de direitos sociais 

Desenvolvimento e 
defesa de direitos 

Associação de Produtores 
Rurais Do Taquaral 

02493940000195 
Atividades de organizações 
associativas profissionais 

Associações patronais, 
profissionais e de 
produtores rurais 

Associação Dos Servidores 
Do Incra Em Cáceres - MT 

01327949000163 
Atividades de associações 
de defesa de direitos sociais 

Desenvolvimento e 
defesa de direitos 

Associação De Moradores 
Do Bairro Cavalhada I 

13257540000105 
Atividades de associações 
de defesa de direitos sociais 

Desenvolvimento e 
defesa de direitos 

Associação Comunitária Dos 
Moradores Do Bairro J 
Padre Paulo 

01367655000165 
Atividades de associações 
de defesa de direitos sociais 

Desenvolvimento e 
defesa de direitos 

Assoc. Civil De Senhoras De 
Rotarianos De Cáceres 

00134416000100 

Atividades de assistência a 
idosos, deficientes físicos, 
imunodeprimidos e 
convalescentes prestadas 
em residências coletivas e 
particulares 

Assistência social 

Associação dos Produtores 
Rurais Da Gleba São João 

07808846000100 
Atividades de associações 
de defesa de direitos sociais 

Desenvolvimento e 
defesa de direitos 

Associação Ajuda aos 
Animais De Cáceres 

21450350000120 
Atividades esportivas não 
especificadas anteriormente 

Cultura e recreação 

Associação Amigos Do 
Jardim Paraiso 

11298834000141 
Atividades esportivas não 
especificadas anteriormente 

Cultura e recreação 

Associação Dos Produtores 
Agrícolas Da Katira 

05991132000146 
Atividades de associações 
de defesa de direitos sociais 

Desenvolvimento e 
defesa de direitos 
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Associação Atletas De Cristo 
De Cáceres - A. A. C. 

20678412000192 
Atividades associativas não 
especificadas anteriormente 

Outras atividades 
associativas 

Associação Atlética Cidade 
Alta 

07851654000178 
Clubes sociais, esportivos e 
similares 

Cultura e recreação 

Associação Atlética 
Veteranos Viracopu's 

02612856000143 
Atividades esportivas não 
especificadas anteriormente 

Cultura e recreação 

Associação Beit Cáceres  24727858000110 
Atividades de associações 
de defesa de direitos sociais 

Desenvolvimento e 
defesa de direitos 

Associação de Pequenos 
Produtores Rurais Boa 
Esperança 

04936676000142 
Atividades de associações 
de defesa de direitos sociais 

Desenvolvimento e 
defesa de direitos 

Associação Boa Esperança - 
III 

04319780000198 
Atividades de associações 
de defesa de direitos sociais 

Desenvolvimento e 
defesa de direitos 

Associação Do Pequeno 
Produtor Rural Do Bom 
Jardim 

02881796000164 
Atividades de associações 
de defesa de direitos sociais 

Desenvolvimento e 
defesa de direitos 

Associação Brasileira D' A 
Igreja de Jesus Cristo dos 
Santos dos Últimos Dias 

61012019101097 
Atividades de organizações 
religiosas 

Religião 

Associação Brasileira de 
Odontologia - Regional 
Cáceres 

03109589000159 
Atividades de organizações 
associativas profissionais 

Associações patronais, 
profissionais e de 
produtores rurais 

Associação Cacerense De 
Artesãos 

03337498000170 
Atividades de associações 
de defesa de direitos sociais 

Desenvolvimento e 
defesa de direitos 

Associação Comunitária de 
Difusão Voz do Cerrado 

09510485000138 
Atividades de organizações 
associativas ligadas à cultura 
e à arte 

Cultura e recreação 

Associação Comunitária de 
Moradores de Clarinópolis e 
Adjacências 

12041978000180 
Atividades de associações 
de defesa de direitos sociais 

Desenvolvimento e 
defesa de direitos 

Associação Comunitária do 
Bairro Cidade Alta 

01328541000106 
Atividades de associações 
de defesa de direitos sociais 

Desenvolvimento e 
defesa de direitos 

Associação Congregação 
Desanta Catarina 

60922168004688 
Atividades de associações 
de defesa de direitos sociais 

Desenvolvimento e 
defesa de direitos 

Associação Cultural e 
Esportiva Nipo Brasileira De 
Cáceres 

03755089000194 
Atividades de associações 
de defesa de direitos sociais 

Desenvolvimento e 
defesa de direitos 

Associação da Cáceres Rua 
Shopping - Acrs 

08222469000187 
Atividades de associações 
de defesa de direitos sociais 

Desenvolvimento e 
defesa de direitos 

Associação de Agricultores e 
Agricultoras Familiar Flor De 
Ipê 

08288823000176 
Atividades de associações 
de defesa de direitos sociais 

Desenvolvimento e 
defesa de direitos 

Associação Comunitária de 
Comunicação e Cultura De 
Cáceres 

11329049000109 
Atividades de associações 
de defesa de direitos sociais 

Desenvolvimento e 
defesa de direitos 

Associação de 
Desenvolvimento 
Comunitário de Bocaiuval 

01369453000152 
Atividades de associações 
de defesa de direitos sociais 

Desenvolvimento e 
defesa de direitos 

Associação de 
Desenvolvimento 
Comunitário de Vila Nova 

15023310000107 
Atividades de associações 
de defesa de direitos sociais 

Desenvolvimento e 
defesa de direitos 

Associação de Hotéis e 
Pousadas de Cáceres - 
Ahpoc 

08490941000162 
Atividades de associações 
de defesa de direitos sociais 

Desenvolvimento e 
defesa de direitos 

Associação de Moradores 
de Bairro Cavalhada I - 
Ambc 

13277805000129 
Atividades de associações 
de defesa de direitos sociais 

Desenvolvimento e 
defesa de direitos 
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Associação de Moradores 
de Barra Nova Ambarra 

01369792000139 
Atividades de associações 
de defesa de direitos sociais 

Desenvolvimento e 
defesa de direitos 

Associação de Moradores 
do Residencial Morada do 
Sol no Bairro Aeroporto 

20733263000117 
Atividades de associações 
de defesa de direitos sociais 

Desenvolvimento e 
defesa de direitos 

Associação de Pequenos 
Produtores Rurais Cinturão 
Verde 

21798915000164 
Atividades de associações 
de defesa de direitos sociais 

Desenvolvimento e 
defesa de direitos 

Associação do Peladão 
Santo Antônio 

12540538000178 
Atividades de associações 
de defesa de direitos sociais 

Desenvolvimento e 
defesa de direitos 

Associação dos Cegos e 
Deficientes Visuais do 
Pantanal - Acdvip 

13641985000186 
Atividades de associações 
de defesa de direitos sociais 

Desenvolvimento e 
defesa de direitos 

Associação dos Moradores 
do Bairro Jardim Imperial 

17910327000101 
Atividades de associações 
de defesa de direitos sociais 

Desenvolvimento e 
defesa de direitos 

Associação dos Moradores 
do Bairro Marajoara 

24757361000145 
Atividades de associações 
de defesa de direitos sociais 

Desenvolvimento e 
defesa de direitos 

Associação dos Moradores 
do Bairro Santo Antônio 

24753691000162 
Atividades de associações 
de defesa de direitos sociais 

Desenvolvimento e 
defesa de direitos 

Associação dos Moradores 
do Residencial Pantanal 

07869585000120 
Atividades de associações 
de defesa de direitos sociais 

Desenvolvimento e 
defesa de direitos 

Associação dos Pequenos 
Produtores Rurais do 
Assentamento São Lucas 

11167592000157 
Atividades de associações 
de defesa de direitos sociais 

Desenvolvimento e 
defesa de direitos 

Associação dos Pequenos 
Produtores do P.A. Bom 
Sucesso 

08831954000158 
Atividades de associações 
de defesa de direitos sociais 

Desenvolvimento e 
defesa de direitos 

Associação dos Pequenos 
Produtores Rurais Jatoba 

03569593000108 
Atividades de associações 
de defesa de direitos sociais 

Desenvolvimento e 
defesa de direitos 

Associação dos Pequenos 
Produtores Rurais Napoleão 
Deluque 

12933635000120 
Atividades de associações 
de defesa de direitos sociais 

Desenvolvimento e 
defesa de direitos 

Associação dos Pequenos 
Produtores Rurais Sapiqua 

03324169000195 
Atividades de associações 
de defesa de direitos sociais 

Desenvolvimento e 
defesa de direitos 

Associação dos Pequenos 
Produtores Rurais Vale do 
Paraíso (A.P.P.R.V.P.) 

04326522000139 
Atividades de associações 
de defesa de direitos sociais 

Desenvolvimento e 
defesa de direitos 

Associação dos Pescadores 
de Isca Viva Pantanal 

09010589000183 
Atividades de associações 
de defesa de direitos sociais 

Desenvolvimento e 
defesa de direitos 

Associação dos Produtores 
Rurais da Gleba Tupa 

03426622000174 
Atividades de associações 
de defesa de direitos sociais 

Desenvolvimento e 
defesa de direitos 

Associação dos Produtores 
Rurais de Matão 

01328418000195 
Atividades de associações 
de defesa de direitos sociais 

Desenvolvimento e 
defesa de direitos 

Associação Dos Produtores 
Rurais Do Vale Do Jauru 

04403798000173 
Atividades de associações 
de defesa de direitos sociais 

Desenvolvimento e 
defesa de direitos 

Associação dos 
Trabalhadores Aquaviários 
de Cáceres (Astac) 

12427848000180 
Atividades de associações 
de defesa de direitos sociais 

Desenvolvimento e 
defesa de direitos 

Associação Espírita Lar de 
Maria 

10509126000140 
Atividades de associações 
de defesa de direitos sociais 

Desenvolvimento e 
defesa de direitos 

Associação Esportiva 
Panela Clock 

24753170000105 
Atividades de associações 
de defesa de direitos sociais 

Desenvolvimento e 
defesa de direitos 

Associação Goju Shihon - 
Sho De Karate Shoto-Kan 

04591369000177 
Atividades esportivas não 
especificadas anteriormente 

Cultura e recreação 

Associação dos Moradores 
do Núcleo Habitacional Luz 
Do Sol 

09101902000199 
Atividades de associações 
de defesa de direitos sociais 

Desenvolvimento e 
defesa de direitos 
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Associação Memória Viva do 
Taquaral 

10590509000195 
Atividades de associações 
de defesa de direitos sociais 

Desenvolvimento e 
defesa de direitos 

Associação de Produtores 
Rurais Morada Da Serra 

05729580000176 
Atividades de associações 
de defesa de direitos sociais 

Desenvolvimento e 
defesa de direitos 

Associação Morro Alegre 05853066000148 
Atividades de associações 
de defesa de direitos sociais 

Desenvolvimento e 
defesa de direitos 

Associação de Moradores 
da Comunidade Rural Nova 
Conquista 02 

11188600000141 
Atividades de associações 
de defesa de direitos sociais 

Desenvolvimento e 
defesa de direitos 

Associação Nova Esperança 02886650000101 
Atividades de associações 
de defesa de direitos sociais 

Desenvolvimento e 
defesa de direitos 

Associação Filantrópica 
Nova Vida 

06991201000184 
Atividades de associações 
de defesa de direitos sociais 

Desenvolvimento e 
defesa de direitos 

Associação Pantaneira dos 
Artesãos de Cáceres - Apac 

05768105000109 
Atividades de associações 
de defesa de direitos sociais 

Desenvolvimento e 
defesa de direitos 

Associação para Cegos 
Santa Cruz 

08160828000119 
Atividades de associações 
de defesa de direitos sociais 

Desenvolvimento e 
defesa de direitos 

Associação Pôr do Sol - II 04319781000132 
Atividades de associações 
de defesa de direitos sociais 

Desenvolvimento e 
defesa de direitos 

Associação Profissional dos 
Contabilistas de Cáceres - 
MT 

03957354000117 
Atividades de associações 
de defesa de direitos sociais 

Desenvolvimento e 
defesa de direitos 

Associação Remanso 
Fraterno João Gabriel 

06212262000104 
Atividades de associações 
de defesa de direitos sociais 

Desenvolvimento e 
defesa de direitos 

Associação de Pequenos 
Produtores Rurais São 
Sebastião 

26016131000150 
Atividades de associações 
de defesa de direitos sociais 

Desenvolvimento e 
defesa de direitos 

Associação Shen Chuan 
Kung Fu 

04851947000167 
Atividades de associações 
de defesa de direitos sociais 

Desenvolvimento e 
defesa de direitos 

Associação Sociocultural e 
Ambiental Fé e Vida 

11870807000100 
Atividades de associações 
de defesa de direitos sociais 

Desenvolvimento e 
defesa de direitos 

Associação de Pequenos 
Agricultores Familiares Vida 
Nova 

08887172000130 
Atividades de associações 
de defesa de direitos sociais 

Desenvolvimento e 
defesa de direitos 

Associação Xaraies 23859936000178 
Atividades de associações 
de defesa de direitos sociais 

Desenvolvimento e 
defesa de direitos 

Associação de Moradores 
do Bairro Cohab Velha Vila 
Mariana 

08810784000125 
Atividades de associações 
de defesa de direitos sociais 

Desenvolvimento e 
defesa de direitos 

Associação Missão Cristã 03688851000167 
Atividades de associações 
de defesa de direitos sociais 

Desenvolvimento e 
defesa de direitos 

Associação Dos Técnicos 
em Agropecuária de Mato 
Grosso 

00867044000202 
Atividades de associações 
de defesa de direitos sociais 

Desenvolvimento e 
defesa de direitos 

Associação Urbana do 
Distrito da Nova Cáceres 

9101933000140 
Atividades de associações 
de defesa de direitos sociais 

Desenvolvimento e 
defesa de direitos 

Tiradentes Esporte Clube 1370725000134 
Clubes sociais, esportivos e 
similares 

Cultura e recreação 

Basa Clube De Cáceres - 
MT 

3959954000114 
Clubes sociais, esportivos e 
similares 

Cultura e recreação 

Diocese De São Luiz de 
Cáceres 

3192499001901 
Atividades de organizações 
religiosas  

Religião 

Diocese De São Luiz de 
Cáceres 

3192499002118 
Atividades de organizações 
religiosas  

Religião 

Diocese De São Luiz de 
Cáceres 

3192499002207 
Atividades de organizações 
religiosas  

Religião 

Diocese De São Luiz de 3192499000174 Atividades de organizações Religião 
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Cáceres religiosas  

Diocese De São Luiz de 
Cáceres 

3192499000336 
Atividades de organizações 
religiosas  

Religião 

Diocese De São Luiz de 
Cáceres 

3192499001227 
Atividades de organizações 
religiosas  

Religião 

Diocese De São Luiz de 
Cáceres 

3192499003009 
Atividades de organizações 
religiosas  

Religião 

C M T G Vaqueanos No 
Pantanal 

1367531000180 
Atividades de associações 
de defesa de direitos sociais 

Desenvolvimento e 
defesa de direitos 

Círculo Militar de Cáceres 5245308000110 

Regulação das atividades de 
saúde, educação, serviços 
culturais e outros serviços 
sociais 

Não informado 

Conselho Deliberativo da 
Comunidade Escolar Prof. 
Natalino F. 

3997506000105 
Atividades de associações 
de defesa de direitos sociais 

Desenvolvimento e 
defesa de direitos 

Conselho Deliberativo 
Escolar Da E. M. Laranjeira I 

3850201000176 
Atividades de associações 
de defesa de direitos sociais 

Desenvolvimento e 
defesa de direitos 

Cáceres Esporte Clube 3755188000176 
Clubes sociais, esportivos e 
similares 

Cultura e recreação 

Cáceres Iate Clube 3958410000138 
Clubes sociais, esportivos e 
similares 

Cultura e recreação 

Associação de 
Trabalhadores Voluntários 
contra o Câncer de Mama 
em Cáceres 

18004944000100 

Atividades de assistência a 
idosos, deficientes físicos, 
imunodeprimidos e 
convalescentes prestadas 
em residências coletivas e 
particulares  

Assistência social 

Igreja Cristã Evangélica 5096150000164 
Atividades de organizações 
religiosas  

Religião 

Conselho Deliberativo da 
Comunidade Escolar -  
Escola Estadual de I E II G 
Dr. José Rodrigues Fontes 

1977824000189 
Atividades de associações 
de defesa de direitos sociais 

Desenvolvimento e 
defesa de direitos 

Conselho Deliberativo Da 
Comunidade Escolar - 
EEPSG Frei Ambrósio 

1986119000148 
Atividades de associações 
de defesa de direitos sociais 

Desenvolvimento e 
defesa de direitos 

Conselho Deliberativo 
Escolar da Escola Municipal 
Tancredo Neves 

1908894000185 
Atividades de associações 
de defesa de direitos sociais 

Desenvolvimento e 
defesa de direitos 

Conselho Deliberativo 
Escolar da Em Centro 
Educacional Dom Máximo 
Biennes 

1930898000160 
Atividades de associações 
de defesa de direitos sociais 

Desenvolvimento e 
defesa de direitos 

Conselho Deliberativo 
Escolar da Escola Municipal 
Limoeiro 

20525635000110 
Atividades associativas não 
especificadas anteriormente 

Outras atividades 
associativas 

Conselho Deliberativo 
Escolar da Escola Municipal 
São Francisco 

03181264000187 
Atividades de associações 
de defesa de direitos sociais 

Desenvolvimento e 
defesa de direitos 

Conselho Deliberativo 
Escolar da Escola Municipal 
16 De Março 

03181783000145 
Atividades de associações 
de defesa de direitos sociais 

Desenvolvimento e 
defesa de direitos 

Conselho Deliberativo do 
Centro de Formação e 
Atualização do Professor 

03231490000125 
Atividades de ensino não 
especificadas anteriormente 

Educação e pesquisa 
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Central de Associações de 
Pequenos Produtores Rurais 
e Moradores do Ass. Sadia 
II/Vale Verde 

07048616000181 
Atividades de associações 
de defesa de direitos sociais 

Desenvolvimento e 
defesa de direitos 

Centro Espírita Mateus 03509577000111 
Atividades de organizações 
religiosas  

Religião 

Centro Espírita São Luiz De 
Cáceres 

24753840000193 
Atividades de organizações 
religiosas  

Religião 

Conselho Deliberativo 
Escolar do Centro Municipal 
De Educação Infantil 

05653294000174 
Atividades de associações 
de defesa de direitos sociais 

Desenvolvimento e 
defesa de direitos 

Centro Recreativo de 
Subtenentes e Sargentos 
Cáceres 

05135277000145 
Clubes sociais, esportivos e 
similares 

Cultura e recreação 

Centro de Recuperação de 
Dependentes do Álcool e 
Químicas 

03081889000177 
Atividades de associações 
de defesa de direitos sociais 

Desenvolvimento e 
defesa de direitos 

Associação Comunidade 
Evangélica Unida 

20544851000102 
Atividades de organizações 
religiosas  

Religião 

Clube Acuri de Caça e Tiro 14178540000174 
Clubes sociais, esportivos e 
similares 

Cultura e recreação 

Associação de Moradores 
do Núcleo Habitacional São 
Luís 

01370972000130 
Atividades de associações 
de defesa de direitos sociais 

Desenvolvimento e 
defesa de direitos 

Apam - Associação de Pais, 
Amigos e Mestres do 
Colégio Batista de Cáceres 

9157242000168 Ensino fundamental  Religião 

Colônia de Pescadores Z-2-
MT de Cáceres 

15023559000104 
Atividades de associações 
de defesa de direitos sociais 

Desenvolvimento e 
defesa de direitos 

Comunidade Esportiva São 
Vicente 

03548682000160 
Clubes sociais, esportivos e 
similares 

Cultura e recreação 

Comunidade Evangélica 
Aliança Cristã em Cáceres 

19769813000179 
Atividades de organizações 
religiosas  

Religião 

Comunidade Evangélica 
Sara Nossa Terra 

02005517000522 
Atividades de organizações 
religiosas  

Religião 

Associação dos 
Remanescentes dos 
Quilombos das Famílias Pita 
Canudos 

19807263000135 
Atividades associativas não 
especificadas anteriormente 

Outras atividades 
associativas 

Associação Caminhando 
Para A Vida - Acpv 

21036427000110 

Atividades de assistência 
psicossocial e à saúde a 
portadores de distúrbios 
psíquicos, deficiência mental 
e dependência química 

Assistência social 

Congregação Cristã no 
Brasil 

03548005000141 
Atividades de organizações 
religiosas  

Religião 

Conselho Deliberativo 
Escolar da Escola Municipal 
Jardim Paraíso 

01922881000160 
Atividades de associações 
de defesa de direitos sociais 

Desenvolvimento e 
defesa de direitos 

Conselho Deliberativo da 
Comunidade Escolar Prof. 
Demétrio Costa Pereira 

01922890000151 
Atividades de associações 
de defesa de direitos sociais 

Desenvolvimento e 
defesa de direitos 

Conselho Deliberativo da 
Comunidade Escolar da 
EMPG Vila Irene 

01938758000138 
Atividades de associações 
de defesa de direitos sociais 

Desenvolvimento e 
defesa de direitos 

Conselho Deliberativo da 
Comunidade Escolar União 

01641148000178 
Atividades de associações 
de defesa de direitos sociais 

Desenvolvimento e 
defesa de direitos 
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e Força 

Conselho Deliberativo da 
Comunidade Escolar 
Esperidião Marques 

01641302000101 
Atividades de associações 
de defesa de direitos sociais 

Desenvolvimento e 
defesa de direitos 

Conselho Deliberativo Com 
Esc. Raquel Ramão Da Silva 

01931263000187 
Atividades de associações 
de defesa de direitos sociais 

Desenvolvimento e 
defesa de direitos 

Conselho Da Comunidade 
De Cáceres/MT 

08613913000195 
Atividades de associações 
de defesa de direitos sociais 

Desenvolvimento e 
defesa de direitos 

Conselho Deliberativo 
Escolar da Escola Municipal 
Vitoria Regia 

01931266000110 
Atividades de associações 
de defesa de direitos sociais 

Desenvolvimento e 
defesa de direitos 

Conselho Deliberativo da 
Comunidade Escolar Ana 
Maria Noronha 

01922878000147 
Atividades de associações 
de defesa de direitos sociais 

Desenvolvimento e 
defesa de direitos 

Conselho Deliberativo da 
Assessoria Pedagógica de 
Cáceres 

20297632000176 
Atividades de associações 
de defesa de direitos sociais 

Desenvolvimento e 
defesa de direitos 

C.D.C.E. E.E.Prof. João 
Florentino Silva Neto 

06294502000159 
Atividades de associações 
de defesa de direitos sociais 

Desenvolvimento e 
defesa de direitos 

Ceja - Centro De Educação 
de Jovens e Adultos 
Professor Milton Marques 
Curvo 

01956027000115 
Atividades de associações 
de defesa de direitos sociais 

Desenvolvimento e 
defesa de direitos 

Conselho Deliberativo da 
Comunidade Escolar Escola 
de 1 E 2 Graus Dr. Leopoldo 
Ambrósio Filho 

01981949000182 
Atividades de associações 
de defesa de direitos sociais 

Desenvolvimento e 
defesa de direitos 

Conselho Deliberativo da 
Comunidade Escolar da 
Escola Estadual Mario Duílio 
Evaristo Henry 

10845679000173 
Atividades de apoio à 
educação 

Educação e pesquisa 

Conselho Deliberativo da 
Comunidade Escolar da 
Escola Estadual de Primeiro 
Grau Criança Cidadã 

02507209000171 
Atividades de associações 
de defesa de direitos sociais 

Desenvolvimento e 
defesa de direitos 

Conselho Deliberativo da 
E.M. Prof. Erenice Simão 
Alvarenga 

3179890000139 
Atividades de associações 
de defesa de direitos sociais 

Desenvolvimento e 
defesa de direitos 

Conselho Deliberativo da 
Eepsg Onze De Março 

01956030000139 
Atividades de associações 
de defesa de direitos sociais 

Desenvolvimento e 
defesa de direitos 

Conselho Deliberativo da 
Esc.Mun.De I Grau Izabel 
Campos 

01908895000120 
Atividades de associações 
de defesa de direitos sociais 

Desenvolvimento e 
defesa de direitos 

Conselho Deliberativo da 
Comunidade Escolar da 
Escola Estadual de 1 E 2 
Graus São Luiz 

02123902000140 
Atividades de associações 
de defesa de direitos sociais 

Desenvolvimento e 
defesa de direitos 

Conselho Deliberativo 
Escolar da E.M.P.G Vila 
Real 

01922892000140 
Atividades de associações 
de defesa de direitos sociais 

Desenvolvimento e 
defesa de direitos 

Conselho Deliberativo 
Escolar da Em Buriti 

01938759000182 
Atividades de associações 
de defesa de direitos sociais 

Desenvolvimento e 
defesa de direitos 

Conselho Deliberativo 
Escolar da Escola Municipal 
União 

01981164000100 
Atividades de associações 
de defesa de direitos sociais 

Desenvolvimento e 
defesa de direitos 

Conselho Deliberativo Novo 01931269000154 Atividades de associações Desenvolvimento e 
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Oriente de defesa de direitos sociais defesa de direitos 

Conselho Escolar da Escola 
Municipal Jardim Guanabara 

03179802000107 
Atividades de associações 
de defesa de direitos sociais 

Desenvolvimento e 
defesa de direitos 

Creche Evangélica 01174763000111 
Atividades de organizações 
religiosas  

Religião 

Cruz Vermelha Brasileira - 
Filial do Município de 
Cáceres/MT 

13126218000139 
Serviços de assistência 
social sem alojamento 

Assistência social  

Igreja Do Evangelho 
Quadrangular 

62955505308889 
Atividades de organizações 
religiosas  

Religião 

Igreja Do Evangelho 
Quadrangular 

62955505308889 
Atividades de organizações 
religiosas  

Religião 

Igreja Do Evangelho 
Quadrangular 

62955505038644 
Atividades de organizações 
religiosas  

Religião 

Igreja Do Evangelho 
Quadrangular 

62955505315907 
Atividades de organizações 
religiosas  

Religião 

Igreja Do Evangelho 
Quadrangular 

62955505343951 
Atividades de organizações 
religiosas  

Religião 

Igreja Do Evangelho 
Quadrangular 

62955505347949 
Atividades de organizações 
religiosas  

Religião 

Centro De Tradições 
Nordestino - Ctn - Cáceres 

04795915000191 
Clubes sociais, esportivos e 
similares 

Cultura e recreação 

Conselho Deliberativo 
Escolar da Em Vera Ligia 
Baldo 

11007756000189 
Atividades de associações 
de defesa de direitos sociais 

Desenvolvimento e 
defesa de direitos 

Conselho Deliberativo da 
Comunidade Escolar Escola 
Santos Dumont 

03177593000154 
Atividades de associações 
de defesa de direitos sociais 

Desenvolvimento e 
defesa de direitos 

Conselho Deliberativo 
Escolar da Em Buscando o 
Saber 

06218300000128 Não informado Não informado 

Conselho Deliberativo 
Escolar da Em Lazara 
Falqueiro De Aquino 

07668341000189 Ensino fundamental Educação e pesquisa 

Conselho Deliberativo 
Escolar da Escola Municipal 
Soteco 

06327345000130 
Atividades de associações 
de defesa de direitos sociais 

Desenvolvimento e 
defesa de direitos 

Conselho Deliberativo da 
Emeif Duque de Caxias 

03993161000111 
Atividades de associações 
de defesa de direitos sociais 

Desenvolvimento e 
defesa de direitos 

Conselho Deliberativo da 
Comunidade Escolar da 
Escola Municipal Garces 

03143978000109 
Atividades de associações 
de defesa de direitos sociais 

Desenvolvimento e 
defesa de direitos 

Conselho Deliberativo da 
Comunidade Escolar da 
Escola Estadual 12 de 
Outubro 

20063618000108 
Atividades de associações 
de defesa de direitos sociais 

Desenvolvimento e 
defesa de direitos 

Conselho 
Del.Com.Esc.Esc.Est.Des.G
abrie Pinto Arruda 

01552585000115 
Atividades de associações 
de defesa de direitos sociais 

Desenvolvimento e 
defesa de direitos 

Conselho Deliberativo 
Escolar da E.M. Brincando e 
Aprendendo 

05983871000196 
Educação infantil - pré-
escola 

Educação e pesquisa 

Conselho Deliberativo da 
Comunidade Escolar da 
Escola Municipal 
Clarinópolis 

03167564000101 
Atividades de associações 
de defesa de direitos sociais 

Desenvolvimento e 
defesa de direitos 
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Conselho Deliberativo 
Escolar da Escola Municipal 
Fazendo Arte 

09589509000196 
Educação infantil - pré-
escola 

Educação e pesquisa 

Conselho Deliberativo 
Escolar da Escola Municipal 
Gotinhas do Saber 

09613681000138 
Atividades de associações 
de defesa de direitos sociais 

Desenvolvimento e 
defesa de direitos 

Conselho Deliberativo da 
Comunidade Escolar Frei 
Grignion 

26771288000191 
Atividades de associações 
de defesa de direitos sociais 

Desenvolvimento e 
defesa de direitos 

Conselho Deliberativo 
Escolar da Escola Municipal 
Nossa Senhora Aparecida 

05115542000123 
Atividades de associações 
de defesa de direitos sociais 

Desenvolvimento e 
defesa de direitos 

Conselho Deliberativo 
Escolar da E. M. Paulo 
Freire 

03850620000108 
Atividades de associações 
de defesa de direitos sociais 

Desenvolvimento e 
defesa de direitos 

Conselho Deliberativo 
Escolar Da E. M. Pequeno 
Sábio 

05998132000178 
Educação infantil - pré-
escola 

Educação e pesquisa 

Conselho Deliberativo 
Escolar da E.M. Prof. 
Eduardo Benevides Lindote 

04435486000141 
Atividades de associações 
de defesa de direitos sociais 

Desenvolvimento e 
defesa de direitos 

Conselho Deliberativo 
Escolar da Escola Municipal 
Província De Arezzo 

09596235000162 
Educação infantil - pré-
escola 

Educação e pesquisa 

Conselho Deliberativo da 
Comunidade Escolar da 
Escola Municipal Sto 
Antonio Do Caramujo 

01922882000105 
Atividades de associações 
de defesa de direitos sociais 

Desenvolvimento e 
defesa de direitos 

Conselho Deliberativo da 
Comunidade Escolar da 
E.M. União e Trabalho 

6069742000150 
Atividades de associações 
de defesa de direitos sociais 

Desenvolvimento e 
defesa de direitos 

Conselho Deliberativo Da 
Comum .Educ.da Escola 
Mun. de 1 Grau Santa 
Catarina 

03167550000198 
Atividades de associações 
de defesa de direitos sociais 

Desenvolvimento e 
defesa de direitos 

Escolinha De Futebol 
Paraiso 

17500172000127 Ensino de esportes Educação e pesquisa 

Associação Cultural Fanfarra 
Frei Mateus - Acffm  

24779864000111 
Atividades de organizações 
associativas ligadas à cultura 
e à arte 

Cultura e recreação 

Fapan - Empresa 
Consultoria & Assessoria 

10884371000137 
Atividades associativas não 
especificadas anteriormente 

Outras atividades 
associativas 

Fase Federação de Órgãos 
para Assistência Social e 
Educação 

33700956002603 
Serviços de assistência 
social sem alojamento 

Assistência social 

Fundação Casa de Maria e 
José 

04713093000152 
Atividades de organizações 
associativas patronais e 
empresariais 

Assistência social 

Fundação Educacional Júlio 
Strubling Muller 

14931778000200 
Atividades de associações 
de defesa de direitos sociais 

Desenvolvimento e 
defesa de direitos 

Fundação Terezinha 
Mendes 

13716732000124 
Serviços de assistência 
social sem alojamento 

Assistência social 

Grêmio Recreativo de 
Pracas Pm de Cáceres-MT 

04406650000192 
Clubes sociais, esportivos e 
similares 

Cultura e recreação 

G. R. C. B. C. Unidos Da 
Cavalhada 

13241151000183 
Atividades de organizações 
associativas ligadas à cultura 
e à arte 

Cultura e recreação 
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Grupo Artístico Cultural de 
Expressões Parafolclóricas 
Vitoria Régia 

18163616000149 
Artes cênicas, espetáculos e 
atividades complementares 

Desenvolvimento e 
defesa de direitos 

Grupo Artístico Cultural e 
Meio Ambientalista Chalana 

3402957000152 
Atividades associativas não 
especificadas anteriormente 

Outras atividades 
associativas 

Grupo Escoteiro Luiz 
Albuquerque De M. Pereira 
E Cáceres 

03957016000185 
Atividades de associações 
de defesa de direitos sociais 

Desenvolvimento e 
defesa de direitos 

Grupo Espírita Bezerra De 
Menezes 

01369479000109 
Atividades de associações 
de defesa de direitos sociais 

Religião 

Grupo Espirita Fabiano De 
Cristo 

24757270000100 
Atividades de organizações 
religiosas 

Religião 

Associação Atlética Guara 24757072000146 
Clubes sociais, esportivos e 
similares 

Cultura e recreação 

O Bom Samaritano 03347838000144 
Atividades de atendimento 
hospitalar 

Saúde 

Associação Congregação 
Desanta Catarina 

60922168001824 
Atividades de atendimento 
hospitalar 

Saúde 

Esporte Clube Humaita 01328574000156 
Clubes sociais, esportivos e 
similares 

Cultura e recreação 

Instituto Ecológico E 
Sociocultural Da Bacia 
Platina 

16527455000108 
Atividades de organizações 
associativas ligadas à cultura 
e à arte 

Cultura e recreação 

Igreja Apostólica 62771134003340 
Atividades de organizações 
religiosas 

Religião 

Igreja Arca da Aliança - 
Nova Jerusalém 

16911420000160 
Atividades de organizações 
religiosas 

Religião 

Igreja Batista Central De 
Cáceres 

15023146000120 
Atividades de associações 
de defesa de direitos sociais 

Religião 

Igreja Batista Cidade Nova 04723087000186 
Atividades de organizações 
religiosas 

Religião 

Igreja Batista Independente 
De Cáceres-MT 

17328795000164 
Atividades de organizações 
religiosas 

Religião 

Igreja Batista Nacional 
Cáceres 

06949577000120 
Atividades de organizações 
religiosas 

Religião 

Igreja Batista No Jardim 07851665000158 
Atividades de organizações 
religiosas 

Religião 

Igreja Batista Nova Aliança 26609209000140 
Atividades de organizações 
religiosas 

Religião 

Igreja Betel Apostólica Das 
Nações -I.B.A.N 

01446792000519 
Atividades de organizações 
religiosas 

Religião 

Igreja Cristã de Cáceres 24757023000103 
Atividades de organizações 
religiosas 

Religião 

Igreja de Deus Luz para o 
Mundo 

04591064000165 
Atividades de organizações 
religiosas 

Religião 

Igreja Em Cáceres 04649280000114 
Atividades de organizações 
religiosas 

Religião 

Igreja Ev. Assembleia de 
Deus de Madureira de 
Cáceres 

24757379000147 
Atividades de organizações 
religiosas 

Religião 

Igreja Evangélica 
Assembleia De Deus  

03193075000124 
Atividades de organizações 
religiosas 

Religião 

Igreja Evangélica 
Assembleia de Deus 
Ministério Renascimento 

14461512000160 
Atividades de organizações 
religiosas 

Religião 

Igreja Evangélica 
Assembleia de Deus 

24130107000112 
Atividades de organizações 
religiosas 

Religião 
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Avivamento para as Nações 
do Estado de Mato Grosso 

Igreja Evangélica 
Assembleia de Deus de 
Mato Grosso Do Sul 

3266947009002 
Atividades de organizações 
religiosas 

Religião 

Igreja Evangélica 
Assembleia de Deus Nova 
Aliança 

04987039002068 
Atividades de organizações 
religiosas 

Religião 

Igreja Evangélica - 
Assembleia Mundial do 
Reino de Deus 

22166598000126 
Atividades de organizações 
religiosas 

Religião 

Igreja Evangélica 
Pentecostal Jesus Cristo é a 
Salvação 

03240569000112 
Atividades de organizações 
religiosas 

Religião 

Igreja Evangélica 
Pentecostal Mundial Da 
Benção de Deus 

8166189000107 
Atividades de organizações 
religiosas 

Religião 

Igreja Evangélica 
Pentecostal Visão Profética 

9502784000554 
Atividades de organizações 
religiosas 

Religião 

Igreja Internacional da Graça 
de Deus 

30902803080104 
Atividades de organizações 
religiosas 

Religião 

Igreja Mundial do Poder de 
Deus 

02415583073454 
Atividades de organizações 
religiosas 

Religião 

Igreja Pentecostal da Última 
Trombeta 

02605969000111 
Atividades de organizações 
religiosas 

Religião 

Igreja Pentecostal do Reino 
de Deus 

15023765000114 
Atividades de organizações 
religiosas 

Religião 

Igreja Pentecostal Ministério 
de Jesus Cristo Mensagem 
da Última Hora 

01937770100017
2 

Atividades de organizações 
religiosas 

Religião 

Igreja Pentecostal Missão 
Salmos 

03930441000180 
Atividades de organizações 
religiosas 

Religião 

Igreja Pentecostal Templo 
de Jerusalém 

08656430000178 
Atividades de organizações 
religiosas 

Religião 

Igreja Presbiteriana de 
Cáceres 

24757213000120 
Atividades de organizações 
religiosas 

Religião 

Igreja Presbiteriana 
Renovada de Cáceres 

18066259000109 
Atividades de organizações 
religiosas 

Religião 

Igreja Presbiteriana 
Renovada do Caramujo - 
IPCR  

09567533000124 
Atividades de organizações 
religiosas 

Religião 

Igreja Presbiteriana 
Talhamares 

22554447000145 
Atividades de organizações 
religiosas 

Religião 

Igreja Universal do Reino de 
Deus 

29744778668180 
Atividades de organizações 
religiosas 

Religião 

Igreja Universal do Reino de 
Deus 

29744778123604 
Atividades de organizações 
religiosas 

Religião 

Missão Salesiana de Mato 
Grosso 

03226149002559 Ensino médio Educação e pesquisa 

Instituição Advent Central 
Bras. de Educ. e Ass. Social 

60833910009486 Ensino fundamental Educação e pesquisa 

Instituto Cometa 17440366000184 
Atividades de associações 
de defesa de direitos sociais 

Desenvolvimento e 
defesa de direitos 

Instituto de Pesquisa e 
Educação Ambiental 

02487584000105 
Pesquisa e desenvolvimento 
experimental em ciências 
físicas e naturais 

Educação e pesquisa 
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Igreja Gnóstica Cristã 
Universal Samael Aun Weor 
Do Brasil 

38051447001215 
Atividades de organizações 
religiosas 

Educação e pesquisa 

Instituto Laetitia 03240569000112 

Atividades de museus e de 
exploração, restauração 
artística e conservação de 
lugares e prédios históricos e 
atrações similares 

Cultura e recreação 

Instituto Santa Maria   Ensino fundamental Educação e pesquisa 

Instituto Santa Maria 03192002000460 
Atividades de organizações 
religiosas 

Educação e pesquisa 

Juventude Organizada em 
Educação e Ação 

8079112000191 
Atividades de organizações 
religiosas 

Educação e pesquisa 

Associação de Judô De 
Cáceres-MT 

11804900000108 
Atividades associativas não 
especificadas anteriormente 

Outras atividades 
associativas 

Lar das Servas de Maria 03755279000101 
Atividades de associações 
de defesa de direitos sociais 

Educação e pesquisa 

Clube de Mães Lar de Maria 07031785000109 
Atividades de associações 
de defesa de direitos sociais 

Desenvolvimento e 
defesa de direitos 

Loja Maçônica Liberdade 
Cacerense 

03954997000107 
Atividades de associações 
de defesa de direitos sociais 

Desenvolvimento e 
defesa de direitos 

Liga Independente Futsal de 
Cáceres-MT 

04232291000102 
Atividades esportivas não 
especificadas anteriormente 

Cultura e recreação 

Liga De Futebol 7 Society 
De Cáceres - Lifusc 

07266341000152 
Clubes sociais, esportivos e 
similares 

Cultura e recreação 

Liga Desportiva De Eventos 08783170000100 
Atividades associativas não 
especificadas anteriormente 

Outras atividades 
associativas  

Lions Clube de Cáceres 03550654000187 
Atividades de associações 
de defesa de direitos sociais 

Desenvolvimento e 
defesa de direitos 

Lions Clube de Cáceres 
Portal do Pantanal 

07748143000125 
Serviços de assistência 
social sem alojamento 

Assistência social  

Loja Maçônica União e 
Força 2 

03756731000150 
Atividades de associações 
de defesa de direitos sociais 

Desenvolvimento e 
defesa de direitos 

Loja Simbólica Vi De 
Outubro N 10 

15019201000108  
Atividades associativas não 
especificadas anteriormente 

Outras atividades 
associativas 

Associação Recreativa 
Lokos Do Terere 

18514858000130 
Atividades de recreação e 
lazer não especificadas 
anteriormente 

Cultura e recreação 

Conselho Deliberativo da 
Comunidade Escolar da 
Escola Senador Mario Motta 

01956024000181 
Atividades de associações 
de defesa de direitos sociais 

Desenvolvimento e 
defesa de direitos 

Ministério Esperança Divina 
em Cristo 

24456961000173 
Atividades de organizações 
religiosas 

Religião 

Ministério Internacional 
Efraim 

10484559000198 
Atividades de organizações 
religiosas 

Religião 

Movimento Nacional de 
Meninos e Meninas de Rua 
Cáceres 

24753857000140 
Atividades de associações 
de defesa de direitos sociais 

Desenvolvimento e 
defesa de direitos 

Nahvi Terra Instituto de 
Integração da Natureza e do 
Homem para a Vida na 
Terra 

05028703000141 
Atividades de associações 
de defesa de direitos sociais 

Desenvolvimento e 
defesa de direitos 

Conselho Deliberativo 
Escolar - Núcleo - Br 070 

05503556000114  Ensino fundamental Educação e pesquisa 

Organização Intercultural de 
Cáceres 

07156892000163 
Atividades de associações 
de defesa de direitos sociais 

Desenvolvimento e 
defesa de direitos 

Organização Municipal de 08893561000179 Atividades de associações Desenvolvimento e 
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Desenvolvimento do 
Caramujo 

de defesa de direitos sociais defesa de direitos 

Ordem dos Ministros 
Evangélicos de Cáceres 

00200114000185 
Atividades de organizações 
religiosas 

Religião 

Organização Municipal de 
Eventos 

08252870000160 
Atividades de associações 
de defesa de direitos sociais 

Desenvolvimento e 
defesa de direitos 

P. A. Antônio Conselheiro I 03392344000181 
Atividades de associações 
de defesa de direitos sociais 

Desenvolvimento e 
defesa de direitos 

Presbitério Oeste 
Matogrossense (Prom) 

05739137000186 
Atividades de organizações 
religiosas 

Religião 

Primeira Igreja Batista de 
Cáceres 

03008950000150 
Atividades de organizações 
religiosas 

Religião 

Associação Matogrossense 
de Dança Folclórica do Siriri 
e Cururu Projeto Guato 

08770636000124 
Artes cênicas, espetáculos e 
atividades complementares 

Cultura e recreação 

Associação Beneficiente 
Educacional, Social e 
Cultural Protagonismo 
Juvenil - Projuv 

17320160000110 
Atividades associativas não 
especificadas anteriormente 

Outras atividades 
associativas 

Associação Princesinha do 
Rio Paraguai de Rádio e 
Televisão 

08783161000100 
Atividades de associações 
de defesa de direitos sociais 

Desenvolvimento e 
defesa de direitos 

Rotary Club Cáceres 
Pantanal 

04386285000100 
Atividades de associações 
de defesa de direitos sociais 

Desenvolvimento e 
defesa de direitos 

Seleta Sociedade Caritativa 
e Humanitária 

15023179000170 
Atividades de associações 
de defesa de direitos sociais 

Desenvolvimento e 
defesa de direitos 

Sociedade De Promoção 
Dos Direitos Humanos 

24753832000147 
Atividades de associações 
de defesa de direitos sociais 

Desenvolvimento e 
defesa de direitos 

Sociedade Desportiva 
Cacerense 

03334832000132 
Atividades esportivas não 
especificadas anteriormente 

Cultura e recreação 

Sociedade Educadora e 
Cultura de Integração Brasil 
/ Alemanha - Seciba 

13454870000182 
Atividades de organizações 
associativas ligadas à cultura 
e à arte 

Cultura e recreação 

Sociedade Filantrópica 
Hebrom 

02514298000183 
Atividades de organizações 
religiosas 

Religião 

Grupo Folclórico 
Matogrossense Tradição 

03535197000151 
Artes cênicas, espetáculos e 
atividades complementares 

Cultura e recreação 

União Cacerense de 
Associações de Moradores 

01328400000193 
Atividades de associações 
de defesa de direitos sociais 

Desenvolvimento e 
defesa de direitos 

Associação das Mulheres 
Lutar para Crescer do 
Assentamento Mata 
Cumprida 

06653015000135 
Atividades de associações 
de defesa de direitos sociais 

Desenvolvimento e 
defesa de direitos 

União das Associações 
Rurais e Comunitárias 

13593888000165 
Atividades de associações 
de defesa de direitos sociais 

Desenvolvimento e 
defesa de direitos 

União Social de Assistência 03757572000108 
Atividades de associações 
de defesa de direitos sociais 

Assistência social 

União Nacional de 
Patrulheiros Mirins 

01873207000214 

Atividades de assistência a 
idosos, deficientes físicos, 
imunodeprimidos e 
convalescentes prestadas 
em residências coletivas e 
particulares 

Assistência social  

Associação De Gays, 
Lésbiscas e Transgêneros 
de Cáceres/MT 

10795489000199 
Atividades de associações 
de defesa de direitos sociais 

Desenvolvimento e 
defesa de direitos 

Associação W. Kan De 04230288000141 Ensino de esportes Educação e pesquisa 
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Atividade Econômica 

(CNAE) 
Área de Atuação 

Karate Shoto-Kan 

 

Corumbá  

 

Nome da OSC CNPJ 
Atividade Econômica 

(CNAE) 
Área de Atuação 

2 Igreja Batista de Corumbá 03562287000131 
Atividades de 
organizações 
religiosas 

Religião 

Associação de Pais e Mestres 
EMPEPG Pedro Paulo Medeiro 

02018679000171 
Atividades de 
associações de defesa 
de direitos sociais 

Desenvolvimento e 
defesa de direitos 

Associação de Pais e Mestres da 
EMEI Tilma Fernandes Veiga e 
CEMEI Parteira Valodia Serra 

02018695000164 
Atividades de 
associações de defesa 
de direitos sociais 

Desenvolvimento e 
defesa de direitos 

Associação de Pais e Mestres 
EMPEPG Delcidio do Amaral 

02018778000153 
Atividades de 
associações de defesa 
de direitos sociais 

Desenvolvimento e 
defesa de direitos 

APM da Escola Tenir 02018505000109 
Atividades de 
associações de defesa 
de direitos sociais 

Desenvolvimento e 
defesa de direitos 

Grêmio Recreativo Escola De 
Samba A Pesada 

05492241000119 

Artes cênicas, 
espetáculos e 
atividades 
complementares 

Cultura e recreação 

Associação das Igrejas Batistas do 
Pantanal 

07459919000197 
Atividades de 
organizações 
religiosas 

Religião 

Associação dos Moradores e 
Amigos do Bairro Aeroporto 

14892764000143 
Atividades de 
associações de defesa 
de direitos sociais 

Desenvolvimento e 
defesa de direitos 

Associação de Apicultores do 
Pantanal 

03146033000132 
Atividades de 
associações de defesa 
de direitos sociais 

Associações patronais, 
profissionais e de 
produtores rurais 

Associação de Pais e Mestres da 
Escola Municipal Ludovina 
Portocarrero 

01872009000155 
Atividades de 
associações de defesa 
de direitos sociais 

Desenvolvimento e 
defesa de direitos 

Associação Atlética Banco do Brasil 03327954000100 
Clubes sociais, 
esportivos e similares 

Cultura e recreação 

Academia Amadeu 02018760000151 Ensino de esportes  Educação e pesquisa 

Associação Corumbaense das 
Empresas Regionais De Turismo - 
ACERT 

14892822000139 
Atividades de 
associações de defesa 
de direitos sociais 

Desenvolvimento e 
defesa de direitos 

Associação Corumbaense e 
Ladarense de Apoio aos Animais 
Abandonados 

25465028000125 
Atividades de 
associações de defesa 
de direitos sociais 

Desenvolvimento e 
defesa de direitos 

Associação de Pais e Amigos de 
Prev. e A. aos U. de D. Cela 

02019552000177 

Atividades de 
assistência 
psicossocial e à saúde 
a portadores de 
distúrbios psíquicos, 
deficiência mental e 
dependência química 

Assistência social 
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(CNAE) 
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Associação Comunitária de 
Moradores Evangélicos do Bairro 
Cristo Redentor - ACMEBCR 

19045288000149 
Atividades de 
associações de defesa 
de direitos sociais 

Desenvolvimento e 
defesa de direitos 

Associação Comunitária De 
Desenvolvimento Artístico e Cultural 
de Corumbá - ACODAC 

02754220000136 
Atividades de 
associações de defesa 
de direitos sociais 

Desenvolvimento e 
defesa de direitos 

Associação Corumbaense das 
Pessoas com Doenças Falciformes 
- ACODFAL 

14927898000152 

Atividades 
associativas não 
especificadas 
anteriormente 

Outras atividades 
associativas 

Associação Corumbaense de Gay, 
Lésbicas E Travestis - ACOGLET 

05604637000100 
Atividades de 
associações de defesa 
de direitos sociais 

Desenvolvimento e 
defesa de direitos 

Associação das Comunidades 
Religiosas de Corumbá e Região do 
Pantanal 

14241493000166 
Atividades de 
organizações 
religiosas 

Religião 

Associação Da Comunidade 
Ribeirinha Do Pantanal Acripan 

17993656000155 
Atividades de 
associações de defesa 
de direitos sociais 

Desenvolvimento e 
defesa de direitos 

Assoc. Cabos E Sold.Da Policia Mil. 
E Bombeiros Mil. Do MS 

01103530001019 
Atividades de 
associações de defesa 
de direitos sociais 

Desenvolvimento e 
defesa de direitos 

Associação Da Comunidade Da 
Família Maria Theodora Goncalves 
De Paula  

14206103000117 

Atividades 
associativas não 
especificadas 
anteriormente 

Outras atividades 
associativas 

Associação Dos Despachantes 
Aduaneiros De Corumbá/MS 

24899716000130 

Atividades de 
organizações 
associativas 
profissionais 

Associações patronais, 
profissionais e de 
produtores rurais 

Associação Dos Festeiros E Amigos 
Do Senhor Divino Espirito Santo De 
Albuquerque 

15007456000150 

Atividades de 
organizações 
associativas ligadas à 
cultura e à arte 

 Cultura e recreação  

Loja Maçônica Alvorada Do 
Pantanal 

03559937000190 
Atividades de 
associações de defesa 
de direitos sociais 

Desenvolvimento e 
defesa de direitos 

Associação Master De Atletismo De 
Mato Grosso Do Sul 

18461359000121 
Clubes sociais, 
esportivos e similares 

Cultura e recreação 

Associação De Mulheres De 
Artesanato, Reciclagem E Cultura 
Do Pantanal - Amar Pantanal 

09613679000169 

Atividades de 
organizações 
associativas ligadas à 
cultura e à arte 

Cultura e recreação 

Associação De Moradores Da 
Comunidade Antônio Maria Coelho  

 
08830651000110  

Atividades 
associativas não 
especificadas 
anteriormente 

Outras atividades 
associativas 

Amigos Futebol Clube 18145224000157 
Clubes sociais, 
esportivos e similares 

Cultura e recreação 

Associação De Mulheres 
Organizadas Reciclando O Peixe 

05923061000144 
Atividades de 
associações de defesa 
de direitos sociais 

Associações patronais, 
profissionais e de 
produtores rurais 

Associação Dos Oficiais De 
Arbitragem De Futebol De Salão De 
Corumbá 

08571364000133 
Atividades esportivas 
não especificadas 
anteriormente 

Cultura e recreação 
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(CNAE) 
Área de Atuação 

Associação De Pais E Amigos Dos 
Excepcionais De Corumbá 

03030798000102 
Atividades de 
associações de defesa 
de direitos sociais 

Assistência social 

Associação De Pais E Amigos Da 
Natação Do Pantanal 

20283547000159 

Atividades 
associativas não 
especificadas 
anteriormente 

Outras atividades 
associativas 

Apec Associação Dos Poetas E 
Escritores De Corumbá  

05649731000186  
Atividades de 
associações de defesa 
de direitos sociais 

Desenvolvimento e 
defesa de direitos 

Associação De Pais E Mestres Da 
Empego Clio Proença 

02018539000101 
Atividades de 
associações de defesa 
de direitos sociais 

Desenvolvimento e 
defesa de direitos 

Associação De Pais E Mestres 
CAIC Padre Ernesto Sassida E Cei 
Catarina Anastácio Da Cruz 

01929905000103 
Atividades de 
associações de defesa 
de direitos sociais 

Desenvolvimento e 
defesa de direitos 

Associação de Pais e Mestres do 
Centro de Educação Infantil Creche 
Maria Benvinda Rabello 

06000052000144 
Atividades de 
associações de defesa 
de direitos sociais 

Desenvolvimento e 
defesa de direitos 

Associação de Pais e Mestres 
Creche Municipal Parteira Valodia 
Serra 

05832915000187 
Atividades de 
associações de defesa 
de direitos sociais 

Desenvolvimento e 
defesa de direitos 

Associação de Pais e Mestres 
(APM) da Esc. Mun. Polo Eutropia 
G.Pedroso e Extensões 

03182146000193 
Atividades de 
associações de defesa 
de direitos sociais 

Desenvolvimento e 
defesa de direitos 

Associação de Pais e Mestres da 
Escola Municipal Rural Polo Carlos 
Carcano e Extensões 

03182084000110 
Atividades de 
associações de defesa 
de direitos sociais 

Desenvolvimento e 
defesa de direitos 

Associação de Pais e Mestres da 
Escola Municipal de Educação 
Infantil e Ensino Fundamental 
Almirante Tamandaré 

09453603000113  

Atividades 
associativas não 
especificadas 
anteriormente 

Outras atividades 
associativas 

Associação de Pais e Mestres da 
Escola Municipal de Educação 
Integral Luiz Feitosa Rodrigues 

02018596000182 
Atividades de 
associações de defesa 
de direitos sociais 

Desenvolvimento e 
defesa de direitos 

Associação de Pais e Mestres 
EMPEPG Prof Jose de S. Damy 

02018653000123 
Atividades de 
associações de defesa 
de direitos sociais 

Desenvolvimento e 
defesa de direitos 

Associação de Pais e Mestres da 
Escola Municipal Rural Polo Monte 
Azul 

01319520000124 

Atividades 
associativas não 
especificadas 
anteriormente 

Outras atividades 
associativas 

APM da Escola Estadual Indígena 
João Quirino De Carvalho 
Toghopanaa 

11996313000168 Ensino médio Educação e pesquisa 

Associação de Pais e Mestres da 
Escola Estadual Maria Leite 

14892897000110 
Atividades de 
associações de defesa 
de direitos sociais 

Desenvolvimento e 
defesa de direitos 

Associação de Pais e Mestres Da 
EEPG Dr. João L. Barros 

14892970000153 
Atividades de 
associações de defesa 
de direitos sociais 

Desenvolvimento e 
defesa de direitos 

Associação De Pais E Mestres Da 
Eeppg Rotary Club 

02018406000127 
Atividades de 
associações de defesa 
de direitos sociais 

Desenvolvimento e 
defesa de direitos 
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Associação De Pais E Mestres Da 
Escola Municipal Pré-Escolar E 
Primeiro Grau Ângela Maria Perez 

01886090000122 
Atividades de 
associações de defesa 
de direitos sociais 

Desenvolvimento e 
defesa de direitos 

APMEM Prof. Djalma de Sampaio 
Brasil e Creche Servcarmo 

15571710000149 
Atividades de 
associações de defesa 
de direitos sociais 

Desenvolvimento e 
defesa de direitos 

Associação de Pais  Mestres Do 
Centro De Educação Infantil 
Estrelinha Verde 

03995161000150 
Atividades de 
associações de defesa 
de direitos sociais 

Desenvolvimento e 
defesa de direitos 

APM de Pais e Mestres da Escola 
Municipal Rural Polo Luiz de 
Albuquerque e Melo Pereira e 
Cáceres 

01910367000105 
Atividades de 
associações de defesa 
de direitos sociais 

Desenvolvimento e 
defesa de direitos 

Associação de Pais e Mestres da 
Escola Municipal Rural Polo 
Paraguai Mirim e Extensões 

26259314000105 
Atividades de 
associações de defesa 
de direitos sociais 

Desenvolvimento e 
defesa de direitos 

Associação de Pais e Mestres do 
Centro de Educação Infantil 
Professora Helia da Costa Reis 

19269128000183 
Atividades de 
associações de defesa 
de direitos sociais 

Desenvolvimento e 
defesa de direitos 

APM - Associação de Pais e 
Mestres 

14893184000170 
Atividades de 
associações de defesa 
de direitos sociais 

Desenvolvimento e 
defesa de direitos 

Associação De Pais E Mestres 
Creche Municipal Parteira Inocência 
Cambara 

05832828000120 
Atividades de 
associações de defesa 
de direitos sociais 

Desenvolvimento e 
defesa de direitos 

Associação Dos Pequenos E 
Médios Produtores Rurais Do Baixo 
Taquari - Apmpr 

10764351000122 
Atividades de 
associações de defesa 
de direitos sociais 

Desenvolvimento e 
defesa de direitos 

Associação Dos Pequenos 
Produtores Rurais Familiares Do 
Assentamento São Gabriel 

08609830000122 
Atividades de 
associações de defesa 
de direitos sociais 

Desenvolvimento e 
defesa de direitos 

Aprac - Associação Dos Produtores 
Dos Assentamentos De Corumbá 

06354266000119 
Atividades de 
associações de defesa 
de direitos sociais 

Desenvolvimento e 
defesa de direitos 

Associação Da Comunidade 
Quilombola Ribeirinha Família 
Campos Correia-Aqf2c 

16578043000199  
Atividades de 
associações de defesa 
de direitos sociais 

Desenvolvimento e 
defesa de direitos 

Associação De Reciclagem 
Preservadores Do Meio Ambiente 
De Corumbá - MS 

12330394000125 

Atividades 
associativas não 
especificadas 
anteriormente 

Outras atividades 
associativas 

Associação De Reciclagem Vale Da 
Esperança De Corumbá MS 

09306088000149 
Recuperação de 
materiais plásticos 

Não informado 

Liga Das Senhoras Católicas Da 
Diocese De Corumbá 

03385556000131 
Atividades de 
associações de defesa 
de direitos sociais 

Religião 

Associação De Moradores, 
Empresários E Trabalhadores De 
Albuquerque - Asmeta 

03562188000150 
Atividades de 
associações de defesa 
de direitos sociais 

Desenvolvimento e 
defesa de direitos 

Associação Dos Aposentados 
Pensionistas E Pessoas Idosas 

02019792000171 

Atividades de 
assistência a idosos, 
deficientes físicos, 
imunodeprimidos e 
convalescentes 

Assistência social 
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Área de Atuação 

prestadas em 
residências coletivas e 
particulares 

Associação Dos Policiais Federais 
De Corumbá/MS 

13377732000147 

Atividades 
associativas não 
especificadas 
anteriormente 

Outras atividades 
associativas 

Ass. Peq. Produt. Rurais Nossa 
Senhora Auxiliadora 

01945430000149 
Atividades de 
associações de defesa 
de direitos sociais 

Desenvolvimento e 
defesa de direitos 

Fundação Assistencial Dos 
Servidores Do Ministério Da 
Fazenda 

00628107006896 

Atividades 
associativas não 
especificadas 
anteriormente 

Outras atividades 
associativas 

Igreja Evangélica Assembleia De 
Deus Ministério Do Centro Oeste 

09414938000122 
Atividades de 
organizações 
religiosas 

Religião 

Assistência Do Serviço Social 
Batista Nacional - Assiban 

 
04858102000101 

Atividades de 
associações de defesa 
de direitos sociais 

Religião 

Associação Corumbaense Dos 
Arquitetos Agrônomos E 
Engenheiros 

09675195000144 

Atividades de 
organizações 
associativas 
profissionais 

Associações patronais, 
profissionais e de 
produtores rurais 

Associação de Pais e Mestres da 
Esc. Nathercia P. Dos Santos 

02018059000132 
Atividades de 
associações de defesa 
de direitos sociais 

Desenvolvimento e 
defesa de direitos 

Associação dos Moradores e 
Amigos Do Conj. Habitacional Nova 
Corumbá 

14893028000100 
Atividades de 
associações de defesa 
de direitos sociais 

Desenvolvimento e 
defesa de direitos 

Associação Comunitária De Cultura 
E Esporte De Corumbá/MS 

04336930000171 
Atividades de 
associações de defesa 
de direitos sociais 

Desenvolvimento e 
defesa de direitos 

Associação Ecológica Buraco Da 
Onça 

20120654000166 
Atividades de 
associações de defesa 
de direitos sociais 

Desenvolvimento e 
defesa de direitos 

Associação De Instrutores De 
Bandas E Fanfarras De Corumbá 

11270189000159 
Ensino de arte e 
cultura 

Educação e pesquisa 

Associação Atlética Aeroporto 18157144000111 
Clubes sociais, 
esportivos e similares 

Cultura e recreação 

Associação Atlética Castro 05402148000176 
Clubes sociais, 
esportivos e similares 

Cultura e recreação 

Associação Brasileira D' A Igreja De 
Jesus Cristo Dos Santos Dos 
Últimos Dias 

61012019162550 
Atividades de 
organizações 
religiosas 

Religião 

Associação Casa Bom Jesus 11858600000101 
Atividades de 
organizações 
religiosas 

Religião 

Associação Comercial e 
Empresarial De Corumbá/MS 

03328390000111 

Atividades de 
organizações 
associativas patronais 
e empresariais 

Associações patronais, 
profissionais e de 
produtores rurais 

Associação Corumbaense de 
Basquetebol 

22643485000174 
Gestão de instalações 
de esportes 

Cultura e recreação 
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Associação Corumbaense de 
Divulgação Bíblica 

02019685000143 
Atividades de 
organizações 
religiosas 

Religião 

Associação Corumbaense de 
Divulgação Bíblica 

02019685000224 
Atividades de 
organizações 
religiosas 

Religião 

Associação Corumbaense e 
Ladarense de Ciclismo Papa 
Léguas 

10297529000172 
Clubes sociais, 
esportivos e similares 

Cultura e recreação 

Associação Cultural de Rua de 
Corumbá/MS 

22909116000180 

Atividades 
associativas não 
especificadas 
anteriormente 

Outras atividades 
associativas 

Associação de Arte Cultural e 
Turística do Pantanal 

06789308000144 
Atividades de 
associações de defesa 
de direitos sociais 

Desenvolvimento e 
defesa de direitos 

Associação de Ciclismo do Pantanal 19388088000199 
Atividades esportivas 
não especificadas 
anteriormente 

Cultura e recreação 

Associação de Moradores do Bairro 
Guatoz 

21294441000113 
Atividades de 
associações de defesa 
de direitos sociais 

Desenvolvimento e 
defesa de direitos 

Associação de Moradores do Porto 
da Manga 

07868088000107 
Atividades de 
associações de defesa 
de direitos sociais 

Desenvolvimento e 
defesa de direitos 

Associação de Moradores e Amigos 
do Bairro Borrowisk 

07301944000148 
Atividades de 
associações de defesa 
de direitos sociais 

Desenvolvimento e 
defesa de direitos 

Associação de Mulheres 
Extrativistas do Porto da Manga 

25209098000112 
Atividades de 
associações de defesa 
de direitos sociais 

Desenvolvimento e 
defesa de direitos 

Associação de Pais e Mestres 
EMPEPG Prof. Rachid Bardauil 

02018638000185 
Atividades de 
associações de defesa 
de direitos sociais 

Desenvolvimento e 
defesa de direitos 

Associação de Pais e Mestres da 
EEPEPSG Dom Bosco 

01052173000116 
Atividades de 
associações de defesa 
de direitos sociais 

Desenvolvimento e 
defesa de direitos 

Associação de Pais e Mestres da 
EMPG Fernando de Barros 

02018570000134 
Atividades de 
associações de defesa 
de direitos sociais 

Desenvolvimento e 
defesa de direitos 

Associação de Pais e Mestres da 
Escola Estadual Carlos de Castro 
Brasil 

03562261000193 
Atividades de 
associações de defesa 
de direitos sociais 

Desenvolvimento e 
defesa de direitos 

 Associação de Pais e Mestres da 
Escola Estadual Dr. Gabriel 
Vandoni de Barros 

14892921000110 
Atividades de 
associações de defesa 
de direitos sociais 

Desenvolvimento e 
defesa de direitos 

Associação de Pais e Mestres da 
Escola Municipal Izabel Corrêa De 
Oliveira 

02018646000121 
Atividades de 
associações de defesa 
de direitos sociais 

Desenvolvimento e 
defesa de direitos 

 Associação de Pais e Mestres da 
Escola Municipal Rural Polo 
Paiolzinho 

05061867000170 
Atividades de 
associações de defesa 
de direitos sociais 

Desenvolvimento e 
defesa de direitos 

Associação de Pais e Mestres da 
Escola Octacílio Faustino da Silva 

03562105000122 
Atividades de 
associações de defesa 
de direitos sociais 

Desenvolvimento e 
defesa de direitos 
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 Associação de Pais e Mestres 
EMPG Cyriaco Felix Toledo 

02018554000141 
Atividades de 
associações de defesa 
de direitos sociais 

Desenvolvimento e 
defesa de direitos 

Associação de Poupança e 
Empréstimo Poupex 

00655522002922  Crédito imobiliário  Não informado 

 Associação de Tênis De Mesa do 
Pantanal 

18278360000115 

 Atividades de 
recreação e lazer não 
especificadas 
anteriormente 

  Cultura e recreação 

 Associação Dos Advogados De 
Corumbá/MS 

02019693000190  

 Atividades de 
assistência a idosos, 
deficientes físicos, 
imunodeprimidos e 
convalescentes 
prestadas em 
residências coletivas e 
particulares 

 Assistência social 

 Associação do Agricultor em 
Regime de Economia Familiar P.A. 
Tamarineiro II E Paiolzinho 

09376188000141 

Atividades 
associativas não 
especificadas 
anteriormente 

Outras atividades 
associativas 

 Associação dos Agricultores 
Familiares Bom Futuro 

08546704000176 
Atividades de 
associações de defesa 
de direitos sociais 

Desenvolvimento e 
defesa de direitos 

 Associação dos Agricultores 
Familiares Caminhando para o 
Futuro 

08571377000102 

Atividades 
associativas não 
especificadas 
anteriormente 

Outras atividades 
associativas 

Associação dos Camioneteiros do 
Pantanal e Região 

09319477000109 
 Transporte rodoviário 
de carga  

 Não informado 

Associação Profissional dos 
Odontologistas de Corumbá 

03556909000119 

 Atividades de 
organizações 
associativas 
profissionais 

 Associações patronais, 
profissionais e de 
produtores rurais 

 Associação dos Empregados da 
Embrapa De Corumbá/MS 

03561875000150 
Atividades de 
associações de defesa 
de direitos sociais 

Desenvolvimento e 
defesa de direitos 

 Associação dos Geógrafos 
Brasileiros - Seção Corumbá/MS 

97526397000191 

 Pesquisa e 
desenvolvimento 
experimental em 
ciências sociais e 
humanas  

 Educação e pesquisa 

 Associação Dos Índios Guato 
Canoeiros Do P. Corumbá/MS 

02018349000186  Não informado  Não informado 

 Associação dos Moradores da 
Região do Castelo 

08895667000101 

Atividades 
associativas não 
especificadas 
anteriormente 

Outras atividades 
associativas 

 Associação dos Moradores e 
Amigos Do Bairro Cervejaria 

03562154000165 
Atividades de 
associações de defesa 
de direitos sociais 

Desenvolvimento e 
defesa de direitos 

 Associação dos Moradores e 
Amigos do Bairro Dom Bosco 

03559887000140  
Atividades de 
associações de defesa 
de direitos sociais 

Desenvolvimento e 
defesa de direitos 

 Associação dos Moradores e 
Amigos do Bairro Universitário 

02018281000135 
  Atividades de 
assistência social 
prestadas em 

 Assistência social 
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residências coletivas e 
particulares 

Associação dos Pequenos 
Produtores do Pa. Tamarineiro 

02017846000160 
Atividades de 
associações de defesa 
de direitos sociais 

Desenvolvimento e 
defesa de direitos 

Associação dos Pequenos 
Produtores Rurais do Projeto de 
Assentamento Paiolzinho 

01940332000119 
Atividades de 
associações de defesa 
de direitos sociais 

Desenvolvimento e 
defesa de direitos 

 Associação dos Pequenos 
Produtores Rurais do Projeto de 
Assentamento São Gabriel 

08277645000188 
Atividades de 
associações de defesa 
de direitos sociais 

Desenvolvimento e 
defesa de direitos 

Associação dos Pequenos 
Produtores Rurais do Projeto de 
Assentamento Tamarineiro II - Norte 

01927898000100 
Atividades de 
associações de defesa 
de direitos sociais 

Desenvolvimento e 
defesa de direitos 

Associação dos Pequenos 
Produtores Rurais do Projeto De 
Assentamento Tamarineiro II-Sul 

01915288000197 
Atividades de 
associações de defesa 
de direitos sociais 

Desenvolvimento e 
defesa de direitos 

Associação dos Proprietários da 
Embarcação Marajó XVIII 

00711878000216 
Atividades de 
associações de defesa 
de direitos sociais 

Desenvolvimento e 
defesa de direitos 

Associação Dos Proprietários da 
Embarcação Sonho Nosso  

66834532000213 
Atividades de 
associações de defesa 
de direitos sociais 

Desenvolvimento e 
defesa de direitos 

Associação dos Trabalhadores 
Autônomos de Feiras Livres de 
Corumbá e Ladário - Estado De 
Mato Grosso Do Sul 

04887483000149 
Atividades de 
associações de defesa 
de direitos sociais 

Desenvolvimento e 
defesa de direitos 

Associação Comunitária Esportiva 
Guaicurus 

06002796000106  Ensino de esportes  Educação e pesquisa 

Associação Medica De Corumbá 14892855000189 
Atividades de 
associações de defesa 
de direitos sociais 

Desenvolvimento e 
defesa de direitos 

Associação dos Pequenos 
Produtores Rurais do Projeto 
Assentamento Mato Grande 

09545452000123  

 Atividades 
associativas não 
especificadas 
anteriormente 

 Outras atividades 
associativas 

 Associação Portuguesa de 
Beneficência 1 de Dezembro 

03384567000105 
Atividades de 
associações de defesa 
de direitos sociais 

Desenvolvimento e 
defesa de direitos 

Associação Profissional dos 
Barbeiros E Cab. De Corumbá 

14892483000190 

 Atividades de 
organizações 
associativas 
profissionais 

 Associações patronais, 
profissionais e de 
produtores rurais 

 Associação Projeto Anhuma 08092251000155  
Atividades de 
associações de defesa 
de direitos sociais 

Desenvolvimento e 
defesa de direitos 

 Associação Rural do Assentamento 
do Projeto Urucum 

14892871000171 
Atividades de 
associações de defesa 
de direitos sociais 

Desenvolvimento e 
defesa de direitos 

 Associação Som Automotivo Carro 
Rebaixados de Corumbá/Ladário 2 
de Setembro 

23297827000104 

 Atividades de 
organizações 
associativas 
profissionais  

 Associações patronais, 
profissionais e de 
produtores rurais 
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 Associação dos Ribeirinhos da 
Serra do Amolar e Barra Do São 
Lourenço 

08895482000105 
Atividades de 
associações de defesa 
de direitos sociais 

Desenvolvimento e 
defesa de direitos 

 Associação dos Transportadores 
Rodoviários Internacional - ATIC 

12060907000125 

 Atividades de 
organizações 
associativas patronais 
e empresariais 

 Associações patronais, 
profissionais e de 
produtores rurais 

 Associação dos Trabalhadores 
Rurais Dos Assentamentos 
Tamarineiro II e Paiolzinho 

02165327000149 
Atividades de 
associações de defesa 
de direitos sociais 

Desenvolvimento e 
defesa de direitos 

 Associação da União Produtores 
Rurais do Assentamento Taquaral 

02019131000146 

 Atividades de 
organizações 
associativas 
profissionais  

 Associações patronais, 
profissionais e de 
produtores rurais 

 Instituição De Microcrédito Banco 
Cidadão De Mato Grosso Do Sul 

03500905000208 

 Sociedades de 
crédito, financiamento 
e investimento - 
financeiras 

 Não informado 

 Associação Dos Pais E Mestres Da 
Escola Municipal Barão Do Rio 
Branco 

02019289000116 

Atividades 
associativas não 
especificadas 
anteriormente 

Outras atividades 
associativas 

 Bloco Afro Samba Reggae De 
Corumbá 

09300917000186 
 Clubes sociais, 
esportivos e similares 

 Cultura e recreação 

 Associação Amigos '' Bloco Os 
Intocáveis' 

05518610000103 
Atividades de 
associações de defesa 
de direitos sociais 

Desenvolvimento e 
defesa de direitos 

 Bloco Carnavalesco Bola Preta 03723425000117 
Atividades de 
associações de defesa 
de direitos sociais 

Desenvolvimento e 
defesa de direitos 

 Brandao Junior Esporte Clube 03551363000103 
 Clubes sociais, 
esportivos e similares 

 Cultura e recreação 

 Centro Acadêmico De Ciências 
Contábeis Do Ceuc 

02018703000172 

 Atividades de jardins 
botânicos, zoológicos, 
parques nacionais, 
reservas ecológicas e 
áreas de proteção 
ambiental 

 Cultura e recreação  

 Candeias Esporte Lazer E 
Recreação 

43446434006325 

 Atividades de 
recreação e lazer não 
especificadas 
anteriormente 

 Cultura e recreação  

 Capitulo Antônio Alarico Faro Nr 
157 

04112275000178  
Atividades de 
associações de defesa 
de direitos sociais 

Desenvolvimento e 
defesa de direitos 

 Centro de Atendimento ao Servidor 
Público, Privado, Aposentados e 
Pensionistas do INSS 

03346128000280  
Atividades de 
associações de defesa 
de direitos sociais 

Desenvolvimento e 
defesa de direitos 

 Instituto de Capoeira Cordão de 
Ouro/MS 

18041439000128 

 Artes cênicas, 
espetáculos e 
atividades 
complementares  

 Cultura e recreação 

 CENPER -Centro Padre Ernesto de 
Promoção Humana e Ambiental 

04594299000100 
Atividades de 
associações de defesa 
de direitos sociais 

Desenvolvimento e 
defesa de direitos 

 Centro Comunitário Rural do 
Jacadigo  

14882278000144 
Atividades de 
associações de defesa 

Desenvolvimento e 
defesa de direitos 
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de direitos sociais 

 Associação de Pais e Mestres do 
Centro De Educação Infantil 
Catarina Anastácio Da Cruz 

06222769000130 
Atividades de 
associações de defesa 
de direitos sociais 

Desenvolvimento e 
defesa de direitos 

 Associação de Pais e Mestres do 
Centro de Educação Infantil Ana 
Goncalves do Nascimento 

05799938000137 
Atividades de 
associações de defesa 
de direitos sociais 

Desenvolvimento e 
defesa de direitos 

 Colégio Imaculada Conceição 03384732000110  Ensino fundamental  Assistência social 

 Centro Espirita André Luiz 03031275000180 
Atividades de 
associações de defesa 
de direitos sociais 

 Religião 

 Centro Espirita Bitencourt Sampaio 03562204000104 
Atividades de 
associações de defesa 
de direitos sociais 

 Religião 

 Centro Espirita Dr. Adolfo Bezerra 
De Menezes 

03558202000141  
Atividades de 
associações de defesa 
de direitos sociais 

 Religião 

 Centro Espirita Francisco De Assis 02019149000148 
 Atividades de 
organizações 
religiosas 

 Religião 

 Centro Boliviano-Brasileiro Cultural, 
Recreativo e Beneficente 30 De 
Marzo 

09037619000145 
 Clubes sociais, 
esportivos e similares 

 Cultura e recreação 

 Centro Social Paraguaio 03561768000122 
Atividades de 
associações de defesa 
de direitos sociais 

Desenvolvimento e 
defesa de direitos 

 Clube de Xadrez Corumbá 05288990000129 

 Atividades de 
recreação e lazer não 
especificadas 
anteriormente 

 Cultura e recreação  

 Grupo Bella Idade Pantanal Cidade 
Branca 

10736322000157 

Atividades 
associativas não 
especificadas 
anteriormente 

Outras atividades 
associativas 

 Clube de Paraquedismo Skydive 
Cidade Branca 

10249166000108 
 Clubes sociais, 
esportivos e similares 

 Cultura e recreação 

 Grêmio Recreativo e Esportivo 
Clube dos Sem 

03710278000140 
 Clubes sociais, 
esportivos e similares 

 Cultura e recreação 

 Circulo Militar de Corumbá 03561818000171 
 Clubes sociais, 
esportivos e similares 

 Cultura e recreação 

 Comunidade Evangélica Apostólica 
Sara Nossa Terra 

37117322012131 
 Atividades de 
organizações 
religiosas 

 Religião 

 Comunidade Evangélica Vida Nova 02820450000156 
 Atividades de 
organizações 
religiosas 

 Religião 

 Associação Quilombola Ribeirinha 
Família Ozorio 

12033905000147 
Atividades de 
associações de defesa 
de direitos sociais 

Desenvolvimento e 
defesa de direitos 

 Congregação Cristã No Brasil 03384955000188 
 Atividades de 
organizações 
religiosas 

 Religião 
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 Conselho de Segurança de 
Corumbá E Ladário/MS - 
CONSECOL 

16729769000185 
Atividades de 
associações de defesa 
de direitos sociais 

Desenvolvimento e 
defesa de direitos 

 Conselho Comunitário de 
Segurança do Município De 
Corumbá/MS 

12380575000166  

Atividades 
associativas não 
especificadas 
anteriormente 

Outras atividades 
associativas 

 Conselho da Comunidade de 
Corumbá/MS 

08374031000114 
 Serviços de 
assistência social sem 
alojamento 

 Assistência social 

 Conselho Regional de Ministros 
Evangélicos de Corumbá/MS 

04845788000198 
Atividades de 
associações de defesa 
de direitos sociais 

 Religião 

 Corporação de Patrulheiros Mirins 14893002000161 
Atividades de 
associações de defesa 
de direitos sociais 

Desenvolvimento e 
defesa de direitos 

 Corumbá Rugby Clube 13215077000120  Ensino de esportes  Educação e pesquisa  

 Corumbaense Futebol Clube 03384401000180 
 Clubes sociais, 
esportivos e similares 

 Cultura e recreação 

 Associação dos Moradores do 
Bairro Cravo Vermelho 

02018125000174 

 Atividades de 
assistência a idosos, 
deficientes físicos, 
imunodeprimidos e 
convalescentes 
prestadas em 
residências coletivas e 
particulares 

 Assistência social 

 Creche e Pré-escola Santa Rosa 03030590000193 
Atividades de 
associações de defesa 
de direitos sociais 

Desenvolvimento e 
defesa de direitos 

 Assoc. de Pais e Mestres da 
Creche Municipal Parteira Maria 
Candelária 

06176249000139 
Atividades de 
associações de defesa 
de direitos sociais 

Desenvolvimento e 
defesa de direitos 

 Ass. De Pais e Mestres da Creche 
Municipal Parteira Rosa Josetti 

06014184000125 
Atividades de 
associações de defesa 
de direitos sociais 

Desenvolvimento e 
defesa de direitos 

 Clube Recreativo dos Subtenentes 
e Sargentos Do Exército 

03831227000177 
Atividades de 
associações de defesa 
de direitos sociais 

Desenvolvimento e 
defesa de direitos 

 Casa de Recuperação Infantil 
Padre Antônio Muller 

01841429000174 

 Atividades de 
assistência social 
prestadas em 
residências coletivas e 
particulares 

 Assistência social 

 Centro De Referência e Integração 
do Surdo e Tradutores Intérpretes 
da Língua De Sinais - CRISTILS 

 
13469179000172 

Atividades de 
associações de defesa 
de direitos sociais 

Desenvolvimento e 
defesa de direitos 

 Igreja Do Evangelho Quadrangular 
 
62955505067660 

 Atividades de 
organizações 
religiosas 

 Religião 

 Igreja Do Evangelho Quadrangular 
 
62955505016080 

 Atividades de 
organizações 
religiosas 

 Religião 

 Igreja Do Evangelho Quadrangular 
 
62955505157066 

 Atividades de 
organizações 
religiosas 

 Religião 
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 Igreja Do Evangelho Quadrangular 
 
62955505197521 

 Atividades de 
organizações 
religiosas 

 Religião 

 Igreja Do Evangelho Quadrangular 
 
62955505269026 

 Atividades de 
organizações 
religiosas 

 Religião 

 Igreja Do Evangelho Quadrangular  
 
62955505312487 

 Atividades de 
organizações 
religiosas 

 Religião 

 Cruzeiro Futebol Clube 
 
22773470000120 

  Clubes sociais, 
esportivos e similares  

 Cultura e recreação 

 Centro de Tradição do Homem 
Pantaneiro - CTHP 

 
21489050000154 

 Atividades de 
organizações 
associativas ligadas à 
cultura e à arte 

 Cultura e recreação 

DASSC - Dignidade Ação Saúde 
Sexualidade e Cidadania 

 
10478192000108 

Atividades de 
associações de defesa 
de direitos sociais 

Desenvolvimento e 
defesa de direitos 

 Departamento de Ação Social à 
Igreja Evangélica Pentecostal Cristo 
para o Mundo 

 
05639872000118 

 Atividades de 
organizações 
religiosas 

 Religião 

 Desafio Jovem Peniel 
 
16630030001860 

 Atividades de 
assistência 
psicossocial e à saúde 
a portadores de 
distúrbios psíquicos, 
deficiência mental e 
dependência química 

 Assistência social 

 Diocese De Corumbá 
 
03030921000195 

 Atividades de 
organizações 
religiosas 

 Religião 

 Diocese De Corumbá 
 
03030921000276 

 Atividades de 
organizações 
religiosas 

 Religião 

 Diocese De Corumbá 
  
03030921000519 

 Atividades de 
organizações 
religiosas 

 Religião 

Diocese De Corumbá 
 
03030921000608 

 Atividades de 
organizações 
religiosas 

 Religião 

 Diocese De Corumbá 
 
03030921000780 

 Atividades de 
organizações 
religiosas 

 Religião 

 Diocese De Corumbá 
 
03030921001086 

 Atividades de 
organizações 
religiosas 

 Religião 

 Associação Do Centro De 
Equoterapia Odilza Miranda De 
Barros 

 
10172577000134 

  Atividades de 
associações de defesa 
de direitos sociais 

 Assistência social 

 Grêmio Recreativo Escola de 
Samba Caprichosos e Corumbá 

 
08594064000170 

 Atividades de 
organizações 
associativas ligadas à 
cultura e à arte 

 Cultura e recreação 

 Grêmio Recreativo Escola de 
Samba Imperatriz Corumbaense 

  
09369188000114 

 Atividades de 
recreação e lazer não 
especificadas 
anteriormente 

  Cultura e recreação 
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 Escola De Samba Mocidade 
Independente Marquês De Sapucaí 

  
02019727000146 

Atividades de 
associações de defesa 
de direitos sociais 

Desenvolvimento e 
defesa de direitos 

 A.P.M. Da Escola Municipal Dr. 
Cassio Leite de Barros 

 
07496398000148 

 Atividades de 
organizações 
associativas ligadas à 
cultura e à arte 

 Cultura e recreação 

 Esporte Clube Enira 
 
02018992000100 

 Clubes sociais, 
esportivos e similares 

 Cultura e recreação 

 Esporte Clube João de Deus 
 
18081772000160 

 Clubes sociais, 
esportivos e similares 

 Cultura e recreação 

 Esporte Clube Santa Fé 
 
03331469000100 

 Clubes sociais, 
esportivos e similares 

 Cultura e recreação 

 Esporte Clube Vasco da Gama 
 
03551165000140 

 Clubes sociais, 
esportivos e similares 

 Cultura e recreação 

 Estação Primeira do Pantanal 
 
19064622000101 

 Gestão de espaços 
para artes cênicas, 
espetáculos e outras 
atividades artísticas 

 Cultura e recreação 

 Loja Maçônica Estrela do Oriente 
 
03557345000139 

Atividades de 
associações de defesa 
de direitos sociais 

Desenvolvimento e 
defesa de direitos 

 Fundação de Assistência Social 
Evangélica do Pantanal -
FUNDESEPAN 

 
02018299000137 

 Atividades de 
associações de defesa 
de direitos sociais  

 Religião 

 Associação dos Peq. Comerciantes 
Bras. e Bol. Feira Intern. 

 
00859949000141 

 Comércio varejista de 
artigos do vestuário e 
acessórios 

 Não informado 

 Federação de Karate Interestilos de 
Mato Grosso Do Sul - FKIMS 

 
13518005000152 

  Gestão de 
instalações de 
esportes  

  Cultura e recreação 

 Fraternidade Espírita Maria de 
Nazaré 

 
21154386000166  

 Atividades de 
organizações 
religiosas 

 Religião 

 Fundação Grupo Boticário de 
Proteção à Natureza 

 
81915050000443 

 Atividades 
associativas não 
especificadas 
anteriormente 

 Outras atividades 
associativas 

 Grêmio Recreativo Escola de 
Samba Império do Morro 

 
05325328000100 

 Artes cênicas, 
espetáculos e 
atividades 
complementares  

  Cultura e recreação 

 GAPA - Grupo de Apoio e Proteção 
aos Animais de Corumbá E Ladário 

 
14512336000148 

 Atividades 
associativas não 
especificadas 
anteriormente 

 Outras atividades 
associativas 

 GAPP - Grupo de Ação e 
Prevenção As Pessoas Vivendo 
Com HIV-Aids 

 
09633099000133 

Atividades de 
associações de defesa 
de direitos sociais 

Desenvolvimento e 
defesa de direitos 

 GASE - Grupo Angélico de Socorro 
Espiritual 

 
02017978000191 

Atividades de 
associações de defesa 
de direitos sociais 

Desenvolvimento e 
defesa de direitos 

 Grêmio Recreativo e Cultural da 
Policia Florestal 

 
02018810000109 

 Clubes sociais, 
esportivos e similares 

 Cultura e recreação 

 Grêmio Recreativo e Esportivo 
Bompan 

 
12337684000109 

 Atividades 
associativas não 
especificadas 

 Outras atividades 
associativas 
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anteriormente 

 Grêmio Cultural e Esportivo de 
Corumbá 

 
03385614000208 

 Clubes sociais, 
esportivos e similares 

 Cultura e recreação 

 Grêmio Cultural e Esportivo de 
Corumbá 

 
03385614000127 

 Atividades de 
exploração de jogos 
de azar e apostas 

 Cultura e recreação 

 Grêmio Recreativo Escola de 
Samba Mocidade Independente da 
Nova Corumbá 

 
07187934000123 

 Clubes sociais, 
esportivos e similares 

 Cultura e recreação 

 Grupo Espírita João Afonso de 
Oliveira  

 
03560646000111 

  Atividades de 
associações de defesa 
de direitos sociais 

 Religião  

 Guerreiros da Luz 
 
08221638000164 

Atividades de 
associações de defesa 
de direitos sociais 

Desenvolvimento e 
defesa de direitos 

 Igreja Batista Nova Filadélfia 
 
02018919000138 

 Atividades de 
organizações 
religiosas 

 Religião 

 Igreja Apostólica 
 
62771134005041  

 Atividades de 
organizações 
religiosas 

 Religião 

 Igreja Evangélica Assembléia de 
Deus Ministério Nova Renascer em 
Corumbá/MS 

 
04845781000176 

 Atividades de 
organizações 
religiosas 

 Religião 

 Igreja Assembléia de Deus 
Emanuel em Corumbá  

 
26068659000173 

 Atividades de 
organizações 
religiosas 

 Religião 

 Igreja Batista do Centenário 
 
14773193000128 

 Atividades de 
organizações 
religiosas 

 Religião 

 Igreja Batista Memorial do 
Centenário 

 
14882237000158 

 Atividades de 
organizações 
religiosas 

 Religião 

 Igreja Batista Peniel de Corumbá 
 
04273247000132 

 Atividades de 
organizações 
religiosas 

 Religião 

 Igreja Cristã dos Querubins em 
Corumbá 

 
24356336000150 

 Atividades de 
organizações 
religiosas 

 Religião 

 Igreja Cristo para o Mundo Pão Da 
Vida 

 
02018364000124 

 Atividades de 
organizações 
religiosas 

 Religião 

 Igreja de Deus que Está em 
Corumbá 

 
12563106000182 

 Atividades de 
organizações 
religiosas 

 Religião 

 Igreja Evangélica Pentecostal 
Templo do Espírito Santo de Deus 

 
13566109000132 

 Atividades de 
organizações 
religiosas 

 Religião 

 Igreja Evangélica Pentecostal 
Jerusalém Avivamento de Missões 

 
10886450000187  

 Atividades de 
organizações 
religiosas 

 Religião 

 Igreja Evangélica Assembleia de 
Deus Boas Novas  

 
09274237000135 

 Atividades de 
organizações 
religiosas 

 Religião 
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 Igreja Evangélica Assembléia de 
Deus 

 
03385770000198 

 Atividades de 
organizações 
religiosas 

 Religião 

 Igreja Evangélica Assembléia de 
Deus de Mato Grosso do Sul 

 
03266947001370 

 Atividades de 
organizações 
religiosas 

 Religião 

 Igreja Evangélica Filadélfia 
Ministério Viver Para Cristo 

 
17795893000101 

 Atividades de 
organizações 
religiosas 

 Religião 

 Igreja Evangélica Ministério Betell 
Casa de Oração 

 
26160231000156 

 Atividades de 
organizações 
religiosas 

 Religião 

 Igreja Evangélica Ministério Cristo 
Aviva Esperança 

 
22005737000130  

 Atividades de 
organizações 
religiosas 

 Religião 

 Igreja Evangélica Monte Sião 
 
08915185000176  

 Atividades de 
organizações 
religiosas 

 Religião 

 Igreja Evangélica Neo 
Testamentaria 

 
03385515000226 

 Atividades de 
associações de defesa 
de direitos sociais 

 Religião 

 Igreja Evangélica Neo 
Testamentaria 

 
03385515000145 

 Atividades de 
associações de defesa 
de direitos sociais 

 Religião 

 Igreja Evangélica Neotestamentaria 
da Nova Corumbá 

 
17417053000105 

 Atividades de 
organizações 
religiosas 

 Religião 

 Igreja Evangélica Pentecostal A 
Gloria de Deus 

 
18444707000152 

 Atividades de 
organizações 
religiosas 

 Religião 

 Igreja Evangélica Pentecostal Creio 
Eu na Bíblia 

 
60005121001472 

 Atividades de 
organizações 
religiosas 

 Religião 

 Igreja Evangélica Pentecostal 
Ministério Semeando Vidas 

 
22929745000172 

 Atividades de 
organizações 
religiosas 

 Religião 

 Igreja Evangélica Pentecostal 
Rompendo Pela Fé 

 
24028049000110 

 Atividades de 
organizações 
religiosas 

 Religião 

 Igreja Evangélica Sinais e 
Prodígios  

 
30346787000613 

 Atividades de 
organizações 
religiosas 

 Religião 

 Igreja Evangélica Vida em Jesus 
 
11783793000189 

 Atividades de 
organizações 
religiosas 

 Religião 

 Igreja Internacional da Graça de 
Deus 

 
30902803068597 

 Atividades de 
organizações 
religiosas 

 Religião 

 Igreja Internacional da Graça de 
Deus 

 
30902803084010 

 Atividades de 
organizações 
religiosas 

 Religião 

 Igreja Internacional da Graça de 
Deus 

 
30902803220569 

 Atividades de 
organizações 
religiosas 

 Religião 

 Igreja Metodista Wesleyana 
 
34353920016109 

 Atividades de 
organizações 
religiosas 

 Religião 
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 Igreja Missionaria Jerusalém 
Avivamento em Corumbá 

 
17093752000147 

 Atividades de 
organizações 
religiosas 

 Religião 

 Igreja Missionaria Pentecostal 
Monte das Oliveiras 

 
21532876000159 

 Atividades de 
organizações 
religiosas 

 Religião 

 Igreja Mundial do Poder de Deus 
  
02415583204737 

 Atividades de 
organizações 
religiosas 

 Religião 

 Igreja Pentecostal Misso Resgate 
às Nações 

 
20401829000103 

 Atividades de 
organizações 
religiosas 

 Religião 

 Igreja Presbiteriana Betânia em 
Corumbá/MS 

 
02019578000115 

 Atividades de 
organizações 
religiosas 

 Religião 

 Igreja Presbiteriana de Corumbá 
 
03560091000108 

 Atividades de 
organizações 
religiosas 

 Religião 

 Igreja Presbiteriana Renovada de 
Corumbá 

 
08044024000154 

 Atividades de 
organizações 
religiosas 

 Religião 

 Igreja Universal do Reino de Deus  
 
29744778834705 

 Atividades de 
organizações 
religiosas 

 Religião 

 Igreja Universal do Reino de Deus 
 
29744778837712 

 Atividades de 
organizações 
religiosas 

 Religião 

 Igreja Universal do Reino de Deus 
 
29744778508816 

 Atividades de 
organizações 
religiosas 

 Religião 

 Igreja Universal do Reino de Deus 
 
29744778509200 

 Atividades de 
organizações 
religiosas 

 Religião 

 Igreja Universal do Reino de Deus 
 
29744778340966 

 Atividades de 
organizações 
religiosas 

 Religião 

 Igreja Universal do Reino de Deus 
 
29744778341180 

 Atividades de 
organizações 
religiosas 

 Religião 

 Igreja Universal do Reino de Deus  
 
29744778342071  

 Atividades de 
organizações 
religiosas 

 Religião 

 Igreja Universal do Reino de Deus 
 
29744778890362 

 Atividades de 
organizações 
religiosas 

 Religião 

 Instituto Homem Pantaneiro 
 
16575853000191 

 Atividades de ensino 
não especificadas 
anteriormente  

 Educação e pesquisa 

 Igreja Missionária Alimentando 
Vidas 

 
12871410000197 

 Atividades de 
organizações 
religiosas 

 Religião 

 Instituto Da Mulher Negra Do 
Pantanal - IMNEGRA Corumbá/MS 

 
09013347000143 

Atividades de 
associações de defesa 
de direitos sociais 

Desenvolvimento e 
defesa de direitos 

 Missão Salesiana de Mato Grosso 
 
03226149001668 

 Educação superior - 
graduação 

 Educação e pesquisa 
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 Missão Salesiana de Mato Grosso 
 
03226149001900 

 Serviços de 
assistência social sem 
alojamento 

 Assistência social 

 Missão Salesiana de Mato Grosso 
 
03226149002044 

  Ensino médio   Educação e pesquisa 

 Instituição Advent Central Bras. de 
Educ. e Ass. Social 

 
60833910001825 

  Ensino médio   Educação e pesquisa  

 Instituição de Ensino Tenir 
 
09288435000158 

 Atividades de 
organizações 
associativas ligadas à 
cultura e à arte  

 Cultura e recreação 

 Instituto Acaia 
 
04449826000274 

 Atividades de 
assistência social 
prestadas em 
residências coletivas e 
particulares 

 Assistência social 

 Instituto Alma Pantaneira - Médicos 
Do Pantanal - IAP/MDP 

 
25118108000104 

 Atividades 
associativas não 
especificadas 
anteriormente 

  Outras atividades 
associativas 

 Instituto de Jesus Adolescente 
 
03272226000482 

 Atividades de 
organizações 
religiosas 

 Religião 

 Igreja Gnóstica Cristã Universal 
Samael Aun Weor do Brasil 

 
38051447001649  

 Atividades de 
organizações 
religiosas 

 Religião 

 Instituto Grupo Boticário 
 
06290014000335  

Atividades de 
associações de defesa 
de direitos sociais 

Desenvolvimento e 
defesa de direitos 

 Instituto Moinho Cultural Sul-
Americano 

 
05420357000142 

 Ensino de arte e 
cultura 

 Educação e pesquisa 

 Instituto Novo Olhar 
 
23323463000190  

Atividades de 
associações de defesa 
de direitos sociais 

Desenvolvimento e 
defesa de direitos 

 Instituto Pacto União 
 
08830024000180  

 Atividades de 
organizações 
associativas ligadas à 
cultura e à arte 

 Cultura e recreação 

 Instituto Rural Santa Monica 
Pantanal dos Paiaguas - Mato 
Grosso Do Sul 

 
19256200000138  

 Atividades de ensino 
não especificadas 
anteriormente 

 Educação e pesquisa 

 Igreja Pentecostal Ministério 
Restaurando Vidas 

 
19039958000114  

 Atividades de 
organizações 
religiosas 

 Religião 

 Igreja Missionaria Resgatando 
Vidas 

 
17858574000106  

 Atividades de 
organizações 
religiosas 

 Religião 

 Assoc. de Pais e Mestres da 
EEPSG Julia G Passarinho 

 
03561982000189 

Atividades de 
associações de defesa 
de direitos sociais 

Desenvolvimento e 
defesa de direitos 

 Lago Azul Country Club 
 
03552494000105  

 Clubes sociais, 
esportivos e similares 

 Cultura e recreação 

 Liga de Esportes de Corumbá 
 
02865021000103  

Atividades de 
associações de defesa 
de direitos sociais 

Desenvolvimento e 
defesa de direitos 

 Liga de Futebol de Salão de 
Corumbá 

 
02019560000113  

 Atividades esportivas 
não especificadas 

 Cultura e recreação 
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 Liga Independente dos Blocos 
Carnavalescos de Corumbá 

 
05963291000137  

 Artes cênicas, 
espetáculos e 
atividades 
complementares 

 Cultura e recreação 

 LIESCO - Liga Independente das 
Escolas de Samba de Corumbá 

 
05415574000144  

Atividades de 
associações de defesa 
de direitos sociais 

Desenvolvimento e 
defesa de direitos 

 Liga Árabe Brasileira de Corumbá 
 
03556594000100  

Atividades de 
associações de defesa 
de direitos sociais 

 Assistência social  

 Lions Club de Corumbá  
 
03031002000136  

Atividades de 
associações de defesa 
de direitos sociais 

Desenvolvimento e 
defesa de direitos 

 Lions Clube de Corumbá - Pantanal 
 
01180003000117  

Atividades de 
associações de defesa 
de direitos sociais 

Desenvolvimento e 
defesa de direitos 

 Lions Clube de Corumbá Alvorada 
 
08252880000103  

Atividades de 
associações de defesa 
de direitos sociais 

Desenvolvimento e 
defesa de direitos 

 Loja Maçônica Caridade e Silêncio 
N 0283 

 
03556446000195  

Atividades de 
associações de defesa 
de direitos sociais 

Desenvolvimento e 
defesa de direitos 

 Loja Maçônica Constância e 
Esperança  

 
03561750000120  

Atividades de 
associações de defesa 
de direitos sociais 

Desenvolvimento e 
defesa de direitos 

 Loja Maçônica Sentinela da 
Fronteira N 53 

 
02018687000118  

Atividades de 
associações de defesa 
de direitos sociais 

Desenvolvimento e 
defesa de direitos 

 Ministério Evangélico Renascer em 
Cristo 

 
23437504000179  

 Atividades de 
organizações 
religiosas 

 Religião 

 Loja Maçônica Álvaro de 
Figueiredo N 19 

 
03556826000120  

Atividades de 
associações de defesa 
de direitos sociais 

Desenvolvimento e 
defesa de direitos 

 Casa de Massa Barro Artesanato 
do Pantana 

 
14892418000165  

Atividades de 
associações de defesa 
de direitos sociais 

Desenvolvimento e 
defesa de direitos 

 Ministério Comunidade Evangélica 
Oikos 

 
20728717000161  

 Atividades de 
organizações 
religiosas 

 Religião 

 Ministério Internacional 
Restauração em Cristo 

 
09476955000194  

 Atividades de 
organizações 
religiosas 

 Religião 

 Motorista Esporte Clube 
 
02018497000109  

 Clubes sociais, 
esportivos e similares 

 Cultura e recreação 

 Associação das Produtoras 
Artesanais do Projeto Fibras 

 
12632855000114  

 Atividades de serviços 
pessoais não 
especificadas 
anteriormente 

 Não informado 

 Nacional Futebol Clube 
 
02018976000117  

 Clubes sociais, 
esportivos e similares 

 Cultura e recreação 

 Núcleo de Apoio Família Em Ação 
Amor Exigente 

 
01799876000102  

Atividades de 
associações de defesa 
de direitos sociais 

Desenvolvimento e 
defesa de direitos 
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 Organização de Cidadania, Cultura 
e Ambiente 

 
04541624000177  

Atividades de 
associações de defesa 
de direitos sociais 

Desenvolvimento e 
defesa de direitos 

 Oficina Mãos Amigas Santo 
Antônio de Pádua 

 
02018513000155  

Atividades de 
associações de defesa 
de direitos sociais 

 Assistência social 

 Assoc. Mun. de CRBA da Org. 
Mundial P. Ed. Pré-escolar 

 
02019743000139  

Atividades de 
associações de defesa 
de direitos sociais 

Desenvolvimento e 
defesa de direitos 

 Organização Social Jerusalém 
Avivamento em Corumbá 

 
22892042000117  

 Atividades de 
organizações 
religiosas 

 Religião 

 Pantanal Futebol Clube 
 
15939226000120  

 Clubes sociais, 
esportivos e similares 

 Cultura e recreação 

 Fundação de Apoio e Pesq. E 
Desen. Sust. do Pantanal 

 
01045445000150 

  Atividades de jardins 
botânicos, zoológicos, 
parques nacionais, 
reservas ecológicas e 
áreas de proteção 
ambiental 

 Cultura e recreação 

 Pantanal Off Road Moto Clube 
 
19575061000105  

 Atividades de 
organizações 
associativas ligadas à 
cultura e à arte 

 Cultura e recreação 

 Paz e Natureza - Pantanal 
 
07994290000185  

 Atividades de ensino 
não especificadas 
anteriormente 

 Assistência social  

 Instituto de Pessoas dom Síndrome 
de Down do Pantana - PEDSPAN 

 
26579026000120  

Atividades de 
associações de defesa 
de direitos sociais 

Desenvolvimento e 
defesa de direitos 

 Planalto Futebol Clube 
 
18172834000140  

 Clubes sociais, 
esportivos e similares 

 Cultura e recreação 

 Igreja Evangélica Poder da Fé  
 
10497076000128  

 Serviços de 
assistência social sem 
alojamento 

 Religião 

 Associação de Pais e Mestres da 
Escola Porto Esperança e 
Extensões 

 
08029836000120  

 Atividades 
associativas não 
especificadas 
anteriormente 

 Outras atividades 
associativas 

 Primeira Igreja Batista de Corumbá 
 
03562279000195 

 Atividades de 
organizações 
religiosas 

 Religião 

 Primeira Igreja Batista do Cristo 
Redentor 

 
08587766000126 

 Atividades de 
organizações 
religiosas 

 Religião 

 Primeira Igreja Batista Nacional em 
Corumbá 

 
14892905000128  

 Atividades de 
associações de defesa 
de direitos sociais 

 Religião 

 Centro Evangélico de Recuperação 
Deus E Amor 

 
03202999000140  

 Atividades de 
organizações 
religiosas 

 Religião 

 Projeto Geração Diferente 
 
11942593000121  

 Serviços de 
assistência social sem 
alojamento 

 Assistência social 

 Projeto Império do Amanha 
 
07322130000190  

 Atividades de 
recreação e lazer não 
especificadas 

 Cultura e recreação 
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 Pronaos Rosacruz Corumbá Amorc 
 
01230946000107  

Atividades de 
associações de defesa 
de direitos sociais 

Desenvolvimento e 
defesa de direitos 

 Associação de Proteção aos 
Consumidores de Corumbá e 
Região - PROTEGE 

 
23553616000195  

Atividades de 
associações de defesa 
de direitos sociais 

Desenvolvimento e 
defesa de direitos 

 Quarta Igreja Batista de Corumbá 
 
04780450000103  

 Atividades de 
organizações 
religiosas 

 Religião 

 Centro Redentor 
 
34094342012146  

 Atividades de 
organizações 
religiosas 

 Religião 

 Associação Pantaneira de 
Comunicação e Cultura 

 
02565439000197 

 Atividades de rádio  Não informado 

 Associação dos Doentes Renais 
Crônicos e Transplantados de Mato 
Grosso Do Sul 

 
03514121000140  

 Atividades de atenção 
à saúde humana não 
especificadas 
anteriormente 

 Saúde 

 Rede Feminina de Combate ao 
Câncer de Corumbá/MS 

 
07964837000108  

Atividades de 
associações de defesa 
de direitos sociais 

Desenvolvimento e 
defesa de direitos 

 Associação de Mulheres Artesãs 
da Comunidade Tradicional da 
Barra do São Lourenco - 
RENASCER 

 
23168572000180 

 Atividades 
associativas não 
especificadas 
anteriormente 

 Outras atividades 
associativas 

 Associação dos Doentes Renais 
Crônicos de Corumbá e Região 
RENASCER 

 
12863139000148  

 Atividades 
associativas não 
especificadas 
anteriormente 

 Outras atividades 
associativas 

 Riachuelo Futebol Clube Social 
 
03384385000126  

 Clubes sociais, 
esportivos e similares 

 Cultura e recreação 

 Rotary Club de Corumbá 
 
03030897000194  

Atividades de 
associações de defesa 
de direitos sociais 

Desenvolvimento e 
defesa de direitos 

 S.O.S. Taquari 
 
17814329000199  

Atividades de 
associações de defesa 
de direitos sociais 

Desenvolvimento e 
defesa de direitos 

 Seleta Sociedade Caritativa e 
Humanitária - Quadro de Porto 
Esperança 

 
05163976000107  

Atividades de 
associações de defesa 
de direitos sociais 

Desenvolvimento e 
defesa de direitos 

 Associação Beneficente de 
Corumbá 

 
03381498000178  

  Atividades de 
atendimento hospitalar 

 Saúde 

 Satélite Esporte Clube 
 
62449178000414  

 Clubes sociais, 
esportivos e similares 

 Cultura e recreação 

 SEAPAN - Sociedade Ecológica 
Amigos do Pantanal 

 
03967711000128  

Atividades de 
associações de defesa 
de direitos sociais 

Desenvolvimento e 
defesa de direitos 

 Associação da Igreja Metodista - 
Quinta Região Eclesiástica 

 
03547733010525  

 Atividades de 
organizações 
religiosas 

 Religião 

 Igreja Metodista Wesleyana da 3ª 
Região 

 
13823676006591  

 Atividades de 
organizações 
religiosas 

 Religião 
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 Serviço de Assistência Social 
Nossa Senhora do Carmo 

 
02019313000117 

 Atividades de 
assistência social 
prestadas em 
residências coletivas e 
particulares  

 Assistência social  

 Serviço de Assist. Social e Cultural 
Igreja Ev. Asde Deus 

 
03331394000159  

Atividades de 
associações de defesa 
de direitos sociais 

 Religião 

 Serviço de Assistência Social 
Nossa Senhora dos Remédio  

 
02018356000188  

 Atividades de 
assistência a idosos, 
deficientes físicos, 
imunodeprimidos e 
convalescentes 
prestadas em 
residências coletivas e 
particulares 

 Assistência social 

 Seccional Intermunicipal da 
Federação de Cultos Afro-Brasileiro 
e Ameríndios de Mato Grosso do 
Sul 

 
16828222000137  

Atividades de 
associações de defesa 
de direitos sociais 

 Religião 

 Sociedade Beneficente Muçulmana 
de Corumbá 

 
14882245000102  

 Atividades de 
organizações 
religiosas 

 Religião 

 Sociedade Eunice Weaver de 
Corumbá 

 
03048691000191  

 Atividades de 
assistência a idosos, 
deficientes físicos, 
imunodeprimidos e 
convalescentes 
prestadas em 
residências coletivas e 
particulares 

 Assistência social 

 Seleta Sociedade Caritativa e 
Humanitária 

 
03384369000214  

Atividades de 
associações de defesa 
de direitos sociais 

Desenvolvimento e 
defesa de direitos 

 Seleta Sociedade Caritativa e 
Humanitária 

 
03384369000133  

Atividades de 
associações de defesa 
de direitos sociais 

Desenvolvimento e 
defesa de direitos 

 Seleta Sociedade Caritativa e 
Humanitária 

 
03384369000303  

Atividades de 
associações de defesa 
de direitos sociais 

Desenvolvimento e 
defesa de direitos 

 Supremo Conselho do Brasil do 
Grau 33 para O Rito Escocês Antigo 
e Aceito 

 
34031724001005  

Atividades de 
associações de defesa 
de direitos sociais 

Desenvolvimento e 
defesa de direitos 

 Tenda Espirita São José 
 
06289038000102  

 Atividades de 
organizações 
religiosas 

 Religião 

 Tênis Clube de Corumbá 
 
12620819000130  

 Atividades esportivas 
não especificadas 
anteriormente 

 Cultura e recreação 

 Terceira Igreja Batista em Corumbá 
 
05923120000184  

 Atividades de 
organizações 
religiosas 

 Religião 

 Igreja de Nova Vida de Olaria 
 
00949907000878  

 Atividades de 
organizações 
religiosas 

 Religião 

 União dos Cordões Carnavalescos 
De Corumbá - UCCC 

 
07291060000150  

 Atividades de 
recreação e lazer não 

 Cultura e recreação 
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 União dos Ex-Alunos da Cidade 
Dom Bosco 

 
10801443000135 

 Atividades 
associativas não 
especificadas 
anteriormente 

 Outras atividades 
associativas 

 União Espirita Corumbaense 
  
03386174000122 

 Atividades de 
organizações 
religiosas 

 Religião 

 União Municipal das Associações 
de Moradores de Corumbá do Mato 
Grosso Do Sul 

 
18041519000183  

 Atividades 
associativas não 
especificadas 
anteriormente 

 Outras atividades 
associativas 

 Verde Oliva Futebol Clube 
 
18042633000128  

  Clubes sociais, 
esportivos e similares 

 Cultura e recreação 

 Grêmio Recreativo Escola de 
Samba Unidos da Vila Mamona 

 
04860420000107 

Atividades de 
associações de defesa 
de direitos sociais 

Desenvolvimento e 
defesa de direitos 

 

Curvelândia 

 

Nome da OSC CNPJ 
Atividade Econômica 

(CNAE) 
Área de Atuação 

Associação Dos 
Produtores Rurais Da 
Providencia III 

02212444000116 
Atividades de associações de 
defesa de direitos sociais 

Associações patronais, 
profissionais e de produtores 
rurais 

Associação 
Comunitária de 
Desenv. Cultural e 
Ambiental de 
Turvelândia 

08873215000129 
Atividades de organizações 
associativas ligadas à cultura 
e à arte 

Cultura e recreação 

Associação de 
Desenvolvimento 
Comunitário 
Curvelandia 

01367622000115 
Atividades de associações de 
defesa de direitos sociais 

Desenvolvimento e defesa de 
direitos 

Associação dos 
Produtores Rurais do 
Carretão (APROCAR) 

02305900000172 
Atividades de associações de 
defesa de direitos sociais 

Desenvolvimento e defesa de 
direitos 

Associação 
Comunitária de 
Desenvolvimento 
Artístico, Cultural, 
Informativo e Social da 
Cidade de 
Curvelândia/MT 

08913494000107 
Atividades de organizações 
associativas ligadas à cultura 
e à arte 

Cultura e recreação 

Diocese de São Luiz 
de Cáceres 

03192499002975 
Atividades de organizações 
religiosas 

Religião 

Associação dos 
Produtores Rurais Boa 
Esperança 

24756448000106 
Atividades de associações de 
defesa de direitos sociais 

Desenvolvimento e defesa de 
direitos 

CDCE Escola 
Municipal Tia Iracema 

08927930000105 
Atividades de apoio à 
educação 

Educação e pesquisa 

Conselho Deliberativo 
da Comunidade 
Escolar da Escola 

05653515000104 
Atividades de associações de 
defesa de direitos sociais 

Desenvolvimento e defesa de 
direitos 
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Municipal Carlos 
Masson Netto 

Conselho Deliberativo 
da Comunidade 
Escolar da EEPSG 
Boa Esperança 

01956026000170 
Atividades de associações de 
defesa de direitos sociais 

Desenvolvimento e defesa de 
direitos 

Grupo de Teatro 
Gavião Real 

07144463000176 
 Artes cênicas, espetáculos e 
atividades complementares  

Cultura e recreação 

Igreja Universal do 
Reino de Deus 

29744778836589 
Atividades de organizações 
religiosas 

Religião 

Sociedade Esportiva 
Pedra 90 

01395359000178 
Atividades esportivas não 
especificadas anteriormente 

Cultura e recreação 

 

Poconé 

 

Nome da OSC CNPJ 
Atividade Econômica 

(CNAE) 
Área de Atuação 

Associação dos 
Artesões do 
Pantanal de Mato 
Grosso 

0489962600013
2 

Atividades de associações de 
defesa de direitos sociais 

Associações patronais, 
profissionais e de produtores rurais 

Associação dos 
Pequenos 
Produtores Rurais 
Iracema 

0870686900016
8 

Atividades associativas não 
especificadas anteriormente 

Outras atividades associativas 

Associação 
Atlética Banco Do 
Brasil - Poconé/MT 

0368790200013
6 

Atividades de associações de 
defesa de direitos sociais 

Desenvolvimento e defesa de 
direitos 

Associação 
Brasileira Dos 
Criadores Cavalo 
Pantaneiro 

0368785200019
7 

Atividades de associações de 
defesa de direitos sociais 

Associações patronais, 
profissionais e de produtores rurais 

Associação 
Beneficente 
Providencia Azul 

6090768000040
4 

Ensino fundamental Educação e pesquisa 

Associação 
Beneficente 
Providencia Azul 

6090768000236
9 

Comércio varejista de livros, 
jornais, revistas e papelaria  

Não informado 

Associação Dos 
Criadores De 
Borboletas De 
Poconé 

0695691500015
1 

Atividades de associações de 
defesa de direitos sociais 

Desenvolvimento e defesa de 
direitos 

Associação 
Comunitária de 
Comunicação e 
Cultura Rádio 
Beripocone 

0281857600019
6 

Atividades de rádio Não informado 

Associação de 
Defesa do 
Pantanal 

0273189500016
0 

Atividades de associações de 
defesa de direitos sociais 

Desenvolvimento e defesa de 
direitos 

Associação de 
Castanheiras do 
Pantanal de 
Poconé-MT 

0774965000018
3 

Atividades de associações de 
defesa de direitos sociais 

Desenvolvimento e defesa de 
direitos 
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Nome da OSC CNPJ 
Atividade Econômica 

(CNAE) 
Área de Atuação 

Agriverde - Assoc. 
dos Agricultores e 
Agricultoras 
Afrodesc. da 
Comunidade Trad. 
de Capão Verde 

0803566000011
0 

Atividades de associações de 
defesa de direitos sociais 

Associações patronais, 
profissionais e de produtores rurais 

Associação Radio 
Comunitária 
Agroana Fm 

2634444600012
7 

Atividades de associações de 
defesa de direitos sociais 

Desenvolvimento e defesa de 
direitos 

Associação Dos 
Produtores Da 
Comunidade De 
Alegre IX 

0445879900011
5 

Atividades de associações de 
defesa de direitos sociais 

Desenvolvimento e defesa de 
direitos 

Associação dos 
Produtores da 
Comunidade de 
Alegre VII 

0445879600018
1 

Atividades de associações de 
defesa de direitos sociais 

Desenvolvimento e defesa de 
direitos 

Associação Dos 
Produtores Da 
Comunidade De 
Alegre VIII 

0446196000010
0 

Atividades de associações de 
defesa de direitos sociais 

Desenvolvimento e defesa de 
direitos 

Associação Dos 
Produtores Da 
Comunidade De 
Alegre X 

0445880200010
9 

Atividades de associações de 
defesa de direitos sociais 

Desenvolvimento e defesa de 
direitos 

Associação dos 
Moradores N. S. 
do Carmo da 
Comunidade de 
Cangas 

0079111100016
3 

Atividades de associações de 
defesa de direitos sociais 

Associações patronais, 
profissionais e de produtores rurais 

Associação de 
Moradores do 
Residencial 120 

1206390700018
9 

Atividades de associações de 
defesa de direitos sociais 

Desenvolvimento e defesa de 
direitos 

Associação de 
Pais e Amigos dos 
Excepcionais de 
Poconé/MT 

0368782900010
0 

Atividades de associações de 
defesa de direitos sociais 

Assistência social 

Associação de 
Apicultores 
Produtores de Mel 
Orgânico Do 
Pantanal - 
APIOPAN 

0773926500015
5 

Atividades de associações de 
defesa de direitos sociais 

Associações patronais, 
profissionais e de produtores rurais 

Associação dos 
Produtores Rurais 
do Cerrado 
Pantaneiro da 
Comunidade 
Rodeio 

2026436800017
4 

Atividades de associações de 
defesa de direitos sociais 

Desenvolvimento e defesa de 
direitos 

Associação dos 
Receptivos de 
Pesca Amadora e 
Preservação do 
Pantanal - ARPAN 

0895284200015
5 

Atividades associativas não 
especificadas anteriormente 

Outras atividades associativas 
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Nome da OSC CNPJ 
Atividade Econômica 

(CNAE) 
Área de Atuação 

Associação dos 
Servidores da 
Justiça de Poconé 

0058179800010
2 

Atividades de assistência a 
idosos, deficientes físicos, 
imunodeprimidos e 
convalescentes prestadas 
em residências coletivas e 
particulares 

Assistência social 

Associação de 
Pequenos 
Produtores Rurais 
de Frutas, 
Legumes e 
Verduras do 
Núcleo Santo 
Antônio 

0730037200018
2 

Atividades de associações de 
defesa de direitos sociais 

Desenvolvimento e defesa de 
direitos 

Associação 
Primavera da 
Fazenda Cavalo 
Branco 

1743915100014
3 

Atividades associativas não 
especificadas anteriormente 

Outras atividades associativas 

Associação dos 
Pequenos 
Produtores Rurais 
da Comunidade 
Vereda Alegre 

1169279900014
0 

Atividades associativas não 
especificadas anteriormente 

Outras atividades associativas 

Associação de 
Trabalhadores do 
Rurais do Pa 
Cumbaru 

1559640200017
8 

Atividades de organizações 
associativas ligadas à cultura 
e à arte 

Cultura e recreação 

Associação Dos 
Pequenos 
Produtores Rurais 
Do Assentamento 
Lago Azul Ii 

1671493400012
5 

Não informado Não informado 

Associação Dos 
Agricultores 
Familiares Do 
Projeto De 
Assentamento Pa 
Formiga 

1678255000014
0 

Atividades associativas não 
especificadas anteriormente 

Outras atividades associativas 

Associação 
Interdenominacion
al Do Brasil 

1092137600019
2 

Atividades de organizações 
religiosas  

Religião 

Associação Dos 
Condutores 
Autônomos 
Rodoviários De 
Veículos De 
Poconé(Mt) 

0487138300012
4 

Atividades de associações de 
defesa de direitos sociais 

Desenvolvimento e defesa de 
direitos 

Associação Dos 
Pequenos 
Produtores Rurais 
De Distr. Ito Do 
Chumbo 

0291522200016
0 

Atividades de organizações 
associativas profissionais 

Associações patronais, 
profissionais e de produtores rurais 

Associação Dos 
Produtores 
Familiares Rurais 
Da Agua Vermelha 

0527333600014
1 

Atividades de associações de 
defesa de direitos sociais 

Desenvolvimento e defesa de 
direitos 
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Nome da OSC CNPJ 
Atividade Econômica 

(CNAE) 
Área de Atuação 

Associação De 
Moradores Do 
Bairro Cohab 
Nova, Vila 
Operaria, Vila 
Aurora E Habitar 
Brasil 

0471465400013
8 

Atividades de associações de 
defesa de direitos sociais 

Desenvolvimento e defesa de 
direitos 

Assoc. Moradores 
Do Bairro Areão 

2477153700011
3 

Atividades de associações de 
defesa de direitos sociais 

Associações patronais, 
profissionais e de produtores rurais 

Associação Dos 
Moradores E 
Pequenos 
Produtores Rurais 
Da Comunidade 
Forquilha 

0392273600010
5 

Atividades de associações de 
defesa de direitos sociais 

Desenvolvimento e defesa de 
direitos 

Associação De 
Pequenos E Mini 
Produtores Da 
Associação Furna 
Do Buriti Ii 

 
0324411500011
0 

Atividades de associações de 
defesa de direitos sociais 

Desenvolvimento e defesa de 
direitos 

Associação De 
Pequenos E Minis 
Produtores Rurais 
Da Associação 
São Joao Do Sape 

0320040100018
3 

Atividades de associações de 
defesa de direitos sociais 

Desenvolvimento e defesa de 
direitos 

Associação De 
Pequenos 
Produtores Rurais 
Da Com. Santa 
Rita 

0747971200018
4 

Atividades de associações de 
defesa de direitos sociais 

Desenvolvimento e defesa de 
direitos 

Associação Dos 
Pequenos Produt. 
Rurais Da 
Comunidade 
Capão De Angico 

0282927600010
2 

Atividades de associações de 
defesa de direitos sociais 

Desenvolvimento e defesa de 
direitos 

Associação Dos 
Produtores Rurais 
Do P. A São Joao 
Da Agroana 

0728345800014
4 

Atividades de associações de 
defesa de direitos sociais 

Associações patronais, 
profissionais e de produtores rurais 

Associação De 
Pequenos 
Produtores Rurais 
De Lago Azul 

0907440400010
2 

Atividades associativas não 
especificadas anteriormente 

Outras atividades associativas 

Associação 
Atlética Clube do 
Terror 

2477152900017
7 

Atividades de exploração de 
jogos de azar e apostas 

Cultura e recreação 

Associação 
Atlética Moveis 
Pantanal 

3692620200010
6 

Atividades de assistência a 
idosos, deficientes físicos, 
imunodeprimidos e 
convalescentes prestadas 
em residências coletivas e 
particulares 

Assistência social 

Associação Dos 
Pequenos 
Produtores Da 
Comunidade 
Alegre 

1085408200019
5 

Atividades associativas não 
especificadas anteriormente 

Outras atividades associativas 
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Nome da OSC CNPJ 
Atividade Econômica 

(CNAE) 
Área de Atuação 

Associação Dos 
Pequenos 
Produtores Rurais 
Da Comunidade 
Boi De Carro 

0931089100015
7 

Atividades associativas não 
especificadas anteriormente 

Outras atividades associativas  

Associação De 
Pequenos 
Produtores Rurais 
Da Comunidade 
Carandazinho 

0848322500015
8 

Atividades de associações de 
defesa de direitos sociais 

Desenvolvimento e defesa de 
direitos 

Associação Da 
Comunidade 
Negra Rural 
Quilombo São 
Gonçalo Ii 

2676622700013
6 

Atividades de associações de 
defesa de direitos sociais 

Desenvolvimento e defesa de 
direitos 

Associação Dos 
Pequenos 
Produtores Rurais 
Da Vila Rural 
Portal 

0916448200019
0 

Atividades associativas não 
especificadas anteriormente 

Outras atividades associativas 

Associação Das 
Mulheres 
Produtoras Rurais 
Do Assentamento 
Santo Onofre 

1107651500019
1 

Atividades associativas não 
especificadas anteriormente 

Associações patronais, 
profissionais e de produtores rurais 

Associação Das 
Mulheres Rural De 
Agua Vermelha 

1918749900011
6 

Atividades associativas não 
especificadas anteriormente 

Outras atividades associativas 

Associação De 
Formação 
Desportista E 
Educacional 
Republica Do 
Pantanal 

1850828800017
5 

Ensino de esportes Educação e pesquisa 

Associação De 
Moradores Do 
Bairro Aeroporto  

0470524700016
4 

Atividades de associações de 
defesa de direitos sociais 

Desenvolvimento e defesa de 
direitos 

Associação De 
Moradores Do 
Bairro Bom Pastor 

0472271500010
9 

Atividades de associações de 
defesa de direitos sociais 

Desenvolvimento e defesa de 
direitos 

Associação De 
Moradores Do 
Bairro Cruz Preta 

0470524100019
7 

Atividades de associações de 
defesa de direitos sociais 

Desenvolvimento e defesa de 
direitos 

Associação De 
Moradores Do 
Bairro Jardim Das 
Palmeiras 

0470522800013
8 

Atividades de associações de 
defesa de direitos sociais 

Desenvolvimento e defesa de 
direitos 

Associação De 
Moradores Do 
Bairro Joao 
Godofredo 

0470519300013
7 

Atividades de associações de 
defesa de direitos sociais 

Desenvolvimento e defesa de 
direitos 

Associação De 
Moradores Do 
Bairro São 
Benedito 

0471469400018
0 

Atividades de associações de 
defesa de direitos sociais 

Desenvolvimento e defesa de 
direitos 

Associação De 
Moradores Do 
Portal Do Pantanal 

2074516700019
9 

Atividades de associações de 
defesa de direitos sociais 

Desenvolvimento e defesa de 
direitos 
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Nome da OSC CNPJ 
Atividade Econômica 

(CNAE) 
Área de Atuação 

Associação De 
Mulheres Rurais 
Do Assentamento 
Campo Limpo 

0544817700017
9 

Atividades de associações de 
defesa de direitos sociais 

Desenvolvimento e defesa de 
direitos 

Associação De 
Pequenos E Mini 
Produtores Rurais 
Vale Do Sol 

0218932000016
7 

Atividades de associações de 
defesa de direitos sociais 

Desenvolvimento e defesa de 
direitos 

Associação De 
Pequenos 
Produtores Rurais 
Da Comunidade 
De Barreirinho 

0444049900010
9 

Atividades de associações de 
defesa de direitos sociais 

Outros - Economia solidária 

Associação De 
Pequenos 
Produtores Rurais 
Da Comunidade 
Maravilha 

1025732000018
5 

Atividades associativas não 
especificadas anteriormente 

Outras atividades associativas 

Associação De 
Pequenos E Minis 
Produtores Rurais 
Da Baia Do 
Campo 

0702422800016
0 

Atividades de associações de 
defesa de direitos sociais 

Associações patronais, 
profissionais e de produtores rurais 

Associação Dos 
Pequenos 
Produtores Rurais 
De Pedra Viva 

0253940900010
6 

Atividades de associações de 
defesa de direitos sociais 

Desenvolvimento e defesa de 
direitos 

Associação Dos 
Pequenos 
Produtores Da 
Comunidade De 
Lambari 

0427396000018
6 

Não informado Não informado 

Associação Dos 
Pequenos 
Produtores Da 
Comunidade De 
Lambari - II 

0437467100017
3 

Não informado Não informado 

Associação Dos 
Pequenos 
Produtores Da 
Comunidade De 
Pedra Branca 

0580007600011
5 

Atividades de associações de 
defesa de direitos sociais 

Desenvolvimento e defesa de 
direitos 

Associação Dos 
Pequenos 
Produtores Rurais 
Da Comunidade 
Bitencourt 

0240477700014
7 

Atividades de associações de 
defesa de direitos sociais 

Desenvolvimento e defesa de 
direitos 

Associação Dos 
Pequenos 
Produtores Rurais 
Da Comunidade 
São Benedito 
Remanescente 
Das Comunidades 
Dos Quilombos 

3379373800010
2 

Atividades de associações de 
defesa de direitos sociais 

Associações patronais, 
profissionais e de produtores rurais 

Associação Dos 
Pequenos 
Produtores Rurais 

1767720600015
3 

Não informado Não informado 
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Nome da OSC CNPJ 
Atividade Econômica 

(CNAE) 
Área de Atuação 

De Cangas 

Associação Dos 
Pequenos 
Produtores Rurais 
De Varzearia 

2467178600013
7 

Atividades de associações de 
defesa de direitos sociais 

Associações patronais, 
profissionais e de produtores rurais 

Associação Dos 
Pequenos 
Produtores Rurais 
Da Comunidade 
Do Bandeira  

0280169500013
6 

Atividades de associações de 
defesa de direitos sociais 

Associações patronais, 
profissionais e de produtores rurais 

Associação Dos 
Produtores Da 
Comunidade De 
Alegre I 

0435469100018
2 

Não informado Não informado 

Associação Dos 
Produtores Da 
Comunidade De 
Alegre Iii 

 
0435471300010
4 

Não informado Não informado 

Associação Dos 
Produtores Da 
Comunidade De 
Alegre III 

0435472200010
3 

Não informado Não informado 

Associação Dos 
Produtores Da 
Comunidade De 
Alegre IV 

0436408200010
4 

Não informado Não informado 

Associação Dos 
Produtores Da 
Comunidade De 
Alegre V 

0435473700016
3 

Não informado Não informado 

Associação Dos 
Produtores Da 
Comunidade De 
Alegre VI 

0452381400016
1 

Não informado Não informado 

Associação Dos 
Pequenos 
Produtores Da 
Comunidade De 
Santa Filomena 

0766100800014
8 

Atividades de associações de 
defesa de direitos sociais 

Associações patronais, 
profissionais e de produtores rurais 

Associação Dos 
Produtores Rurais 
Da Comunidade 
Santa Tereza 

2148085400019
2 

Atividades associativas não 
especificadas anteriormente 

Outras atividades associativas 

Associação Da 
Agricultura 
Familiar Do 
Assentamento 
Favo De Mel Rod 
370,Km 35, 
Poconé 

1900798300011
6 

Não informado Não informado 

Associação dos 
Pequenos 
Produtores Rurais 
da Comunidade 
Furnas do Buriti 

0873888100015
4 

Atividades associativas não 
especificadas anteriormente 

Outras atividades associativas 
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Nome da OSC CNPJ 
Atividade Econômica 

(CNAE) 
Área de Atuação 

Associação dos 
Pequenos 
Produtores Rurais 
da Comunidade 
Imbé 

1088905100017
0 

Atividades associativas não 
especificadas anteriormente 

Associações patronais, 
profissionais e de produtores rurais 

Associação dos 
Pequenos 
Agricultores Rurais 
do Assentamento 
Medalha Milagrosa 

2437558700018
1 

Atividades associativas não 
especificadas anteriormente 

Outras atividades associativas 

Associação Nova 
Vida (Associação 
Das Mulheres Do 
Projeto De 
Assentamento 
Agroana/Girau) 

0537477600019
5 

Atividades de associações de 
defesa de direitos sociais 

Desenvolvimento e defesa de 
direitos 

Associação De 
Pequenos 
Produtores Rurais 
Paz Do Cerrado 
Do Assentamento 
Alvorada 

1537695000019
2 

Atividades associativas não 
especificadas anteriormente 

Outras atividades associativas 

Associação de 
Agricultura 
Familiar Santa 
Clara 

1736367400015
3 

Comércio varejista de 
hortifrutigranjeiros 

Não informado 

Associação de 
Produtores Rurais 
da Comunidade 
Santa Tereza e 
Medalha Milagrosa 

1190906500017
0 

Atividades associativas não 
especificadas anteriormente 

Outras atividades associativas 

Associação de 
Pequenos e Mini 
Produtores Rurais 
Santo Onofre 

0324150400019
1 

Atividades de associações de 
defesa de direitos sociais 

Associações patronais, 
profissionais e de produtores rurais 

Associação dos 
Produtores 
Orgânicos do 
Estado De Mato 
Grosso 

0590203000010
7 

Atividades de associações de 
defesa de direitos sociais 

Desenvolvimento e defesa de 
direitos 

Associação dos 
Profissionais de 
Turismo de 
Poconé (MT) - 
Assoptup 

0535165200019
4 

Atividades de associações de 
defesa de direitos sociais 

Desenvolvimento e defesa de 
direitos 

Associação 
Cultural de Siriri 
Tradicional Bate 
Forte 

2500358800016
8 

Artes cênicas, espetáculos e 
atividades complementares  

Cultura e recreação 

Diocese de São 
Luiz De Cáceres 

0319249900041
7 

Atividades de organizações 
religiosas 

Religião 

Clube Cidade 
Rosa 

1494728700017
6 

Clubes sociais, esportivos e 
similares 

Cultura e recreação 

Estatuto dos 
Centro das 
Irmandades do 
Caboclo Girassol 

0573168800010
1 

Atividades de organizações 
religiosas 

Religião 



                                                                                                                                                 
 

 

ESTUDO DE IMPACTO AMBIENTAL –TERMINAL PORTUÁRIO PARATUDAL 
 

358 

Nome da OSC CNPJ 
Atividade Econômica 

(CNAE) 
Área de Atuação 

Conselho 
Deliberativo da 
Assessoria 
Pedagógica de 
Poconé 

1946829000012
0 

Atividades de apoio à 
educação 

Educação e pesquisa 

Conselho 
Deliberativo da 
Comunidade 
Escolar da Escola 
Estadual Antônio 
Garcia  

1245285500013
2 

Atividades de associações de 
defesa de direitos sociais 

Desenvolvimento e defesa de 
direitos 

Conselho 
Deliberativo da 
Comunidade 
Escolar da Escola 
Estadual Bacharel 
Ribeiro de Arruda 

0156132200017
2 

Atividades de associações de 
defesa de direitos sociais 

Desenvolvimento e defesa de 
direitos 

Conselho 
Deliberativo da 
Comunidade 
Escolar da Escola 
Estadual Frei 
Carlos Vallete 

0155292100012
0 

Atividades de associações de 
defesa de direitos sociais 

Desenvolvimento e defesa de 
direitos 

Conselho 
Deliberativo da 
Comunidade 
Escolar da Escola 
Estadual Juscelino 
Kubitschek de 
Oliveira 

0156132100012
8 

Atividades de associações de 
defesa de direitos sociais 

Desenvolvimento e defesa de 
direitos 

Conselho 
Deliberativo da 
Comunidade 
Escolar da Escola 
Estadual Professor 
Lisandro Nunes 
Pereira 

0154601300012
3 

Atividades de associações de 
defesa de direitos sociais 

Desenvolvimento e defesa de 
direitos 

Conselho 
Deliberativo da 
Comunidade 
Escolar da Escola 
Estadual 
Professora Maria 
Helena de Araújo 
Bastos 

0154435900019
2 

Atividades de associações de 
defesa de direitos sociais 

Desenvolvimento e defesa de 
direitos 

Conselho 
Deliberativo da 
Comunidade 
Escolar Creche 
Municipal Vovó 
Tiofa 

1526997700018
6 

Atividades de associações de 
defesa de direitos sociais 

Desenvolvimento e defesa de 
direitos 

Conselho 
Deliberativo 
Comunidade 
Escolar da Escola 
Municipal Antônio 
Maria de Almeida 

1421732600018
0 

Atividades de associações de 
defesa de direitos sociais 

Desenvolvimento e defesa de 
direitos 
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Nome da OSC CNPJ 
Atividade Econômica 

(CNAE) 
Área de Atuação 

Conselho 
Deliberativo da 
Comunidade 
Escolar 

0189866400018
2 

Atividades de associações de 
defesa de direitos sociais 

Desenvolvimento e defesa de 
direitos 

Conselho 
Deliberativo Da 
Comunidade 
Escolar 

0199409900015
7 

Atividades de associações de 
defesa de direitos sociais 

Desenvolvimento e defesa de 
direitos 

Cons. Deliberativo 
da Comunidade 
Escolar 

0191826400019
1 

Atividades de associações de 
defesa de direitos sociais 

Desenvolvimento e defesa de 
direitos 

Conselho 
Deliberativo da 
Escola Municipal 1 
Grau Eloisa Elena 
Aidamus Freire 

0275262900011
3 

Atividades de associações de 
defesa de direitos sociais 

Desenvolvimento e defesa de 
direitos 

Conselho 
Deliberativo 
Escolar 

0189667400018
9 

Atividades de associações de 
defesa de direitos sociais 

Desenvolvimento e defesa de 
direitos 

Conselho Delib 
Escolar 

0189667600017
8 

Atividades de associações de 
defesa de direitos sociais 

Desenvolvimento e defesa de 
direitos 

Cons. Deliberativo 
Escolar 

0189667800016
7 

Atividades de associações de 
defesa de direitos sociais 

Desenvolvimento e defesa de 
direitos 

Câmara De 
Dirigentes Lojistas 
De Poconé 

0126754100014
3 

Atividades de organizações 
associativas patronais e 
empresariais 

Associações patronais, 
profissionais e de produtores rurais 

Central De 
Associações Da 
Agricultura 
Familiar E 
Economia 
Solidaria Do 
Município De 
Poconé 

2468753900012
9 

Atividades associativas não 
especificadas anteriormente 

Outras atividades associativas 

Centro De 
Atendimento Ao 
Menor Colégio 
Nazaré 

0368710000012
6 

Atividades de associações de 
defesa de direitos sociais 

Assistência social 

Centro Espirita 
Emmanuel 

0137678900014
2 

Atividades de associações de 
defesa de direitos sociais 

Religião 

Associação 
Religiosa e 
Cultural Nossa 
Senhora 
Aparecida 

1252725300010
5 

Atividades de organizações 
religiosas 

Religião 

Clube Da Maior 
Idade Flor do 
Pantanal 

0723479900012
0 

Atividades de associações de 
defesa de direitos sociais 

Desenvolvimento e defesa de 
direitos 

Clube de Mães Só 
O Amor Constrói 

2476999400017
3 

Atividades de associações de 
defesa de direitos sociais 

Desenvolvimento e defesa de 
direitos 

Colônia Z 11 de 
Pescadores 
Profissionais de 
Poconé/MT 

0245033500013
7 

Atividades de associações de 
defesa de direitos sociais 

Associações patronais, 
profissionais e de produtores rurais 

Comunidade de 
Trabalho Integral 
Agrícola-Cotia 

0123354900019
9 

Atividades de organizações 
religiosas 

Religião 
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Nome da OSC CNPJ 
Atividade Econômica 

(CNAE) 
Área de Atuação 

Associação de 
Produtores Rurais 
de Comunidade 
Nossa Senhora de 
Lurdes  

0527857900017
2 

Atividades de associações de 
defesa de direitos sociais 

Associações patronais, 
profissionais e de produtores rurais 

Associação dos 
Pequenos 
Produtores Rurais 
da Comunidade 
Figueira 

0330705600018
1 

Atividades de associações de 
defesa de direitos sociais 

Associações patronais, 
profissionais e de produtores rurais 

Congregação 
Restaurações 
Messiânicas Sião 

2641714400013
1 

Atividades de organizações 
religiosas 

Religião 

Conselho 
Comunitário de 
Segurança Pública 
de Poconé/MT 

1773843300014
1 

Atividades associativas não 
especificadas anteriormente 

Outras atividades associativas 

Conselho da 
Comunidade da 
Comarca De 
Poconé/MT 

1034771600011
3  

Atividades associativas não 
especificadas anteriormente 

Outras atividades associativas 

Conselho Del Esc. 
EEPSG D. 
Francisco de A. 
Correa 

0155635000010
0 

Atividades de associações de 
defesa de direitos sociais 

Desenvolvimento e defesa de 
direitos 

Conselho 
Deliberativo 
Escola Estadual 
Gen. Caetano 
Albuquerque 

0159981700019
0 

Atividades de associações de 
defesa de direitos sociais 

Desenvolvimento e defesa de 
direitos 

Conselho 
Deliberativo 
Escola Municipal 
Alegre 
II/Comunidade 
Rural Carrijo 

0959941000017
5 

Atividades de associações de 
defesa de direitos sociais 

Desenvolvimento e defesa de 
direitos 

Conselho 
Paroquial da 
Parde Ns. Do 
Rosário De 
Poconé 

0368709200011
8 

Atividades de associações de 
defesa de direitos sociais 

Religião 

Missão da Ordem 
Terceira Reg. de 
São Francisco do 
Brasil 

4870117100033
6 

Atividades de organizações 
religiosas 

Religião 

Conselho 
Deliberativo da 
Creche Municipal 
Antônia Augusta 
Leite Ferreira 

1674515900017
5 

Educação infantil - creche Educação e pesquisa 

Centro de 
Educação Infantil 
Fabiano Caporossi 
do Prado 

1116981500011
5 

Educação infantil - creche Educação e pesquisa 

Creche Municipal 
Sebastiana 
Germana da 
Conceição 

1127655300019
8 

Educação infantil - creche Educação e pesquisa 
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Nome da OSC CNPJ 
Atividade Econômica 

(CNAE) 
Área de Atuação 

Creche Municipal 
Terezinha de 
Jesus 

1116988600011
8 

Educação infantil - creche Educação e pesquisa 

Creche Municipal 
Benedita 
Gonçalina C. 
Marque 

1116986700019
1 

Educação infantil - creche Educação e pesquisa 

Centro de 
Recuperação Lar 
Cristão 

0293343600040
1  

Atividades de associações de 
defesa de direitos sociais 

Religião 

Igreja do 
Evangelho 
Quadrangular 

6295550506820
9 

Atividades de organizações 
religiosas 

Religião 

Associação 
Comun. de 
Desenv. Cultural 
Inf. e Social da 
Cidade De 
Poconé/MT 

 
0755843200016
1 

Artes cênicas, espetáculos e 
atividades complementares 

Cultura e recreação 

Associação de 
Doces Caseiros de 
Poconé/MT 

0857383500014
2 

Fabricação de conservas de 
frutas 

Não informado 

Conselho 
Deliberativo da 
Escola Municipal 
de Ensino 
Fundamental Prof. 
Mirtes Leite da 
Silva 

0577092200010
0 

Atividades de associações de 
defesa de direitos sociais 

Desenvolvimento e defesa de 
direitos 

Associação Dos 
Pequenos 
Produtores Rurais 
da Comunidade 
João Ponce de 
Arruda 

0434988400014
5 

Não informado Não informado 

Associação de 
Mulheres Flores 
do Campo 

1492774500010
5 

Atividades associativas não 
especificadas anteriormente 

Outras atividades associativas 

Grupo dos 
Mascarados de 
Poconé 

0397991000015
6 

Artes cênicas, espetáculos e 
atividades complementares 

Cultura e recreação 

Grupo Esperança 
de Poconé 

1046105800019
6 

Atividades de organizações 
associativas ligadas à cultura 
e à arte 

Cultura e recreação 

Associação de 
Cururueiros Raiz 
do Pantanal De 
Poconé/MT 

2621745100017
9 

Atividades de organizações 
associativas ligadas à cultura 
e à arte 

Cultura e recreação 

Grupo Folclórico 
Cururu Siriri e 
Reza Cantada do 
Pantanal De 
Poconé/MT 

1849131400010
8 

Atividades de associações de 
defesa de direitos sociais 

Desenvolvimento e defesa de 
direitos 

Associação 
Beneficência 
Poconeana 

0307388900012
5 

Atividades de atendimento 
hospitalar 

Saúde 

Igreja Batista 
Cristo Para Todos 

1873637600020
5 

Atividades de organizações 
religiosas 

Religião 
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Nome da OSC CNPJ 
Atividade Econômica 

(CNAE) 
Área de Atuação 

Associação 
Religiosa Cultural 
Ibo Nla Axé 
Olibode 

1313211200014
8 

Atividades de organizações 
religiosas 

Religião 

Irmandade do 
Divino Espirito 
Santo de 
Poconé/MT 

0048076800010
0 

Atividades de organizações 
religiosas 

Religião 

Igreja Apostólica 
6277113401942
5 

Atividades de organizações 
religiosas 

Religião 

Igreja Evangélica 
Assembleia de 
Deus 

3689410300019
0 

Atividades de organizações 
religiosas 

Religião 

Igreja Evangélica 
Assembleia de 
Deus 

0348612300130
6 

Atividades de organizações 
religiosas 

Religião 

Igreja Evangélica 
Assembleia de 
Deus 

0366960300327
5 

Atividades de organizações 
religiosas 

Religião 

Igreja Evangélica 
Assembleia de 
Deus Nova Aliança 

0498703900028
6 

Atividades de organizações 
religiosas 

Religião 

Igreja Internacional 
da Graça de Deus 

3090280307456
2 

Atividades de organizações 
religiosas 

Religião 

Igreja Universal do 
Reino de Deus 

2974477866672
1 

Atividades de organizações 
religiosas 

Religião 

Igreja Universal do 
Reino de Deus 

2974477840169
8 

Atividades de organizações 
religiosas 

Religião 

Instituto Histórico, 
Geográfico, 
Ambiental, 
Artístico e Cultural 
de Poconé 

0759686300011
2 

Atividades de associações de 
defesa de direitos sociais 

Desenvolvimento e defesa de 
direitos 

Instituto 
Biodiversidade 

2027781700011
9 

Atividades associativas não 
especificadas anteriormente 

Outras atividades associativas 

Irmandade de São 
Benedito 

3689365900016
1 

Atividades de organizações 
religiosas 

Religião 

Associação dos 
Pequenos 
Produtores da 
Comunidade De 
Lambari III 

0470704100017
3 

Não informado 
Associações patronais, 
profissionais e de produtores rurais  

Comunidade 
Terapêutica Lar 
Cristão 
Renascendo Para 
Cristo 

2657199900011
2 

Atividades de associações de 
defesa de direitos sociais 

Desenvolvimento e defesa de 
direitos 

Lar Dos Idosos 
São Vicente de 
Paulo de Poconé 

0535003900015
2 

Atividades de associações de 
defesa de direitos sociais 

Assistência social 

Associação 
Caritativa Lar 
Nossa Senhora da 
Abadia 

1765803500011
5 

Atividades de associações de 
defesa de direitos sociais 

Desenvolvimento e defesa de 
direitos 

Associação 
Quilombola 
Comunidade 

1330263800012
9 

Atividades de associações de 
defesa de direitos sociais 

Desenvolvimento e defesa de 
direitos 
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Nome da OSC CNPJ 
Atividade Econômica 

(CNAE) 
Área de Atuação 

Negra Rural 
Laranjal 

Associação de 
Defesa dos 
Direitos Humanos 
e Cidadania de 
LGBT de Poconé 

1318272800012
3 

Atividades de associações de 
defesa de direitos sociais 

Desenvolvimento e defesa de 
direitos 

Associação Da 
Comunidade 
Negra Rural 
Quilombo Morrinho 

1550533400019
4 

Atividades associativas não 
especificadas anteriormente 

Outras atividades associativas 

Obras Sociais 
Nympho de Paula 
Correa 

1555318000010
6 

Atividades de associações de 
defesa de direitos sociais 

Desenvolvimento e defesa de 
direitos 

P. A. Francisco 
José do 
Nascimento 

0857890000012
2 

Atividades associativas não 
especificadas anteriormente 

Outras atividades associativas 

Associação dos 
Pequenos 
Produtores do 
Assentamento da 
Fazenda Cavalo 
Branco 

1085408000010
4 

Atividades associativas não 
especificadas anteriormente 

Outras atividades associativas 

Associação De 
Agric. Familiares 
em Plantas Med. 
Cond. Alim. e 
Aromáticas do 
Pantanal Poconé  

2098936000017
5 

Atividades associativas não 
especificadas anteriormente 

Outras atividades associativas 

Conselho 
Deliberativo 
Centro de 
Atendimento à 
Criança e ao 
Adolescente 

0314263100013
3 

Atividades de associações de 
defesa de direitos sociais 

Desenvolvimento e defesa de 
direitos 

Associação 
Quilombola 
Comunidade 
Negra Rural Jejum 
Poconé/MT 

1678197500013
4 

Atividades associativas não 
especificadas anteriormente 

Outras atividades associativas 

Associação 
Quilombola 
Comunidade 
Negra Rural 
Campina De Pedra 

0254172400017
8 

Atividades associativas não 
especificadas anteriormente 

Associações patronais, 
profissionais e de produtores rurais 

Centro Redentor 
3409434201044
5 

Atividades de organizações 
religiosas 

Religião 

Associação 
Comunitária de 
Comunicação 
Portal do Pantanal  

0308984500019
3 

Atividades de rádio Não informado 

Associação 
Retalhos De Arte 

1447969100016
2 

Atividades de organizações 
associativas ligadas à cultura 
e à arte  

Cultura e recreação 

Sociedade Amigos 
da Biblioteca 
Pública Municipal 
Don Luiz Galibert 

0497148300012
2 

Atividades de associações de 
defesa de direitos sociais 

Desenvolvimento e defesa de 
direitos 
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Nome da OSC CNPJ 
Atividade Econômica 

(CNAE) 
Área de Atuação 

de Poconé/MT 

UNEAP - União 
Estudante 
Acadêmicos de 
Poconé 

1956726800013
8 

 Atividades de apoio à 
educação 

Educação e pesquisa 

União Das 
Associações de 
Moradores De 
Poconé 

0450838100017
5 

Atividades de associações de 
defesa de direitos sociais 

Desenvolvimento e defesa de 
direitos 
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1. INTRODUÇÃO 

 

Vimos pela presente submeter a este IPHAN, o respectivo Relatório de Avaliação de 

Impacto aos Bens Culturais Tombados, Valorados e Registrados, voltado ao 

licenciamento ambiental do Terminal de Uso Privado Paratudal, empreendimento a ser 

implantado na zona rural do município de Cáceres, Estado do Mato Grosso, sob 

responsabilidade da Companhia de Investimentos do Centro Oeste. 

 

O empreendimento implicará na implantação de estrutura portuária destinada a transporte 

aquaviário, para atender à movimentação de exportação e importação de grãos e 

insumos. Para o desenvolvimento dos estudos requeridos para o licenciamento 

(arqueologia e patrimônio cultural) conta-se com a devida Permissão Federal de Pesquisa 

pelo Iphan/Minc por meio da Portaria Nº 56, de 29 de Setembro de 2017, Anexo V – Item 

21 - Processo n. 01425.001535/2016-45 (ver Anexo 1). 

 

As ações realizadas no âmbito da presente Avaliação de Impacto aos Bens Culturais 

tiveram como foco o atendimento à recomendação constante no Termo de Referência 

Específico (TRE) exarado pelo Iphan por meio do Ofício nº 007/2017/CNL/PRESI/IPHAN 

(ver Anexo 1), tornando expressa a necessidade em se avaliar os possíveis impactos ao 

bem de natureza imaterial registrado “Modo de Fazer Viola de Cocho”, presente no 

município de Cáceres. 

 

Nessa perspectiva, os levantamentos a respeito desse modo de fazer em Cáceres 

apresentam relevância uma vez que a prática de confecção desse instrumento encontra-

se restrita, por ora, a um único artesão, no caso o Mestre Lourenço da Guia Ferreira 

Mendes, reconhecido pela comunidade cacerense como o último luthier em atividade no 

município, implicando na interação, diálogos e coleta de testemunhos junto a este artífice 

e representantes de entidades interessados como a Associação Cultural do Grupo Cururu 

Pantaneiro. Da mesma forma, foram realizadas visitas técnicas a lugares e paisagens 

significativas apontadas pelos envolvidos, com o propósito de identificar e caracterizar 

tanto aspectos em torno da produção da viola, como de manifestações e expressões nas 

quais o instrumento é utilizado e referenciado, como é o caso do Cururu, do Siriri e 
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Dança de São Gonçalo, permitindo o mapeamento desse circuito no inteirior da área 

urbana e suas adjacências. 

 

Para o desenvolvimento da presente avaliação foram levadas em conta as seguintes leis 

e normas relacionadas à preservação do Patrimônio Cultural, a saber: 

 

 Decreto-Lei nº 25/1937 que organiza a proteção do patrimônio histórico e artístico 

nacional; 

 A constituição Federal de 1988, em seus artigos 215 e 216, que define o patrimônio 

cultural, reconhecendo-o como o conjunto de bens de natureza material e 

imaterial portadores de referência aos diferentes grupos da sociedade brasileira e 

discorre sobre o papel do Estado Brasileiro na garantia dos direitos culturais dos 

cidadãos brasileiros e da definição de patrimônio cultural; 

 O Decreto nº 3.551 de 04 de Agosto de 2000, instituiu o Registro de Bens Culturais 

de Natureza Imaterial, os quais podem ser inscritos nos Livros: Livro de Registro 

dos Saberes, Celebrações, das Formas de Expressão de Registro de Lugares; 

 A convenção para a Salvaguarda do Patrimônio Imaterial da Organização das 

Nações Unidas para a Educação e Cultura (UNESCO) de 2003, ratificada pelo 

Brasil em 2006, que tem por finalidade a salvaguarda e o respeito ao patrimônio 

cultural imaterial, às comunidades, aos grupos e indivíduos a ele relacionados; 

 Lei 13.343 de 2010 que tem por finalidade o planejamento e implementação de 

políticas públicas de longo prazo voltadas à proteção e promoção da diversidade 

cultural brasileira; 

 Instrução Normativa Iphan n º 01/2015, sobretudo no Art. 02º, que determina quais 

são os bens culturais acautelados em âmbito federal; o Art. 11º, que estabelece a 

obrigatoriedade da realização de um Relatório de Avaliação de Impacto aos Bens 

Culturais Tombados, Valorados e Registrados e o Art. 13º, que estabelece os 

parâmetros mínimos para o desenvolvimento do Relatório de Avaliação de 

Impacto ao Patrimônio Cultural Tombado, Valorado e Registrado no âmbito do 

licenciamento ambiental de empreendimentos no Brasil. 

 

O presente relatório foi estruturado da seguinte maneira: inicialmente, são apresentados 

os objetivos do estudo, seguido pelos pressupostos teóricos que embasaram os 
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levantamentos, sendo abordados conceitos e referências julgadas relevantes em torno do 

Patrimônio Cultural, além de uma síntese a respeito da trajetória das políticas patrimôniais 

no Brasil. A sua vez, são evidenciados os procedimentos metodológicos adotados na 

pesquisa, com uma breve caracterização sócio econômica do município, descrição das 

ações realizadas e resultados obtidos, passando-se à avaliação dos eventuais impactos 

(nesse caso não existentes), sendo, entretanto, feitas proposições rumo a salvaguarda do 

bem registrado, nas fases subsequenbtes do licenciamento, caso o empreendimento 

venha a ser efetivamente implantado. 
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2. OBJETIVOS 

 

Constituíram os objetivos da presente Avaliação de Impacto: 

 

 Realizar o levantamento a respeito do estado atual do bem cultural registrado 

Modo de Fazer Viola de Cocho e referências culturais a ele relacionadas; 

 Promover a avaliação dos eventuais impactos frente a este bem cultural, em 

decorrência da implantação do empreendimento portuário; 

 Caso necessário, propor medidas de controle para mitigar os impactos porventura 

verificados frente ao bem e sua salvaguarda. 
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3. PRESSUPOSTOS TEÓRICOS E METODOLÓGICOS 

 

São apresentados a seguir os referenciais teóricos adotados para a Avaliação dos 

eventuais imapctos ao bem cultural Modo de Fazer Viola de Cocho, presente no município 

de Cáceres, bem como uma breve síntese em torno do percurso das políticas patrimoniais 

no Brasil.  

 

Para além da legislação e das políticas patrimoniais, buscamos também, evidenciar 

outros referenciais que dialogam diretamente com o bem cultural em questão. 

 

3.1. Pressupostos teóricos 

 

De acordo com a Constituição Federal de 1988, em seus Artigos 215 e 216, constituem 

patrimônio cultural brasileiro os bens de natureza material e imaterial, tomados 

individualmente ou em conjunto, portadores de referência à identidade, à ação, à 

memória dos diferentes grupos formadores da sociedade brasileira, nos quais se 

incluem as formas de expressão; os modos de criar, fazer e viver; as criações 

científicas, artísticas e tecnológicas; as obras, objetos, documentos, edificações e demais 

espaços destinados às manifestações artístico-culturais; e os conjuntos urbanos e sítios 

de valor histórico, paisagístico, artístico, arqueológico, paleontológico, ecológico e 

científico. 

 

Conforme torna expressa a Constituição Federal de 1988, o Patrimônio Cultural brasileiro 

é composto por elementos que se relacionam e que não devem ser interpretados ou 

compreendidos de forma isolada. Entretanto, há que se questionar um ponto: o do valor. 

Compreendemos que o valor a atribuído a tais bens, sejam elem históricos, ecológicos, 

científicos, dentre outros, deva ser dado, sobretudo, pela população, pela comunidade 

local, uma vez que estão diretamente ligados à identidade, cultura, memória e dinâmicas 

sociais locais. Portanto, para o presente relatório, não nos limitamos exclusivamente a 

aspectos em torno do bem registrado per se (modo de fazer a viola), mas também a 

referências culturais (não acauteladas), a ele relacionados, entendidos como de 

significação pela própria comunidade envolvida. 
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Tendo em vista que, até a década de 1980, as políticas patrimoniais brasileiras não 

davam a devida atenção ao patrimônio imaterial, a Constituição de 1988 representou um 

avanço, acrescentando os bens de natureza imaterial ou “patrimônio intangível”, em 

complemento ao patrimônio material. Anteriormente, tais políticas enfatizavam, sobretudo, 

a proteção de bens edificados, vinculados, via de regra, ao nosso passado colonial, com o 

objetivo de exaltar uma identidade nacional de caráter heróico. 

 

Embora o anteprojeto, escrito por Mario de Andrade, para o Decreto-Lei nº 25 de 30 de 

novembro de 1937, tenha destacado a necessidade de que as expressões da cultura 

popular e indígena tivessem a mesma medida de proteção que os bens materiais, o 

objetivo era o de construção de uma identidade nacional, e não necessariamente a 

proteção dos mesmos ou das camadas menos favorecidas. Assim, configurava-se uma 

visão e interpretação elitista e colonialista de cultura e do patrimônio, onde, o que não era 

branco e de elite, era interpretado com altas doses de “exotismo” e que por esse seu 

caráter, selecionava-se o que se julgava deveria ser documentado e “exposto”. 

Entretanto, é necessário ressaltar, com as devidas ressalvas, que as medidas pontuais 

lançadas a esses bens relacionados às camadas desfavorecidas, de certa forma, 

contribuiram para que alguns elementos da cultura não caíssem em desuso ou 

esqucimento. 

 

O Decreto-Lei nº 25 de 30 de novembro de 1937, organizou a proteção do patrimônio 

histórico e artístico nacional, estabelecendo as bases da política patrimonial brasileira e 

estabelecendo o instrumento do “tombamento”, como principal meio de proteção do 

patrimônio. O bem tombado deveria ser inscrito em um dos quatro livros Temáticos: 

 

1. Livro do Tombo Arqueológico, Etnográfico e Paisagístico. 

2. Tombo Histórico. 

3. Livro do Tombo das Belas Artes. 

4. Livro do Tombo das Artes Aplicadas. 

 

No período pós-segunda guerra, seguindo o movimento mundial, marcado pelas 

catástrofes trazidas pelo nacionalismo alemão, a visão e formas de abordagem da cultura 

dita popular mudaram, passando a configurar uma importância maior no país, sobretudo 
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com a criação da Campanha Nacional do Folclore (CNF), ligada ao Ministério das 

Relações Exteriores, que passava a registrar e criar coleções ligadas às manifestações 

culturais não abarcadas pelo viés patrimonial adotado pelo IPHAN. A CNF buscou 

pesquisar e documentar elementos da cultura que se encontravam difusos, nem sempre 

dotados de valor monetário. Neste momento, buscava-se o caráter vivo e dinâmico das 

expressões e referências culturais. 

 

Na década de 70, com a criação do Centro Nacional de Referências Culturais (CNRC), 

liderado por Aloísio Magalhães, foi criada uma equipe que buscou metodologias para 

entender não só o objeto, o produto final, mas os processos e técnicas. Assim, se 

mostrava o caráter múltiplo do patrimônio e se ressaltava a interligação entre diferentes 

elementos que passariam a constituir os bens, sendo estes, vistos e analisados de forma 

distinta (FONSECA, 2009). O foco não recaia mais sobre a “autenticidade”, mas sim, às 

dinâmicas. Assim, a própria noção de cultura deslocou-se, na medida em que se 

percebeu que as culturas operavam através de instrumentos de representação; formadas 

por um universo de significados e elementos que estabelecem relações entre si, e que 

vão além dos recursos materiais. Logo, não seria possível afastar o objeto do seu uso e 

significado, tampouco separar os diferentes elementos que envolvem uma manifestação 

cultural. 

 

Tais noções, sobretudo a de referência cultural, que une objetos, saberes, e 

comunidade, além de uma gama de outros elementos e eventos, representa um avanço 

conceitual, pois observa que qualquer ação que tenha como objetivo a proteção e 

preservação de um bem de forma duradoura só são possíveis se a população se 

identificar com esse bem e se apropriar dele. Por isso, a comunidade é a maior 

guardiã do seu patrimônio (Boletim SPHAN/Prómemória, nº 04, 1980:11). Essa é também 

uma das bases utilizadas para o levantamento o qual nos propusemos e uma das 

premisssas tanto para a avaliação das ameaças quanto para a proposição de medidas, 

pois o conceito de referência cultural pretende: 

 

Produzir conhecimento sobre os domínios da vida social aos quais são 

atribuídos sentidos e valores e que, portanto, constituem marcos e 

referências de identidade para determinado grupo social. Contempla, além 

das categorias estabelecidas no Registro, edificações associadas a certos 



 

15 

usos, a significações históricas e a imagens urbanas, independentemente 

de sua qualidade arquitetônica ou artística (IPHAN, 2000). 

 

Portanto, o envolvimento da comunidade e a significação e importância de um bem para a 

mesma tornam-se elementos centrais para os estudos patrimoniais. Após os avanços da 

década de 70, e a Constituição de 1988, que, como falado anteriormente, nos seus 

artigos 215 e 216, incluiu a importância das manifestações culturais indígenas e afro-

brasileiras na constitituição da cultura e identidade do país, além da participação popular 

tanto no ato de elencar os bens quanto na constituição dos mesmos. Assim, ela se tornou 

o primeiro marco legal que contém significativa alteração do ponto de vista sobre o 

patrimônio, substituindo o termo “histórico e artístico” pelo termo “cultural”, abrindo 

premissas formais para a proteção do patrimônio imaterial. 

 

O maior avanço que se refere ao patrimônio em âmbito imaterial é o Decreto nº 3.551 de 

04 de Agosto de 2000, que instituiu o Registro de Bens Culturais de Natureza Imaterial, 

os quais podem ser inscritos nos seguintes livros: 

 

I – Livro de Registro dos Saberes. 

I – Livro de Registro das Celebrações. 

III – Livro dos Registros das Formas de Expressão. 

IV – Livro de Registro de Lugares. 

 

O § 2º do Decreto acrescenta ainda que 

 

“A inscrição num dos livros de registro terá sempre como referência a 

continuidade histórica do bem e sua relevância nacional para a memória, identidade 

e a formação da sociedade brasileira”. É importante destacar que a lei nº 3.551, inclui 

também, bens edificados, que estejam ligados às práticas culturais. Pensamos que, pelo 

Brasil ser um país múltiplo e plural, a relevância dos bens não deva permanecer restrirta à 

dimensão nacional, mas também abarcar os âmbitos estadual ou local. Ao instituir o 

registro de bens culturais de natureza imaterial que constituem patrimônio cultural 

brasileiro, o decreto n°.3551/2000 cria o Programa Nacional do Patrimônio Imaterial, 

viabilizando a efetiva proteção administrativa dos bens culturais intangíveis que se 

relacionam à identidade e a ação de grupos sociais. 
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O Estado de Mato Grosso, onde se insere o empreendimento alvo de licenciamento, 

possui (6) seis bens culturais intangíveis registrados pelo Instituto do Patrimônio Histórico 

e Artístico Nacional (IPHAN). Dentre estes bens de natureza imaterial encontram-se o 

Ritual do Yaokwa do Povo Enawene Nawe - celebração circunscrita a Terra Indígena 

Enawene Nawe localizada no Noroeste do Estado, os Modos de Fazer Bonecas Karajá, 

o Ritxòkò – expressão artística e cosmológica do Povo Karajá, a Capoeira (Ofício de 

Mestre e Roda de Capoeira – em âmbito federal), o Modo de Fazer Viola de Cocho, 

além do bem cultural em processo de registro, conformado pelo Ofício de Raizeiras e 

Raizeiros do Cerrado.  

 

Assim, no que se refere ao Modo de Fazer Viola de Cocho, o Dossiê IPHAN (2009:17) 

devotado a este bem, coloca que o processo de registro estava vinculado ao 

 

“(...) Inventário Nacional de Referências Culturais do Modo de Fazer a 

Viola-de-Cocho nos estados de Mato Grosso e Mato Grosso do Sul, 

integrou uma das linhas de pesquisa e documentação do Projeto 

Celebrações e Saberes da Cultura Popular, desenvolvido pelo Centro 

Nacional de Folclore e Cultura Popular, com o patrocínio da Secretaria de 

Patrimônio, Museus e Artes Plásticas do Ministério da Cultura, no âmbito do 

Programa Nacional de Patrimônio Imaterial. Tratava-se de uma experiência 

piloto no sentido de produzir conhecimento sobre as possibilidades, alcance 

e eficácia do Decreto-Lei 3.551 de 4 de agosto de 2000. Fruto do processo 

de pesquisa, a documentação reunida e sistematizada por meio do 

Inventário Nacional de Referências Culturais do Modo de Fazer a Viola-de-

Cocho gerou subsídios à formulação do dossiê de instrução, que garantiu a 

inscrição do Modo de Fazer Viola-de-Cocho no Livro dos Saberes, 

conferindo-lhe assim o título de Patrimônio Cultural do Brasil, em 14 de 

janeiro de 2005”. 

 

Conforme anteriormente mencionado, cabe evidenciar que as ações realizadas no âmbito 

da presente avaliação buscaram atender às recomendações expressas no Termo de 

Referência Específico (TRE) exarado pelo Iphan por meio do Ofício nº 

007/2017/CNL/PRESI/IPHAN, indicando a necessidade de se avaliar possíveis impactos 

ao bem de natureza imaterial registrado, “Modo de Fazer Viola de Cocho” no município 

de Cáceres, em razão da instalação do porto, a partir do pressuposto de que as obras 
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poderiam provocar implicações na supressão de espécies arbóreas utiulizadas para a 

fabriacação do instrumento, no caso, o sarã “madeira utilizada para a confecção do 

instrumento, oriunda de árvores presentes nas margens dos rios”, passível, portanto, de 

ser encontrada na área selecionada para a instalação do emrpreendimento. (não utilizada 

no caso de Cáceres). 

 

Nessa perspectiva, tornou-se necessário levar em conta a polissêmia do patrimônio, 

tratando-o como Patrimônio Cultural Integrado, conforme expresso na Figura 1, a seguir, 

onde são evidenciadas interações e dinâmicas, em constante transformação. 

 

 

 

Figura 1. Patrimônio Cultural e suas múltiplas interrelações 

 

É preciso relacionar tais elementos com a noção polissêmica de “patrimônio” e suas 

diversas implicações no que tange a conservação e preservação. A polissemia inerente à 

categoria “patrimônio” está vinculada, na contemporaneidade, à relevância das 

articulações entre cultura e natureza, evidenciando uma tendência em observar o 

patrimônio por uma perspectiva biocultural, apontando para a temática da 

conservação da biodiversidade (e sua relevância em termos gênicos e bióticos), aliado à 

cultura, religiosidade, trabalho, bens materiais e imateriais valorados pelas comunidades e 
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o rico acervo arqueológico do homem americano e seus desdobramentos para o mundo 

social brasileiro (GONÇALVES, 2007:44). 

 

Percebe-se que a idéia de “patrimônio” está presente sob diversas formas, revelando sua 

complexidade e necessidade de uma abordagem interdisciplinar a respeito do mesmo, 

recomendando, no caso em questão, uma relação direta com temas caros à análise 

proposta, tais como identidade, cidadania, diversidade cultural, memória e direitos 

humanos.  

 

A paisagem pode ser considerada um elemento aglutinador de diversos outros elementos 

que compõem o Patrimônio. Importante para o que indicamos neste documento são os 

estudos sobre as “paisagens de memória” e as relações entre paisagem, memória e 

identidade. Nesses lugares, segundo Sansot (1983:24), as experiências humanas com a 

paisagem envolveriam um sistema de trocas entre o mundo sensível e o mundo das 

significações. A paisagem para o autor seria a “experiência humana plural e 

descontínua na qual os sujeitos, em suas biografias, relacionam imagens 

motivadas pelo saber e pelo imaginário” (SANSOT in ECKERT, 2009:89). Como 

evidenciou o filósofo Gaston Bachelard (1988:56), a paisagem está na “força criadora da 

imaginação”, onde a vida pulsa no mundo social. 

 

As paisagens são, portanto, sistemas de trocas, onde pessoas, memórias, saberes e 

fazeres se relacionam, assim também são as celebrações, sistemas de intercâmbio, onde, 

segundo Vouvelle (1987: 247), é o momento em que um grupo projeta simbolicamente 

sua representação do mundo, e é necessário refletir, sobre a natureza e a finalidade da 

festa. Durkheim (1989) aproxima as festas da religião, salientando a importância dos 

elementos recreativos e estéticos. Por vezes, torna-se difícil assinalar as fronteiras entre o 

rito religioso e o divertimento laico, público. As celebrações abrangem múltiplos elementos 

e estabelecem trocas, produzindo então, relações íntimas entre religião e festa, a 

recreação e a estética, “nos dias de festa, a vida religiosa atinge grau de excepcional 

intensidade” (1989:372). Para Durkheim (1989), as festas teriam surgido da necessidade 

de separar o tempo em dias sagrados e profanos, evidenciando a importância do 

elemento recreativo e estético da religião, mostrando, a interrelação entre cerimônia 

religiosa e a ideia de festa, pela aproximação entre os indivíduos, pelo estado de 

“efervescência” coletiva que propicia e pela possibilidade de transgressão às normas 
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propriamente ditas. Nas celebrações, o religioso e o profano se entrelaçam, assim como 

nas praças, nos espaços comunitários, a paisagem, se entrelaça, e costura 

sociabilidades, ofícios, memórias e festas. 

 

O Patrimônio Cultural Imaterial (paisagem, saberes e fazeres, celebrações) possui, 

também, uma dimensão material, expresso em artefatos, indumentárias, símbolos, como 

os santos e os andores, assim como os locais e construções onde se celebra, se produz 

algo, ou simplesmente representa as sociabilidades locais, assim como o Patrimônio 

Cultural Material (monumentos, edificações e sítios) também dialoga com elementos 

imateriais que se expressam nos significados, nos valores e nas expressões de ordem 

imaterial a ele atribuído. Mais uma vez, temos evidenciado o caráter sistêmico do 

Patrimônio, onde a divisão material/imaterial “não faz sentido”, dada sua íntima relação de 

interdependência (SANT’ANNA, 2001:160), visto não ser possível compreender um 

objeto, uma coisa, uma construção, um produto, sem que sejam compreendidos os 

processos, os elementos imateriais a ele agregados: 

 

As coisas feitas testemunham o modo de fazer e o saber fazer. Elas 

abrigam também os sentimentos, lembranças e sentidos que se formam nas 

relações sociais envolvidas na produção e, assim, o trabalho realimenta a 

vida e as relações humanas (ARANTES, 2004:13). 

 

Para Toji (2009), a terminologia “material” e “imaterial” expressa, na realidade, diferentes 

posturas das ações de patrimonialização. Já para Belas (2004), imaterial e material 

constituerm “faces de uma mesma moeda”, compondo juntos o chamado Patrimônio 

Cultural” (BELAS, 2004:17), não existindo, portanto, uma dicotomia e sim uma dialogia 

entre ambos. É preciso compreender quais são os elementos e amalgamentos culturais 

materiais e imateriais que engendraram as sociedades, quais são os vínculos com as 

paisagens de pertença e os aspectos socioculturais relevantes para os mesmos. 

 

Como se pode observar na Figura 2, o Patrimônio Cultural é composto por múltiplos e 

infinitos elos, formando uma malha que não contém limites precisos, abarcando tanto 

bens culturais acautelados como referências de significação para as comundiades de uma 

determinada região  
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Figura 2: Patrimônio Cultural Integrado 

 

Conforme expresso na figura acima, os bens patrimoniais acautelados são aqueles 

bens tombados, registrados e valorados. Intermediados pelo Estado, juridicamente 

protegidos através de diversos instrumentos como o tombamento, registro, proteção e 

valoração; sendo validados por instrumentos técnicos e científicos. 

 

Já, os bens culturais, são diretamente ligados à identidade e reconhecimento de um 

grupo, definidos por seu valor simbólico e utilitário, elementos enraizados no cotidiano, 

vinculados a idéias, valores, atitudes e criatividade. Podem possuir valor monetário, assim 

como constituir suporte ou produto de uma criação artística. A sua vez, as referências 

culturais têm ligação com os Bens Patrimoniais e Bens Culturais, uma vez que “ela 

significa uma atribuição de valor simbólico a um bem cultural (enraizado no cotidiano) 

e/ou patrimonial (intermediado pelo Estado)”. A sua vez, as Referências Culturais são 

talhadas pela própria comunidade, relacionadas ao processo cultural de ocupação e 

definidas por sentidos e valores atribuídos a partir de processos históricos, culturais e/ou 

políticos, de forma plural, a partir de diferentes elementos. 

 

Em suma, a presente Avaliação de Impacto aos Bens Culturais embora orientada para o 

entendimento do bem cultural Modo de Fazer Viola de Cocho em Cáceres de acordo 
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com a orientação do Iphan, buscou articulá-lo a outras manifestações, expressões e 

saberes os quais está diretamente vinculados, abordados aqui como referências 

culturais.  

 

Passemos aos procedimentos metodológicos adotados no presente estudo. 

 

3.2. Procedimentos metodológicos adotados 

 

Os pressupostos teóricos apresentados constituíram a base para o estudo, sobretudo, 

levando em conta o caráter polissêmico do patrimônio e das comunidades enquanto 

reconhecedoras e geradoras do mesmo. Para que os objetivos fossem alcançados, 

utilizamos fichas de inventário, pautadas na abordagem da Educação Patrimonial adotada 

no Programa Mais Educação, as quais abrangem seis eixos temáticos: Lugares, 

Celebrações, Formas de Espressão, Saberes e Fazeres, Edificações, além de Bens 

Naturais (IPHAN, 2012).  

 

Os levantamentos se deram dentro de uma perspectiva eminentemente participativa, 

buscando-se ir além da idéia corrente de que as pesquisas e os inventários relativos ao 

patrimônio buscam um “patrimônio perdido”, pautando-se, portanto, também naquilo que 

está vivo, latente, se houve perdas ou abandonos, e o que a população acha que pode 

ser feito, e que medidas podem ser tomadas a respeito, Nesse sentido, o diálogo 

travado entre os pesquisadores e os membros da comunidade foi de extrema 

importância, não só para o levantamento de bens, mas para o processo de avaliação dos 

mesmos, pois: 

 

A troca entre estes grupos proporciona o enriquecimento da experiência de 

levantamento do patrimônio. Os agentes externos tomam contato com 

valores antes desconhecidos e ampliam o seu conhecimento e 

compreensão do patrimônio cultural; os habitantes da região podem analisar 

criticamente seu “acervo” de bens culturais e incorporá-lo ao 

desenvolvimento da comunidade (GONÇALVES Apud GONÇALVES, 2011). 

 

O conjunto de atividades realizado em consonância com a legislação vigente e com a 

referêncial teórico apresentado envolveu três momentos distintos conectados entre si, a 

fim de que se obtivesse o maior número de informações a respeito das manifestações 



 

22 

culturais relacionados ao modo de fazer, devido seu caráter plural e agregador, unindo 

diferentes elementos e destacando significados atribuídos a ele a partir do olhar das 

comunidades que os produz. A metodologia realça esses significados e dá importância ao 

levantamento de bens, independetemente de ele estar “ativo” ou em desuso, pois, “a 

segmentação ou a estratificação social corresponderá a clivagens e diferenças 

culturais, com graus variados de permeabilidade, que deverão ser levadas em 

consideração na delimitação da área do inventário” (IPHAN, 2000: 32). 

 

Em um primeiro momento, promoveu-se em gabinete o levantamento e consistência de 

informações pertinentes a respeito do município de Cáceres e região envoltória e suas 

manifestações culturais, com base no cotejo da literatura produzida a respeito, 

envolvendo fontes secundárias de natureza diversa (impressas, on-line, etc), permitindo 

identificar, inclusive, possíveis colaboradores locais relacionados ao universo da viola de 

cocho. 

 

A sua vez, a segunda etapa envolveu a realização de dois campos distintos, tendo o 

primeiro sido devotado a esclarecimentos, apresentação da equipe envolvida e objetivos 

relacionados ao estudo, bem como a realização de diálogos iniciais com os colaboradores 

identificados, sendo colhidos subsídios fundamentais para a continuidade dos registros 

propriamente ditos. 

 

Assim, foi desenvolvida uma segunda etapa de campo, valendo-se a equipe de técnica de 

observação participante e da descrição densa, a partir de entrevistas, diálogos 

informais e, sobretudo, rodas de conversa envolvendo o Mestre Lourenço e demais 

colaboradores identificados anteriormente; e visitas técnicas a lugares e paisagens 

significativas e de memória relacionados ao universo da viola de cocho. Por conseguinte, 

tais atividades possibilitaram, inclusive, o levantamento de outras referências culturais 

relacionadas a esses saberes (abordadas de forma pormenorizada no capítulo 5 deste 

relatório).  

 

Por fim, o estudo envolveu uma terceira etapa devotada à organização e análise dos 

dados levantados e produção do presente documento. 



 

23 

 

Para a organização das informações em torno do bem e referências culturais a ele 

associadas, nos valemos de Fichas de Inventário, que nortearam o levantamento próprio 

de acordo com cada uma das categorias estabelecidas, em consonância com a 

metodologia proposta pelo INRC, visando a construção de um catálogo com as 

informações produzidas e materiais reinidos no inventário do patrimônio cultural. Para a 

elaboração das mesmas, nos pautamos, ainda, no material publicado pelo IPHAN através 

de seu Departamento de Educação Patrimonial, no âmbito do Programa Mais Educação, 

do Ministério da Educação.  

 

O sistema de fichas foi utilizado durante a segunda etapa de campo, com a tabulação das 

informações visando sua articulação. Primeiramente, foram preenchidas a Ficha de 

Projeto (Anexo 2) e Ficha de Território (Anexo 3), onde foram lançados apontamentos 

a respeito dos colaboradores envolvidos. Da mesma forma, foram relacionados os locais 

e dados a respeito das intervenção de campo, permitindo a caracterização do território 

alvo da pesquisa. Durante o campo utilizamos, ainda, as Fichas de Inventário de 

Referência Cultural, as quais são apresentadas no Anexo 4. 

 

Concluindo, através do inventário, buscamos também mapear as interações entre o Modo 

de Fazer Viola de Cocho e as diferentes manifestações e expressões culturais 

relacionados a essa prática, entendidas pelos interlocutores como cultura religiosa do 

município de Cáceres (ver a Ficha de Aprofundamento de Inventario de Referencia 

Cultural no Anexo 5).  

 

É importante ressaltar de imediato que mediante a realização da pesquisa de campo 

verificou-se que o complexo sociocultural surgido em torno e a partir da viola de cocho 

encontra-se circunscrito, sobretudo, aos limtes da área urbana de Cáceres, distante cerca 

de 65 quilômetros da área destinada ao empreendimento, ficando, portanto, praticamente 

afastada a possibilidade do mesmo constituir-se em vetor de impactos às manifestações e 

bens em questão. 
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4. CARACTERIZAÇÃO DA ADA, AID E AII DO EMPREENDIMENTO  

 

O Terminal Portuário irá ocupar uma pequena parcela da Fazenda Atoledal, localizada no 

município de Cáceres, Estado do Mato Grosso (ver Prancha 1), sendo estabelecidas as 

seguintes delimitações para a área de influência definida para os estudos voltados à 

valoração dos impactos frente ao patrimônio arqueológico e cultural em decorrência de 

sua instalação: 

 

Área Diretamente Afetada (ADA) 

 

Corresponde àquela área onde ocorrerão as intervenções e obras do Terminal de Uso 

Privado Paratudal, contemplando os locais destinados às instalações de acostagem, 

berços de atracação, instalações de armazenagem, áreas de circulação, área para 

estacionamento de veículos de carga terrestres, área de apoio ao motorista, guarita de 

entrada, escritório administrativo, comando das balanças rodoviárias, estacionamento 

para veículos, refeitório e alojamento, alfândega, oficina de manutenção, instalações de 

recepção de produtos e instalações de complementares. As coordenadas de delimitação 

da ADA do empreendimento são relacionadas na Tabela 1, a seguir: 

 

Tabela 1. Delimitação da ADA empreendimento 

 

Poligonal da Área Diretamente Afetada 

Coordenadas (Datum SIRGAS 2000) 

21 K 417338 8154960 

21 K 419179 8154960 

21 K 419179 8154655 

21 K 419011 8154182 

21 K 418748 8154301 

21 K 418747 8154297 

21 K 418608 8154350 

21 K 417875 8154350 

21 K 417875 8154354 

21 K 418038 8154354 

21 K 418038 8154566 

21 K 417688 8154566 
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Poligonal da Área Diretamente Afetada 

Coordenadas (Datum SIRGAS 2000) 

21 K 417319 8154669 

21 K 417278 8154960 

21 K 417308 8154960 

21 K 416983 8157306 

21 K 416481 8160263 

21 K 416154 8161321 

21 K 416245 8161790 

21 K 416285 8161842 

21 K 416185 8161323 

21 K 416512 8160271 

21 K 417013 8157311 

 

Área de Influência Direta (AID) 

 

No que concerne aos bens tombados, registrados e valorados, a AID é composta por uma 

área envoltória e contígua à ADA, a qual abarca a totalidade das terras circunscritas à 

Fazenda Atoledal, conformando uma poligonal definida pelas seguintes coordenadas: 

 

Tabela 2. Delimitação da AID empreendimento 

 

Poligonal da Área de Influência Direta 

Coordenadas (Datum SIRGAS 2000) 

21 K 419640 8167958 

21 K 419524 8167832 

21 K 419473 8166964 

21 K 419615 8166698 

21 K 419576 8164980 

21 K 419653 8164886 

21 K 419713 8164809 

21 K 419736 8164754 

21 K 419784 8164726 

21 K 419924 8164573 

21 K 420029 8164513 

21 K 420106 8164574 

21 K 420210 8164802 

21 K 420467 8164857 

21 K 420623 8164932 
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Poligonal da Área de Influência Direta 

Coordenadas (Datum SIRGAS 2000) 

21 K 420690 8164929 

21 K 420777 8165005 

21 K 420909 8164676 

21 K 420923 8164607 

21 K 420919 8164579 

21 K 420832 8164318 

21 K 420671 8163850 

21 K 420755 8163841 

21 K 420912 8163732 

21 K 421053 8163348 

21 K 421132 8163175 

21 K 421159 8163095 

21 K 421180 8162986 

21 K 421171 8162798 

21 K 421007 8162816 

21 K 420109 8162215 

21 K 420614 8161565 

21 K 420795 8161425 

21 K 420854 8161127 

21 K 422030 8159961 

21 K 422078 8159370 

21 K 422077 8159324 

21 K 422022 8159183 

21 K 421982 8159090 

21 K 421721 8158841 

21 K 420849 8156885 

21 K 423056 8156532 

21 K 422908 8156112 

21 K 423470 8155036 

21 K 423909 8154510 

21 K 423909 8154297 

21 K 423544 8154112 

21 K 422285 8153002 

21 K 422557 8151800 

21 K 421537 8150814 

21 K 421194 8150974 

21 K 421096 8150688 

21 K 420789 8150385 
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Poligonal da Área de Influência Direta 

Coordenadas (Datum SIRGAS 2000) 

21 K 420631 8150220 

21 K 420466 8150028 

21 K 420454 8149871 

21 K 420161 8151165 

21 K 418812 8152235 

21 K 419237 8153649 

21 K 419011 8154182 

21 K 418729 8154306 

21 K 418557 8154352 

21 K 418038 8154361 

21 K 417678 8154357 

21 K 417348 8154464 

21 K 417171 8155709 

21 K 416954 8157301 

21 K 416452 8160256 

21 K 415999 8161758 

21 K 415853 8162032 

21 K 416282 8162790 

21 K 416580 8163684 

21 K 416944 8164346 

21 K 417342 8165778 

21 K 417410 8166122 

21 K 417593 8167196 

21 K 417667 8168030 

21 K 417187 8173989 

21 K 417118 8174938 

21 K 417727 8174938 

21 K 418257 8174932 

21 K 418173 8173987 

21 K 419641 8173985 

21 K 421046 8174280 

21 K 419712 8170831 

21 K 419582 8170821 

21 K 419640 8167958 
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Área de Influência Indireta (AII) 

 

A Área de Influência Indireta, é conformada pelo território político administrativo do 

município de Cáceres. 
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4.1. Caracterização sumária da área alvo de estudo 

 

Apresentamos a seguir uma breve caracaterização a respeito do município de Cáceres, 

sendo alguns aspectos aprofundados na Ficha de Território constante do Anexo 3. 

 

4.1.1. Elementos fisiográficos 

 

O município de Cáceres está circunscrito à área de influência da bacia do rio da Prata, 

mais especificamente, a sub-bacia do rio Paraguai. Do mesmo modo, o território político 

administrativo do município encontra-se situado na região do Pantanal Mato-Grossense. 

O Pantanal, entendido como um bioma de abrangência subcontinental está inserido na 

bacia hidrográfica do alto curso do rio Paraguai, porção central da América do Sul, sendo 

considerado a maior planície de inundação do globo. A maior parte de sua extensão 

incide sobre o território brasileiro, compreendendo aproximadamente 140.000 km2.  

 

No que tange à cobertuta vegetal conta-se a Norte e no entorno da zona urbana, com 

áreas de cerrado e matas galeria (floresta estacional semi-decidual aluvial); cerrado e 

pantanal a Noroeste, cabendo ressaltar que grande parte da região, encontra-se ocupada 

por áreas de pastagem, silvicultura e roçados de menor porte. No tocante à cobertura 

vegetal original, conta-se apenas com relictos de mata galeria ao longo dos canais fluviais 

e alguns remanescentes de cerrado, envolvendo rios e nascentes que alimentam o 

pantanal mato-grossense, como o Paraguai, Jauru, Cabaçal, Sepotuba, Ixu, Padre Inácio, 

entre outros (PLANO DIRETOR, 2010). 

 

A região se apresenta como uma extensa superfície de acumulação, dotada de topografia 

muito plana e altimetrias oscilando entre 120 e 300 metros, verificadas entre as bordas do 

Planalto dos Parecis e a terminação norte dos pantanais mato-grossenses (SOUZA, LANI 

e SOUSA, 2006).  

 

Os solos predominantes presentes no município de Cáceres são caracaterizados 

principalmente por latossolos do tipo podzólico, apresentando textura média, com 

limitações em sua coposição química no que concerne a sua utilização para agricultura, 

assim como, planossolos conformado por solos minerais hidromórficos, com mudança de 
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textura abrupta e alta densidade aparente, cores de redução e/ou mosqueados, 

decorrentes de má drenagem. Geralmente, tais solos se apresentam rasos ou 

profundidade mediana, com permeabilidade lenta abaixo da superfície, em decorrência da 

porosidade total muito baixa.  

 

De acordo com o IBGE (2018) Cáceres apresenta temperatura média anual é de 22,6°C, 

exibindo um clima mais ameno. Entretanto a partir de Julho, a região do Pantanal de 

Cáceres conhece baixas temperaturas, com temperatura média de 19,1°C (mínimas de 

13°C e máximas de 26°C). Por outro lado, com a chegada do verão no mês janeiro o 

clima se torna mais quente, com temperatura média é 26,4C (mínimas de 22°C e 

máximas de 33°C), porém, podendendo atingir 40°C. A precipitação é de 1370 mm anuais 

tendo, circunscrevendo-se o periodo chuvoso entre outubro e março. Nos demais meses 

do ano, o clima torna-se muito seco em agosto a umidade pode chegar a 10% (IBGE, 

2018).  

 

4.1.2. Aspectos Históricos 

 

No que se refere à ocupação humana pretérita do território abarcado pelo município de 

Cáceres, estudos arqueológicos e etnohistóricos apontam para uma dinâmica de 

ocupação bastante intensa e complexa nas denominadas terras baixas do Pantanal, 

estando esse processo intimamente relacionado ao ritmo ditado pelos regimes de cheia e 

vazão das águas na região, além da capacidade de suporte dos nichos ecológicos e 

fricções interétnicas (amistosas ou não), travadas há milênios3. (ver MIGLIACIO, 2000; 

2006; EREMITES DE OLIVEIRA, 1995; 2002; 2004; 2007). 

 

No que tange especificamente à gênese do núcleo urbano de Cáceres, este teve origem 

na implantação da Vila de São Luís de Cáceres no úlitmo quartel do século XVIII (1778), 

por iniciativa do então governador da capitania de Mato Grosso, Luís de Albuquerque de 

Melo Pereira e Cáceres.  

 

Dentre as possíveis motivações para a jmplantação do núcleo colonial nessa região 

precisa do território mato-grossense tem-se sua posição estratégica, a meio caminho da 

                                            

3 Para maiores detalhes ver o relatório final de avaliação dos imapcto ao patrimônio arqueológico apresentado em separado. 
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então capital Vila Bela da Santíssima Trindade e a Vila Real do Senhor Bom Jesus de 

Cuiabá; questões de natureza geoestratégica e de defesa do território lusitano sob o 

manto da política pomablina. Dentre outros motivos, a literatura evidencia igualmente a 

qualidade das terras e das águas presentes na região pantaneira. (ver por ex. FERREIRA 

2004; CHAVES et all 2011; CAVALCANTE, 2015). 

 

Uma das características marcantes do processo de ocupação territorial da região do 

Pantanal de Cáceres a partir do contato com o mundo europeu foi a instalação de 

grandes latifúndios, dentre os quais se conta ainda em pé com algumas sedes 

parcialmente preservadas, constituindo exemplos as fazendas Jacobina, Descalvados, 

Facão e Ressaca.  

 

Conforme evidencia a literatura, a fazenda Jacobina, a título de exemplo, foi considerada 

como o maior latifúndio da província de Mato Grosso na primeira metade do século XIX. 

Já, a fazenda Descalvados, originada a partir de doação da Coroa a João Carlos Pereira 

Leite, por seus feitos na Guerra do Paraguai atingiu cerca de 1 milhão de ha, sendo ali 

instalada no final dos Novecentos, uma indústria voltada ao processamento de carne 

bovina, adqurida em 1911 por um grande grupo norte-americano. 

 

Quanto as fazendas Facão e Ressaca, ambas de propriedade da família Villanova, e 

outras fazendas-engenho surgidas no território da outrora Vila Maria, estiveram voltdas à 

produção de derivados da cana-de-açúcar, mandioca e assim por diante. 

 

Graças a sua posição estratégica, às margens de um grande caudal como rio Paraguai, 

Cáceres contou com uma condição favorável vivenciando também o florescimento de seu 

comércio em âmbito regional, que se deu em conexão com as casas comerciais 

instaladas as margens do rio Paraguai em Corumbá, integrando-se a redes de troca em 

escala sub-continental (CÔRREA, 1985; ALVES, 1985; SOUZA, 2008; TARGAS, 2012).  

 

Vila Maria foi elevada à categoria de cidade em 1874, recebendo a denominação de São 

Luiz de Cáceres, passando a ser denominada como Cáceres a partir de 1938.  

 

Com o passar do tempo, o município conheceu sucessivos desmembramentos, com a 

perda significativa de seu teritório, a partir da criação de novos povoados e vilas, com a 
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consenquente emancipação e surgimento de novos municípios com Mirassol D'Oeste, Rio 

Branco, Salto do Céu, Jauru, Porto Esperidião, Pontes e Lacerda, São José dos Quatro 

Marcos, Araputanga, Reserva do Cabaçal, Figueirópolis, Porto Estrela, Glória D'Oeste e 

Lambarí D'Oeste (IBGE, 2018).  

 

Como resultado desse processo histórico, a cidade de Cáceres ganhou uma fisionomia 

própria, expressa em sua estrutura, tecido urbano e casario, observando-se nas 

edificações elementos arquitetônicos que vão desde o vernacular herdado do período 

colonial até o neoclássico e ecletismo, contando com 48 edificações acauteladas em 

âmbito municipal, estadual e federal, integrando seu Centro Histórico (tombado pelo Iphan 

em 2010). 

 

4.1.3. Aspectos Socioeconômicos 

 

A principal atividade econômica do município de Cáceres consiste na pecuária extensiva, 

contando o município como um dos maiores rebanhos bovinos do país, constituindo-se 

como o 5º maior munícipio do estado (IBGE, 2017).  

 

Do mesmo modo, a indústria do turismo conheceu nas úlitmas décadas um crescimento 

expressivo, em razão da qualidade de suas paisagens naturais, constituindo-se num dos 

portais de acesso ao Pantanal. Dentre os atrativos do município destaca-se a pesca 

esportiva, evidenciada com a realização do Festival Internacional de Pesca de Água Doce 

(FIPe). Este festival envolve não só o torneio de pesca em si, mas também atividades 

recreativas, a exemplo das oficinas de arte, feira de artesanato local, além de atrações 

musicais. O festival vem sendo realizado anualmente desde 1980, obtendo o título de 

maior evento de pesca em água doce do mundo, conforme atesta o Guinness Book desde 

1992. 

 

Outro aspecto a ser evidenciado é a vocação portuária natural oferecida pelo município 

em função de sua localização, transmutada nas úlitmas décadas em ideais, planos e 

políticas municipais, tendo com objetivo implementar portos fluviais ao longo do curso do 

rio Paraguai em seu território, no qual se inscreve o projeto do Terminal Paratudal em 

estudo. 
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5. DESCRIÇÃO DAS ATIVIDADES DE CAMPO 

 

O estudo envolveu a realização de duas etapas de campo, tendo sido a primeira ação, 

realizada em novembro de 2017, voltada ao reconhecimento preliminar do território e 

estabelecimento de contato com os parceiros identificados por meio de fontes 

secundárias em gabinete. A partir dessa atividade foi possível estruturar e organizar os 

levantamentos sistemáticos ocorridos no início de fevereiro do presente ano. 

 

Os registros envolveram entrevistas (informais) e, sobretudo, rodas de conversa com os 

interlocutores envolvidos diretamente com o bem (Mestre Lourenço da Guia Ferreira 

Mendes e demais membros da Associação Cultural do Grupo Cururu Pantaneiro), 

buscando evidenciar aspectos em torno do Modo de Fazer Viola de Cocho e outras 

referências culturais a ele relacionados, presentes no município, sendo ainda realizadas 

visitas técnicas voltadas à tidos como igualmente significativos pelos envolvidos, sendo 

as atividades sintetizadas na Tabela 3, a seguir: 

 

Tabela 3. Cronograma e descrição sumária das atividades de campo 

 

Data Local/Referência 
Informações sobre a 

localização 
Colaborador Ação Descrição 

01/02/2018 

Sede do Ponto de 

Cultura Toadas do 

Cururu Pantaneiro e 

da Associação 

Cultural do Grupo 

Cururu Pantaneiro 

Residência do Mestre 

Lourenço 

Lourenço da Guia 

Ferreira Mendes, 

Aline de Souza 

Silva e Zelma Maria 

de Assunção 

Mendes 

Roda de 

conversa 

Conversa com o 

Mestre Lourenço, 

Mestra Aline e a 

Professora Zelma 

(coordenadora do 

Projeto Guató) sobre 

a etapa de campo a 

ser desenvolvida 

envolvendo o bem 

registrado Modo de 

Fazer Viola de 

Cocho e as 

manifestações e 

expressões culturais 

a ele vinculadas, a 

exemplo das rezas 

cantadas, o cururu, 

o siriri e a dança de 
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Data Local/Referência 
Informações sobre a 

localização 
Colaborador Ação Descrição 

São Gonçalo, 

abarcadas pela 

denominada cultura 

religiosa presente na 

cidade de Cáceres. 

02/02/2018 

Sede do Ponto de 

Cultura Toadas do 

Cururu Pantaneiro e 

da Associação 

Cultural do Grupo 

Cururu Pantaneiro 

Residência do Mestre 

Lourenço 

Lourenço da Guia 

Ferreira Mendes  

Roda de 

conversa 

Conversa com o 

Mestre Lourenço 

sobre o processo de 

confecção da viola 

de cocho. Neste 

encontro, além de 

seu conhecimento 

sobre a viola de 

cocho, também 

foram 

compartilhadas pelo 

Mestre Lourenço as 

memórias, histórias 

e documentações 

referentes ao seu 

próprio registro 

pessoal dessas 

referências culturais, 

constituído por 

cadernetas de 

anotações de rezas, 

toadas, 

composições 

próprias e 

publicações 

acadêmicas e 

institucionais. 

03/02/2018 
Perímetro urbano 

de Cáceres 

Locais onde ocorrem 

festividades religiosas 

no município 

Lourenço da Guia 

Ferreira Mendes  

Visita 

técnica 

Visita técnica aos 

locais apontados 

pelo Mestre 

Lourenço, como 

residências de 

diversas famílias 

que realizam 

tradicionalmente 

festividades 

dedicadas a 
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Data Local/Referência 
Informações sobre a 

localização 
Colaborador Ação Descrição 

diferentes 

santidades. Esta 

ação efetivada a 

partir da 

colaboração do 

Mestre Lourenço 

possibilitou um 

mapeamento prévio 

das manifestações e 

expressões culturais 

existentes no 

território de Cáceres, 

como o Cururu, Siriri 

e a Dança de São 

Gonçalo. 

03/02/2018 
Bairro Joaquim 

Murtinho 

Igreja de São São 

Gonçalo  

Lourenço da Guia 

Ferreira Mendes, 

Aline de Souza 

Silva, Marilze 

Ferreira de França, 

Izidoro Ferreira de 

França, Aristida 

Ferreira de França, 

Quirino Santana de 

Almeida, Milita 

Ferreira de 

Almeida, Gregório 

da Costa e Silva, 

André da Costa e 

Silva, Belmiro 

Ferreira de França, 

José de Souza e 

Manoel João de 

Oliveira 

Visita 

técnica 

Visita técnica à 

Igreja de São 

Gonçalo, no ensejo 

da apresentação de 

Cururu, Siriri e São 

Gonçalo para o 

bispo da 

arquediocese pelos 

membros da 

Associação Cultural 

do Grupo Cururu 

Pantaneiro. 

04/02/2018 
Comunidade 

Taquaral 

Igreja de Nossa 

Senhora do Carmo  

Lourenço da Guia 

Ferreira Mendes, 

Belmiro Ferreira de 

França e José de 

Souza 

Visita 

técnica 

Visita técnica à 

comunidade 

Taquaral localizada 

na área rural do 

município de 

Cáceres, lugar onde 

o Mestre Lourenço 

nasceu e vivenciou 



 

37 

Data Local/Referência 
Informações sobre a 

localização 
Colaborador Ação Descrição 

suas experiências 

de vida até seus 40 

anos de idade. 

Dentre elas, as 

ligadas aos 

processos de 

aprendizado 

concernentes a 

saber tocar e saber 

fazer a Viola de 

Cocho. Convêm 

mencionar ainda que 

a festividade 

devotada à 

padroeira da 

comunidade, Nossa 

Senhora do Carmo é 

tida como uma das 

"festas de santo" 

mais tradicionais do 

município, sendo 

realizada há 

aproximadamente 

150 anos. De modo 

igual, esta visita foi 

marcada pelas 

narrativas e 

composições do 

Mestre Lourenço e 

de seus 

companheiros do 

Cururu, o 'cumpadre 

Miro' e 'cumpadre 

Jucão' sob a sombra 

do pé de Tamarindo 

existente próximo à 

Igreja da localidade. 

05/02/2018 

Sede do Ponto de 

Cultura Toadas do 

Cururu Pantaneiro e 

da Associação 

Cultural do Grupo 

Residência do Mestre 

Lourenço 

Lourenço da Guia 

Ferreira  

Roda de 

conversa 

Conversa com o 

Mestre Lourenço 

acerca de alguns 

detalhes 

engendrados no 
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Data Local/Referência 
Informações sobre a 

localização 
Colaborador Ação Descrição 

Cururu Pantaneiro processo de 

confecção da viola 

de cocho, assim 

como, sobre outros 

objetos que produz. 

06/02/2018 

Sede do Ponto de 

Cultura Toadas do 

Cururu Pantaneiro e 

da Associação 

Cultural do Grupo 

Cururu Pantaneiro 

Residência do Mestre 

Lourenço 

Lourenço da Guia 

Ferreira  

Roda de 

conversa 

Esta última roda de 

conversa serviu para 

apresentar todos os 

dados e informações 

recolhidas a partir 

das práticas 

etnográficas 

efetivadas em 

campo. Assim, este 

momento foi 

apreendido pela 

equipe em campo 

como momento de 

esclarecimentos 

junto ao Mestre 

Lourenço com 

relação ao 

prosseguimento do 

trabalho.  

 

Em síntese, as ações de campo implicaram na realização de 04 rodas de conversa e 03 

visitas técnicas, num total de 07 atividades estruturadas, sendo apresentadas nas 

Pranchas de 2 a 7 imagens das ações, destacando a participação dos colaboradores da 

pesquisa, notadamente o Mestre Lourenço, amplamente preocupado em compartilhar 

seus conhecimentos e informações com a equipe através de narrativas e memórias que 

compõem sua história de vida. O Mestre disponibilizou, ainda, à equipe, documentos e 

fotografias que integram seu arquivo pessoal, e exemplo de suas cadernetas de rezas e 

toadas de cururu e siriri constantes no Anexo 6.  

 

Cabe apontar que durante as ações foram distribuídos aos participantes exemplares de 

folder de cunho informativo, abordando a temática do Patrimônio Cultural e a natureza da 

atividade em execução pela Zanettini no âmbito do estudo devotado ao licenciamento do 

porto (Anexo 7). De modo igual, destacamos que a documentação comprobatória da 
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efetivação de tais ações em campo, a exemplo das listas de presença e os termos de 

consentimento, encontram-se para consulta nos Anexos 8 e 9 ao final deste relatório. 

 

As rodas de conversa permitiram o aprofundamento em torno de diversos aspectos 

relacionados ao saber fazer a viola junto aos colaboradores, inclusive, suas expectativas 

quanto à manutenção e perpetuação desse saber junto às novas gerações.  

 

Já, as visitas técnicas, permitiram espacializar fenômenos, manifestações e expressões 

culturais intimamente relacionadas ao universo da viola de cocho, como, por exemplo, o 

Cururu, o Siriri e a Dança de São Gonçalo, celebrações ou festividades religiosas 

(“Festas de Santo”, na expressão local), nas quais a viola ocupa espaço de destaque. 

Foram, ainda conduzidos registros na comunidade Taquaral e Igreja Nossa Senhora 

do Carmo, erguida na localidade.  

O conjunto de informações obtidas permitiu delinerar o “território” da viola de cocho 

(lugares, edificações, celebrações, etc), emicamente apontado como cultura religiosa, 

expresso de forma esquemática na Figura 3, a seguir: 

 

 

 

Figura 3. Fluxograma das referências culturais circunscritas à cultura religiosa na cidade de Cáceres 
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O conjunto de fenômenos, sempre que possível, foi alvo também de georeferenciamento 

pela equipe, com auxílio de GPS portáteis, permitindo a criação de uma cartografia a 

respeito, tornando expressa a urbanidade do modo de fazer Viola de Cocho em território 

carceirense (ver adiante). 

 

Passemos à apresentação dos resultados obtidos. 

 



1

2

1. Roda de conversa com o mestre Lourenço e sua esposa Dona Lídia, mestra Aline e Zelma Maria de

Assunção Mendes, coordenadora do Projeto Guató no dia 01/02/2018 (DATUM: SIRGAS 2000 UTM 21 K

428017 8224370); 2 e 3. Roda de conversa com o mestre Lourenço acerca da Avaliação de Impacto aos

Bens Culturais e sobre o processo de confecção da viola de cocho nos dias 02 e 05/02/2018 (DATUM:

SIRGAS 2000 UTM 21 K 428017 8224370).

3

Prancha 2. Rodas de Conversa



1

6

1 a 9. Exemplos de informações e registros compartilhadas pelo

mestre Lourenço no decorrer das rodas de conversa nos dias 01,

02, 05 e 06 de fevereiro de 2018, sobre as violas de uso pessoal;

sua atuação junto a Associação; publicações envolvendo as

manifestações culturais das quais faz parte; e por fim, suas

cadernetas de anotações com rezas, ladainhas, toadas do cururu e

do siriri, além de composições próprias (DATUM: SIRGAS 2000

UTM 21 K 428017 8224370).

8

2

3 4 5

7

9

Prancha 3. Rodas de Conversa



1

2

1. Conversa com o mestre Lourenço sobre suas memórias e histórias, bem como, esclarecimento

sobre o processo de sistematização dos dados recolhidos em campo no dia 06/02/2018 (DATUM:

SIRGAS 2000 UTM 21 K 428017 8224370); 2 e 3. Mestre Lourenço compartilha alguns detalhes

acerca da confecção da viola de cocho no dia 05/02/2018 (DATUM: SIRGAS 2000 UTM 21 K 428017

8224370); 4. Marcelo Campos, aluno da oficina de confecção de viola de cocho é sua grande aposta

para a continuidade desse patrimônio cultural em Cáceres, foto tirada em 05/11/2017 (DATUM:

SIRGAS 2000 UTM 21 K 428017 8224370).

34

Prancha 4. Rodas de Conversa



1 2

1. Procedimento de georreferenciamento dos locais

apontados pelo mestre Lourenço (DATUM: SIRGAS

2000 UTM 21 K 429510 8221689); 2. Casa do

falecido Chico do Berrante, conhecido por

confeccionar berrantes (DATUM: SIRGAS 2000

UTM21 K 429160 8221156); 3. Detalhe da

locomoção da equipe com o mestre Lourenço para

a realização do mapeamento (DATUM: SIRGAS

2000 UTM 21 L 444325 8232971);

4. Desenvolvimento da prática etnográfica da

observação participante por parte da equipe em

campo (DATUM: SIRGAS 2000 UTM 21 K 430029

8222523); 5. Um exemplar da árvore de ‘ximbuva’

no espaço urbano de Cáceres (DATUM: SIRGAS

2000 UTM 21 K 427115 8219927).

3 4

5

Prancha 5. Visita Técnica – Locais associados à “Festas de Santo”



1 2

1 e 2. Grupo de Cururueiros e do Siriri com

o Bispo Jacy Diniz Rocha (DATUM:

SIRGAS 2000 UTM 21 K 428342 8223556);

3. Grupo de cururueiros e do Siriri ligados à

Associação Cultural do Grupo Cururu

Pantaneiro, dentre eles o mestre Lourenço

(DATUM: SIRGAS 2000 UTM 21 K 428342

8223556); 4. Imagem de São Gonçalo

presente no pátio da Igreja devotada a este

santo (DATUM: SIRGAS 2000 UTM 21 K

428342 8223556).

3

4

Prancha 6. Visita Técnica – Igreja de São Gonçalo



1 2

1. Vista parcial da comunidade Taquaral,

local de nascimento e de vivências do

mestre Lourenço (DATUM: SIRGAS 2000

UTM 21 L 444325 8232971);

2 e 3. Conversas e cantorias na

comunidade pelo mestre Lourenço e seus

companheiros cururueiros (DATUM:

SIRGAS 2000 UTM 21 L 444325 8232971);

4. Luís Apolinário Dias de Carvalho, era

cururueiro, marceneiro e professor na

comunidade na primeira metade do século

XX, além de ser o padrinho de mestre

Lourenço e lhe ter ensinado a maior parte

dos saberes tradicionais que detêm

(DATUM: SIRGAS 2000 UTM 21 L 444325

8232971); 5. Processo de registro das

memórias e histórias do mestre Lourenço

sobre a comunidade (DATUM: SIRGAS

2000 UTM 21 L 444325 8232971).

3 4

5

Prancha 7. Visita técnica à Comunidade Taquaral
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6. APRESENTAÇÃO DOS RESULTADOS 

 

6.1. Modo de fazer Viola de Cocho: Patrimônio Cultural do Brasil 

 

O registro em âmbito federal deste saber/fazer pelo IPHAN deu-se no ano de 2005, com 

sua inscrição no Livro de Registro dos Saberes instituído por meio do Decreto Federal Nº 

3.551/2000, constituindo-se no quinto bem de natureza imaterial acautelado pelo órgão 

em território mato-grossense (VIANNA, 2005).  

 

Como é de amplo conhecimento, a viola de cocho trata-se de um instrumento musical de 

cordas tradicional do estado do Mato Grosso e de parte do Mato Grosso do Sul. Compõe 

desse modo o conjunto das manifestações religiosas, artísticas e culturais da região 

pantaneira, estando indissoluvelmente atrelado às praticas do Cururu e Siriri.  

 

Na certidão de titulação o Modo de Fazer Viola de Cocho é descrito da seguinte maneira: 

 

“A Viola-de-Cocho é um instrumento musical singular quanto à forma e 

sonoridade, produzido exclusivamente de forma artesanal, com a utilização 

de matérias-primas existentes na Região Centro-Oeste do Brasil. É parte de 

uma realidade eco-sócio-cultural construída historicamente pelos sucessivos 

grupos sociais que vêm ocupando os atuais estados do Mato Grosso e Mato 

Grosso do Sul, em suas relações de troca com o meio natural e com a 

sociedade envolvente. Seu nome deve-se à técnica de escavação da caixa 

de ressonância da viola em uma tora de madeira inteiriça, mesma técnica 

utilizada na fabricação de cochos (recipientes em que é depositado o 

alimento para o gado). Nesse cocho, já talhado no formato de viola, são 

afixados um tampo e, em seguida, as partes que caracterizam o 

instrumento, como cavalete, espelho, rastilho e cravelhas. A produção de 

violas-de-cocho é realizada por mestres cururueiros, seja para uso próprio, 

seja para atender à demanda do mercado local, também constituída por 

cururueiros e mestres da dança do siriri. (...) A confecção, artesanal, 

determina variações observadas de artesão para artesão, de braço para 

braço, de fôrma para fôrma. As violas podem ser decoradas, desenhadas a 

fogo e pintadas, ou mantidas na madeira crua, envernizadas ou não. (...) A 

viola-de-cocho é elemento presente e indispensável em várias 

manifestações e expressões da cultura popular dessa região, como o boi a 
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serra, dança de São Gonçalo, folião, ladainha, rasqueado limpa banco (ou 

rasqueado cuiabano) e em festas religiosas tradicionais realizadas por 

devotos associados em irmandades. (...) (IPHAN, 2009: 1-2. Grifos no 

original)” 

 

De acordo com as pesquisas realizadas pelo Iphan e demais envolvidos durante a 

elaboração do Dossiê voltado ao seu registro, essa tradição vem sendo mantida pelos 

mestres cururueiros ao longo de sucessivas gerações, contando-se com o registro de sua 

prática nas cidades mato-grossenses de Barão de Melgaço, Cáceres, Cuiabá, 

Diamantino, Jangadas Nobres, Nossa Senhora do Livramento, Poconé, Rosário Oeste, 

Santo Antônio do Leverger e Várzea Grande, bem como nas cidades sul mato-grossenses 

de Corumbá e Ladário (IPHAN, 2009), circunscrito, portanto, ao contexto sociocultural e 

religioso de populações que habitam a bacia do rio Paraguai, baixada cuiabana e suas 

adjacências. Desta feita, a documentação arrolada contém informações substanciais 

acerca desse Modo de Fazer, além de um amplo painel dos processos históricos e 

culturais a ele relacionados, abordados adiante no Capítulo 7 do presente documento. 

 

A Viola de Cocho em Cáceres 

 

Embora Cáceres seja apontada no Dossiê como uma das cidades nas quais o modo de 

fazer foi notificado a partir de relatos de cururueiros e artesãos, não foram realizados 

estudos pormenorizados no município que explicitassem aspectos em torno de sua 

singularidade, cabendo mais uma vez apontar que no momento atual o modo de fazer 

Viola encontra-se restrito à figura de um único mestre, o Sr. Lourenço da Guia Ferreira 

Mendes.  

 

De fato, existem dezenas de cururueiros na cidade de Cáceres, porém, apenas o mestre 

Lourenço produz as violas de cocho artesanais de madeira, seguindo as orientações 

passadas por seus antecessores. É ele quem atende aos cururueiros das comunidades e 

irmandades religiosas da região, produzindo, ainda, exemplares para comercialização 

para pessoas de fora que mostram interesse pelo instrumento musical, dada suas 

características únicas.  
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Apesar de identificar e valorizar a variação de ritmo (ou sotaque) que singulariza Cáceres 

no circuito da cultura religiosa, mestre Loureço reconhece que as regiões de Poconé e 

Cuiabá constituem igualmente outros importantes centros de difusão das tradições do 

Cururu e do Siriri, assim como dos modos de fazer e tocar a viola de cocho (responsável 

pela melodia/harmonia), e o ganzá e mocho (responsável pela produção dos padrões 

rítmicos da harmonia e melodia executadas). 

 

Em resumo, os “sotaques”, segundo mestre Lourenço, derivados das variações no modo 

de cantar e dançar embora sutis exibem particularidades que delineiam a excelência 

socialmente almejada por cada comunidade.  

 

A sua vez, o que ora denominamos circuito da cultura religiosa a partir da definição 

êmica apresentada pelos colaboradores, é composto pelos lugares onde acorrem as 

festas voltadas à comunidade, inclusive, os festivais anuais de cururu e siriri organizados 

pela Federação Mato-grossense das Associações e Grupos de Cururu e Siriri.  

 

Viola, o Ganzá e o Mocho 

 

Conforme mencionado, no que se refere ao conjunto de instrumentos utilizados nestas 

manifestações e expressões culturais do Cururu e Siriri, não menos importantes são o 

Ganzá (modalidade de reco-reco), feito a partir de uma seção de caule de bambu 

contendo incisões circulares (somadas a três ou quatro rachaduras longitudinais), que 

produz sonoridade singular a partir de fricção por meio de pedaço de osso da costela 

bovina retrabalhado. De acordo com as conversas com mestre Lourenço, é o Ganzá que 

indica o ritmo para os tocadores de viola de cocho, equalizando a música produzida pelo 

coletivo reunido (harmonia, melodia e ritmo) (Imagem 1).  

 

Da mesma forma, integra o conjunto o Mocho, instrumento de percussão tradicional, 

indispensável na marcação do ritmo que acompanha a dança do Siriri (Imagem 2). 
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Imagem 1. Detalhe do ganzá nas mãos do mestre Justino; Imagem 2. Detalhe do instrumento de percussão denominado como mocho 

(DATUM: SIRGAS 2000 UTM 21 L 444325 8232971) (Foto: Zanettini Arqueologia 2018) 

 

Por seu turno, além da viola de cocho, Mestre Lourenço fabrica, ainda, os Ganzás, além 

de outros tantos objetos do cotidiano como gamelas, descaroçadores de algodão e 

colheres de pau que executa em sua oficina, localizada em sua residência.  

 

A viola de cocho exige habilidades específicas em sua confecção (e, obviamente em sua 

execução), envolvendo parâmetros estéticos próprios na tomada de decisão quanto à 

seleção e emprego dos recursos naturais presentes na região pantaneira, a começar pela 

cera de abelha utilizada para encerar e enrijecer fios de algodão (barbante) que dão 

origem ao aos trastes da viola denominados emicamente por três pontos (Imagens 3 e 4). 

1 2 
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Imagens 3 e 4. Mestre Lourenço demonstrando o processo de enceramento de linhas de algodão que dão origem aos trastes,  

alocados ao braço da viola (DATUM: SIRGAS 2000 UTM 21 L 444325 8232971) (Foto: Zanettini Arqueologia 2018). 

 

Um aspecto de suma importância, porém, inerente à própria dinâmica cultural, foi a 

paultina substituição, nas últimas décadas, de matérias-primas tradicionalmente 

empregadas na confecção da viola propriamente dita, em decorrência das limitações 

impostas, sobretudo, pela legislação ambiental em vigor. 

 

Um exemplo patente neste sentindo é a substituição do encordeamento originalmente 

elaborado a partir de tripas extraídas de animais como macacos e ouriços, por cordas de 

nylon utilizadas em outros instrumentos (no caso das violas do mestre Lourenço, utiliza-se 

linhas da pesca). Do mesmo modo, a cola utilizada para a montagem da caixa do 

instrumento, antes fabricada a partir da manipulação de uma espécie de epífita conhecida 

por sambaré (o Mestre mantém em seu quintal um exemplar), se viu substituída por cola 

branca de produção industrial (Imagem 5).  

3 4 
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Imagem 5. Mestre Lourenço mostra o sambaré, espécie vegetal da qual era extraída a cola utilizada no fabrico da viola  

(DATUM: SIRGAS 2000 UTM 21 L 444325 8232971) (Foto: Zanettini Arqueologia 2018). 

 

Os três pontos aplicados ao braço da viola, são feitos a partir de fios de algodão ou 

barbante encerado, técnica gentilmente reproduzida pelo artesão diante da equipe, sendo 

enfatizado tê-la aprendido a partir de observação atenta de seus antepassados, desde a 

infância (vide Imagens 3 e 4).  

 

Outros saberes e fazeres acumulados ao longo da vida pelo mestre Lourenço confluem 

para a excelência que o tornou reconhecido e respeitado. Do ofício de marceneiro que 

exerce, o mestre Lourenço reuniu saberes a respeito da manipulação das distintas 

madeiras utilizadas no fabrico da viola. O ofício de carroceiro, bastante comum no 

município, garantiu-lhe conhecimentos a respeito do território ao qual pertence em 

constante movimento pelas ruas, oferecendo seus serviços à vizinhança. De sua 

experiência como lavrador, assumiu saberes e fazeres ensinados pelas gerações que o 

precedera. Valoriza profundamente a influência das fases lunares, o respeito às espécies 

vegetais e animais e o conhecimento sobre as sementes e o cultivo. Do indígena guató, o 

mestre afirmou manter muitos valores e práticas que consubstanciam o seu 

pertencimento territorial e comunitário. 

 

Dentre outros aspectos, a singularidade das violas de cocho produzidas pelo mestre 

Lourenço residem na madeira adotada preferencialmente para sua confecção. 
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Em oposição à tradição de alguns cururueiros consultados quando da elaboração do 

Dossiê Iphan, ele declarou sua predileção pela madeira Ximbuva (Enterolobium 

contortisiliquum) na construção do corpo da viola, em detrimento da sarã (Sapium 

obovatum Klotzsch ex Mull. Arg.), sendo as demais partes, como paiêta, espelho, cavalete 

e cravelhas confeccionadas em cedro; já para o tampo, utiliza o Pinho cuiabano. Em 

entrevista a um jornal da região, disse: “eu aproveito todo pedaço da madeira para fazer o 

instrumento. Mas eu nunca derrubei uma árvore para fazer a viola de cocho. De sarã 

mesmo nunca fiz nenhuma, a que eu mais uso é a chimbuva” (OESTE, 2017).  

 

Nesse sentido, embora o IPHAN tenha demonstrado preocupação em relação aos 

impactos potencais frente a este bem cultural9 com a implantação do porto, devido, 

sobretudo, a eventual redução da demanda em função da supressão de espécies 

vegetais utilizadas na fabricação do instrumento, apresentamos fatos em contrário a partir 

de testemunhos oferecidos pelos colaboradores. Lembramos, a legislação não permite a 

derrubada de determinadas madeiras, levando os executores de viola a buscarem 

exemplares tombados naturalmente nas propriedades da região. 

 

Segundo afirmam o Mestre e demais envolvidos, não existem grandes dificuldades para a 

obtenção da madeira a qual necessitam de quantidades relativamente pequenas, sendo 

que o que mais lhes falta é aquilo denominaram “material humano”, isto é, pessoas 

interessadas em aprender a executar instrumentos, dada a dificuldade encontrada para 

atrair e recepcionar novas gerações porventura interessadas no ofício e saber. 

 

As violas produzidas por mestre Lourenço possuem duas marcas distintivas que as 

singularizam frente àquelas produzidas por outros artesãos cururueiros. A primeira marca 

é uma incisão no centro da caixa do instrumento, onde se nota quatro furos (pontos) no 

meio do tampo da viola, os quais, de acordo com o Mestre, abarcam tanto questões 

técnicas referentes à sonoridade do instrumento, como também se encontram associados 

a uma esfera simbólica religiosa, dado que tal marca representa um formato de uma 

pequena cruz (Imagem 6). A segunda marca trata-se de um detalhe do entalhe no 

encaixe e junção do braço e caixa, em forma de “v” suave. De acordo com o mestre 

                                            

9 Termo de Referência Específico (TRE); Ofício n.º 007/2017/CNL/PRESI de 18 de janeiro de 2017 (ver Anexo 1). 
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Lourenço, esta segunda marca também é imbuída de significado, sendo que na sua 

concepção essa forma semelhante a um “v”, na realidade simbolizaria um coração 

(Imagem 7). 

 

 

 

Imagem 6. A primeira marca presentes nas violas confeccionadas pelo mestre Lourenço.  

(DATUM: SIRGAS 2000 UTM 21 L 444325 8232971) (Foto: Zanettini Arqueologia 2018) 

 

 

 

Imagem 7. A segunda marca observada no braço das violas confeccionadas pelo mestre Lourenço. 

(DATUM: SIRGAS 2000 UTM 21 L 444325 8232971) (Foto: Zanettini Arqueologia 2018) 

 

A descrição detalhada de alguns pormenores observados na confecção do instrumento é 

apresentada com o apoio de registros fotográficos nas Pranchas 8 a 14, a seguir. 



1

2

1 a 3. Ferramentas utilizadas pelo mestre Lourenço no processo de confecção da viola de cocho (DATUM:

SIRGAS 2000 UTM 21 K 428017 8224370); 4. As madeiras são dispostas em alguns locais no quintal de

sua residência e sede da Associação (DATUM: SIRGAS 2000 UTM 21 K 428017 8224370); 5. Madeiras a

serem utilizadas para a confecção das violas submersas em um tanque com água, para que a mesma não

resseque (DATUM: SIRGAS 2000 UTM 21 K 428017 8224370).

5

3

4

Prancha 8. Modo de Fazer Viola de Cocho – mestre Lorenço da Guia Ferreira

Mendes



1 a 4. O mestre Lourenço, inicia o processo de

esculpir a forma da viola na madeira com o

machado, em seguida quando a forma estiver mais

próxima da que será trabalhada, começa utilizar o

facão para conseguir obter determinados detalhes

no futuro instrumento. Uma vez definida a forma da

viola, traça as linhas norteadoras para iniciar o

processo de “cavucar” a madeira (DATUM:

SIRGAS 2000 UTM 21 K 428017 8224370). Fotos:

Luís Lemos.

1 2

4

Prancha 9. Modo de Fazer Viola de Cocho – mestre Lorenço da Guia Ferreira

Mendes

3



1

2

1 e 2. O mestre Lourenço inicia o

processo de “cavucar” a parte mais

densa da viola, almejando realizar sua

caixa de ressonância do instrumento

(DATUM: SIRGAS 2000 UTM 21 K

428017 8224370). Fotos: Luís Lemos.

Prancha 10. Modo de Fazer Viola de Cocho – mestre Lorenço da Guia Ferreira

Mendes



1

2 3

1. O mestre Lourenço realizando os

últimos detalhes do processo de

“cavucar” a viola (DATUM: SIRGAS 2000

UTM 21 K 428017 8224370); 2. Mestre

Lourenço exibe o instrumento em

processo de confecção, com a caixa de

ressonância já “cavucada” (DATUM:

SIRGAS 2000 UTM 21 K 428017

8224370); 3. Detalhe de instrumentos

com o processo de “cavucar” a viola

finalizado (DATUM: SIRGAS 2000 UTM

21 K 428017 8224370). Fotos: Luís

Lemos.

Prancha 11. Modo de Fazer Viola de Cocho – mestre Lorenço da Guia Ferreira

Mendes



1

2

3

1 a 3. Finalizado processo de construção da

caixa de ressonância do instrumento, bem

como, produzida a “tampa” desta caixa,

segue para o processo de colagem da

“tampa” ao corpo da viola com cola branca

escolar e, logo em seguida são amarradas

por uma corda de borracha reutilizada

(DATUM: SIRGAS 2000 UTM 21 K 428017

8224370).

Prancha 12. Modo de Fazer Viola de Cocho – mestre Lorenço da Guia Ferreira

Mendes



4

1

2

3

1 e 2. Após a colagem da “tampa” ao corpo do

instrumento e o processo de “lixar” a viola,

começa a inserção dos outros elementos que

compõem o instrumento como o espelho, o

cavalete, os rastilhos, os pontos, as cravelhas,

paiêta, e por fim, as cordas feitas de linha de

pesca (DATUM: SIRGAS 2000 UTM 21 K

428017 8224370); 3 e 4. Detalhe de algumas

das violas de cocho produzidas pelo mestre

Lourenço, nas quais sempre escreve com o

auxílio do pirógrafo os dizeres: “Viola de Cocho

– Lembrança de Cáceres-MT – Artesão

Lourenço” (DATUM: SIRGAS 2000 UTM 21 K

428017 8224370).

Prancha 13. Modo de Fazer Viola de Cocho – mestre Lorenço da Guia Ferreira

Mendes



4 5

1

2

3

1 a 3. Violas de cocho confeccionadas pelos alunos do mestre Lourenço. A título de exemplo, a viola da

imagem 2, foi o primeiro instrumento produzido pelo o aluno Marcelo Campos (DATUM: SIRGAS 2000

UTM 21 K 428017 8224370); 4 e 5. Detalhe de exemplar de outros artesanatos em madeira produzidos

pelo mestre Lourenço para comercialização, como pequenas gamelas, colheres e espátulas de madeira

(DATUM: SIRGAS 2000 UTM 21 K 428017 8224370).

Prancha 14. Modo de Fazer Viola de Cocho – mestre Lorenço da Guia Ferreira

Mendes
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O lugar da viola de cocho na cultura religiosa das comunidades tradicionais de Cáceres 

 

Dentre os diálogos travados na residência do mestre Lourenço, que sedia também a 

Associação Cultural do Grupo Cururu Pantaneiro e o Ponto de Cultura Toadas do Cururu 

Pantaneiro, estabelecemos contato com a Mestra Aline de Souza Silva e a professora 

Zelma Maria de Assunção Mendes, coordenadora do Projeto Guató. Naquele momento, 

durante a roda de conversa, voltada ao diálogo em torno da origem do instrumento e 

manifestações a ele relacionadas, fomos interpelados pela Mestra Aline com a seguinte 

questão: “Vocês sabem o que é cultura religiosa?”. 

 

Diante de nossa negativa, os mestres passaram a nos explicar a íntima associação 

surgida entre o modo de fazer viola de cocho e o modo de vida das comunidades 

tradicionais do pantanal mato-grossense, envolvendo não somente os saberes e fazeres 

relativos à confecção e execução dos instrumentos musicais, mas também o vasto 

conjunto de tradições que perpassam essa cultura, envolvendo as rezas cantadas 

(algumas em latim), versos de carreiras de santidade para cantar com as toadas de 

cururu, o rasqueado e as festas de devoção a santos como São Gonçalo, Santo Antônio, 

São Benedito, São João, São Sebastião, São Lourenço, São Luís, Nossa Senhora do 

Carmo, Nossa Senhora Aparecida e Nossa Senhora de S’Antana, bem como, devotadas 

ao Santo Reis, Jesus Maria e José, Divino Menino Jesus e a Todos os Santos. Essas 

festividades chegam a reunir até três mil pessoas da região e de outras partes do estado, 

que acorrem à cidade para rever parentes e amigos durante as festividades e 

celebrações, permitindo trocas e reforçando laços de amizade e parentesco. 

 

Exemplo de solidariedade entre as comunidades nos foram narrados da mesma forma a 

partir de histórias do tempo em que trabalhavam em mutirões coletivos durante o dia e 

dançavam a noite, ao som dos instrumentos tradicionais. Entre as muitas histórias 

envolvendo onças, cobras e seres como o pé de garrafa e o pai da mata, Mestre 

Lourenço afirmou reconhecer-se igualmente como membro da etnia guató, lembrando de 

sua herança materna, mãe indígena quebradeira de coco babaçu.  

 

As toadas de cururu e músicas do siriri descrevem, com poesia, o cotidiano da vida 

pantaneira, seja no canavial, nas beiras dos rios, dentro das canoas, avistando as serras, 
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participando das festas religiosas ao luar, enfim, atualizando a cultura e o pertencimento 

local, em meio ao som e a luz que compartilham ao se encontrarem durante os folguedos. 

A música produzida torna-se o meio, e não o fim, da percepção que têm do ambiente em 

que habitam e do mundo sociocultural em que vivem. Se cada pessoa é um “centro 

indiviso de movimento e consciência” (INGOLD, 2015: 206) e os ouvidos, um instrumento 

de observação, então o som produzido, é um fenômeno da experiência, da imersão das 

pessoas no mundo e produto de sua mistura com o mundo ao longo do tempo. 

Descrevendo as serras, o pôr-do-sol, as matas, os animais, as festas, as músicas, as 

rezas e as ladainhas, os mestres enfatizavam a todo o momento a importância da 

convivência com os pares, inclusive, para o aprendizado do ritmo, dos movimentos da 

dança e da boa música produzida nesses encontros, sobretudo, nos quintais das casas 

em dias de festas de santo. 

 

Como exemplo, transcrevemos uma toada composta pelo mestre Lourenço em 

homenagem ao centenário da Igreja Nossa Senhora do Carmo situada na comunidade 

Taquaral, completado em 2011, cantada e tocada na viola de cocho e risco do Ganzá por 

ele e os cururueiros Seo Miro (Belmiro Ferreira de França) e seo cumpadre Jucão (José 

de Souza), à sombra de um pé de tamarindo secular. 

 

“No lugar n’onde eu nasci 

Tem história p’ra contar 

Tinha a água no canal que era gostoso de banhar 

Hoje não existe mais nem monjolo p’ra socar 

Tudo isso se acabou, a riqueza do Taquaral! 

 

No mundo que nós vivemos 

Nós devemos preservar 

Neste solo abençoado árvore deve plantar 

Para proteger a terra e a beleza do lugar 

Pelo patrimônio histórico de um povo cultural 

 

Mais de séculos se passaram 

Tem um pé de tamarindo 

Onde nós vinha brincar no tempo que era menino 

Hoje eu vejo a igrejinha comemorar os 100 anos 

Onde mora a padroeira Nossa Senhora do Carmo (2x)” 
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Seres da mitologia pantaneira como o Pé de Garrafa e o Pai da Mata fazem parte da 

contação de histórias, que é parte constitutiva da sociabilidade tradicional das 

comunidades das quais os cururueiros fazem parte, de acordo com mestre Lourenço, Seo 

Miro e Seo Jucão. Contadas em quintais nos momentos de reunião entre parentes e 

vizinhos, as histórias descrevem a paisagem local, seus perigos naturais e sobrenaturais, 

bem como rememoram figuras importantes para a memória das distintas comunidades 

locais que se vinculam a esse território. 

 

Localizando e contextualizando referências culturais relacionadas à viola  

 

No que concerne às referências culturais documentadas pela equipe, enquanto parte das 

memórias, histórias e paisagens significativas para o mestre Lourenço, temos a 

Comunidade Taquaral, onde nasceu e se criou (Figura 4). Do mesmo modo, um dos 

importantes elementos marcadores da paisagem desta comunidade, envolve a Igreja 

Nossa Senhora do Carmo, tida como uma das mais antigas no município de Cáceres 

(Pranchas 15 e 16).  
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Figura 4. Localização da comunidade Taquaral e da Igreja Nossa Senhora do Carmo presente na localidade. 

 

Conforme anteriormente exposto, o mestre Lourenço, única referência na confecção de 

viola de cocho no município, apreende seu envolvimento com manifestações tradicionais 

na região, como o Cururu, Siriri e a Dança de São Gonçalo, entendidas como 

indissociáveis do Modo de Fazer Viola de Cocho.  

 

Não por acaso, a última referência cultural apontada pelo mestre Lourenço remete às 

“Festas de Santos”, festividades de devoção a santos como São Gonçalo, Santo 

Antônio, São Benedito, São João, São Sebastião, São Lourenço, São Luís, Nossa 

Senhora do Carmo, Nossa Senhora Aparecida e Nossa Senhora de S’antana, bem como, 

devotadas ao Santo Reis, Jesus Maria e José, Divino Menino Jesus e a Todos os Santos 

(Figura 5, logo abaixo).  
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Estas celebrações podem ser entendidas como os espaços sociais e culturais onde se 

manifestam e se materializam as referências citadas acima, a exemplo do Cururu, Siriri e 

a Dança de São Gonçalo.  

 

No entanto, convêm destacar que o Dossiê Iphan (2009) já apontava essas referências 

como parte do complexo sociocultural do Modo de Fazer Viola de Cocho, uma vez que a 

“viola de cocho desempenha papel central na sustentação harmônica do canto no cururu 

e no siriri, como também na dança de São Gonçalo (...), sendo que cada um desses 

gêneros possui peculiaridades quanto à música, à poética e à dança”. 

 

Estas referências culturais em sua forma e materialidade podem ser entendidas como 

elementos substanciais da vida social e cultural dessas pessoas, contudo, também 

conhecem os percalços inerentes ao processo de construção das identidades e memórias 

coletivas, já que tal processo não está evidentemente condenado ao sucesso 

(GONÇALVES, 2005:18-20). Desse modo, para além de serem consideradas como 

objetos e técnicas corporais, estas referências são, de certo modo, extensões morais de 

seus proprietários e estes, por sua vez, são partes inseparáveis de totalidades sociais e 

cósmicas que transcendem sua condição de indivíduos (GONÇALVES, 2007:110).  

 

Nesse sentido, conforme a abordagem baseada na utilização das fichas de inventário, as 

referências culturais visitadas foram enquadradas tanto às categorias como Lugares, 

Edificações, Celebrações, Formas de Expressão e Celebrações, como no caso do Cururu 

e da Dança de São Gonçalo, sendo arroladas na Tabela 4, a seguir e visualizadas nas 

Pranchas 17 a 20. 
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Figura 5. Indicação para a localização do bem cultural registrado (modo de fazer viola de cocho) e os locais de ocorrência dos festejos 

de devoção a determinadas santidades, entendidas localmente como “Festas de Santo”. 
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Tabela 4. Referências culturais relacionadas à viola de cocho  

 

Tipo Nome Coordenada UTM Localização Caracterização 

Formas de 

expressão / 

Celebrações 

Cururu 
Circunscrita à área 

urbana de Caceres 
Cidade de Cáceres 

O Cururu é um folguedo popular, 

podndo apresentar como roda de 

cantoria e dança. É realizado 

tanto em festas religiosas ou 

como 'profanas’. De acordo com 

o Dossiê Iphan (2009), o cururu é 

“realizado apenas por homens, 

podendo se apresentar como 

cantoria em forma de desafio, ou 

como uma celebração marcada 

por trovas de louvação, toques de 

violas-de-cocho e dança em 

roda”. Historicamente, existem 

relatos de viajantes do final do 

século XIX para esta região de 

Cuiabá, com relação a esta 

manifestação cultural, os quais 

indicam a influencia das 

populações indígenas em sua 

realização. 

Formas de 

expressão / 

Celebrações 

Dança de São 

Gonçalo 

Circunscrita à área 

urbana de Caceres 
Cidade de Cáceres 

No Estado do Mato Grosso, a 

Dança de São Gonçalo volta-se 

para comemorar e homenagear o 

santo e não somente para 

pagamento de promessas. A 

dança, assim como o siriri e o 

cururu têm influência luso-

indígena, que caracteriza o 

período da mineração em Mato 

Grosso e da influência paraguaia 

e boliviana nesta região. 

Formas de 

expressão 
Siriri 

Circunscrita à área 

urbana de Caceres 
Cidade de Cáceres 

Considerado um dos folguedos 

mais populares e antigos do 

Estado de Mato Grosso, o Siriri é 

tirado e dançado por homens, 

mulheres e crianças, em rodas ou 

fileiras formando por pares que 

se movimentam ao som da viola 

de cocho e do mocho.  



 

69 

Tipo Nome Coordenada UTM Localização Caracterização 

Lugares 
Comunidade 

Taquaral 
21 L 444325 8232971 

Comunidade 

Taquaral 

A comunidade Taquaral, 

localizada na região da morraria 

era uma sesmaria, que originou 

aos primeiros tempos da 

fundação da então Vila Maria do 

Paraguai. É um povoado antigo e 

tradicional, que se originou desde 

o século passado, com a 

iniciativa de Camillo Ferreira 

Mendes e de seus descendentes 

que povoaram a área para o 

desenvolvimento da agricultura, 

conhecida atualmente por 

Morraria. Encontra-se distante 

desta cidade apenas 30 

quilômetros, residindo todos os 

lavradores dos arredores e os 

quais abastecem de gêneros e 

frutos, em grande escala, esta 

população, com cerca de 300 

habitantes era um centro de 

atividade agrícola considerada 

como celeiro da cidade de 

Cáceres. 

Edificações 

Igreja Nossa 

Senhora do 

Carmo 

21 L 444304 8232972 
Comunidade 

Taquaral 

Existe nessa localidade uma 

igreja, sob a invocação de Nossa 

Senhora do Carmo. O 

pequeno templo foi construído 

pelo Sr.º Pedro Ferreira Mendes, 

em 1911. O sino foi levado em 

1912 e foi doado pelo Sr. João 

Ferreira Mendes. O sino e a 

imagem de Nossa Senhora do 

Carmo foi levada no ombro dos 

fiéis em procissão, acompanhada 

da banda de música até o 

Taquaral. Tornou-se então uma 

tradição que vem passando de 

pais para os filhos até 

os nossos dias. 

Celebrações 
"Festas de 

Santo"  

21 K 428237 8224876 Bairro DDR, 

Bairro Espírito Santo, 

Bairro Joaquim 

Festividades de devoção a santos 

como São Gonçalo, Santo 

Antônio, São Benedito, São João, 

21 K 426675 8219625 

21 K 425770 8218847 
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Tipo Nome Coordenada UTM Localização Caracterização 

21 K 428161 8224902 Murtinho, 

Bairro Lava Pé, 

Bairro Rodeio, 

Bairro São Jorge, 

Bairro São José, 

Bairro São Lourenço, 

Jardim Padre Paulo e  

Comunidade 

Taquaral 

São Sebastião, São Lourenço, 

São Luís, Nossa Senhora do 

Carmo, Nossa Senhora 

Aparecida e Nossa Senhora de 

S’antana, bem como, devotadas 

ao Santo Reis, Jesus Maria e 

José, Divino Menino Jesus e a 

Todos os Santos, as quais 

ocorrem anualmente em diversas 

residências cicunscritas às 

comunidades tradicionais da 

cidade de Cáceres, salvo a Festa 

de Nossa Senhora do Carmo 

localizada na Comunidade do 

Taquaral, área rural do município. 

21 K 428451 8223616 

21 K 429226 8221090 

21 K 424228 8218235 

21 K 424573 8219145 

21 K 427911 8221098 

21 K 424446 8218326 

21 K 428450 8224670 

21 K 430701 8226108 

21 K 424254 8218383 

21 K 425433 8220228 

21 K 425955 8220717 

21 K 428451 8223627 

21 K 430246 8225611 

21 K 425293 8222371 

21 K 425013 8219596 

21 K 427534 8222746 

21 K 428407 8223588 

21 K 430256 8225598 

21 K 430913 8225562 

21 K 428008 8218521 

21 K 428677 8222786 

21 K 428019 8223625 

21 K 424486 8218458 

21 K 427016 8219833 

21 K 429935 8222519 

21 K 429701 8221791 



1. Vista parcial da comunidade Taquaral (DATUM: SIRGAS 2000 UTM 21 L 444325 8232971); 2. O

mestre Lourenço e alguns atuais moradores da comunidade em frente à Igreja de Nossa Senhora do

Carmo (DATUM: SIRGAS 2000 UTM 21 L 444325 8232971); 3. Vista parcial da área do antigo cemitério

dos anjinhos da comunidade, atualmente desativado (DATUM: SIRGAS 2000 UTM 21 L 444325

8232971); 4. Remanescentes do antigo monjolo em madeira da comunidade (DATUM: SIRGAS 2000

UTM 21 L 444325 8232971); 5. Vista parcial da comunidade, ao fundo a edificação da Igreja de Nossa

Senhora do Carmo (DATUM: SIRGAS 2000 UTM 21 L 444325 8232971); 6. Moradores da comunidade e

o mestre Lourenço no pé de Tamarindo, um dos marcadores da paisagem mais significativos para a

comunidade (DATUM: SIRGAS 2000 UTM 21 L 444325 8232971).

3

6

1 2

4

5

Prancha 15. Referências Culturais – Comunidade Taquaral



1 a 4. A edificação dedicada a Nossa Senhora

do Carmo, padroeira da localidade, foi

construída pelo Sr.º Pedro Ferreira Mendes, em

1911. O sino foi levado em 1912 e foi doado

pelo Sr. João Ferreira Mendes. O sino e a

imagem de Nossa Senhora do Carmo foi levada

no ombro dos fiéis em procissão, acompanhada

da banda de música até o Taquaral (DATUM:

SIRGAS 2000 UTM 21 L 444304 8232972).4

1

2 3

Prancha 16. Referências Culturais – Igreja Nossa Senhora do Carmo

(Comunidade Taquaral)



1 a 3. O Cururu é um folguedo popular, podendo se apresentar como roda de cantoria e dança circulares.

Os cururueiros de Cáceres usam como instrumentos para tal manifestação apenas a viola e o ganzá, mas,

todo o cerimonial envolvido é semelhante ao descrito no Dossiê Iphan (2009) (DATUM: SIRGAS 2000

UTM 21 K 428342 8223556).

1

3

2

Prancha 17. Referências Culturais - Cururu



1

32

1 a 3. A Dança de São Gonçalo volta-se para comemorar e homenagear o santo e não somente para

pagamento de promessas. A dança, assim como o siriri e o cururu têm influência luso-indígena, que

caracteriza o período da mineração em Mato Grosso e da influência paraguaia e boliviana nesta região.

Pode-se dizer que esta manifestação em Cáceres é a que mais agrega as pessoas (homens, mulheres e

crianças) que a estão vivenciando. Na imagem 3, exibe o grupo de cururu e siriri da Associação, da qual

o mestre Lourenço é o atual presidente (DATUM: SIRGAS 2000 UTM 21 K 428342 8223556).

Prancha 18. Referências Culturais – Dança de São Gonçalo



3

1 2

4

5

1 a 5. Considerado um dos folguedos mais

populares e antigos do Estado de Mato Grosso, o

Siriri é tirado e dançado por homens, mulheres e

crianças, em rodas ou fileiras formando por pares

que se movimentam ao som da viola de cocho e do

mocho. Segundo o mestre Lourenço, o ritmo do

Siriri é mais forte e rápido por ser de influência das

populações africanas ou afrodescendentes

presentes historicamente nessa região do pantanal

de Cáceres. A imagem 5, apresenta as mulheres

do siriri vinculadas à Associação Cultural do Grupo

Cururu Pantaneiro, presidida pelo mestre Lourenço

(DATUM: SIRGAS 2000 UTM 21 K 428342

8223556).

Prancha 19. Referências Culturais – Siriri



1 a 4. Exemplo de festividade de devoção à Nossa Senhora Aparecida com a presença dos

cururueiros para fazer o cerimonial de abençoar o altar e o mastro, bem como, o ato de levantar o

mastro com a bandeira da santidade. Estes festejos ocorrem anualmente em diversas residências

circunscritas às comunidades tradicionais da cidade de Cáceres, salvo a Festa de Nossa Senhora

do Carmo localizada na Comunidade do Taquaral, área rural do município (DATUM: SIRGAS 2000

UTM 21 K 425770 8218847);

4

3

1

2

Prancha 20. Referências Culturais – Festas de Santo
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7. AVALIAÇÃO DE IMPACTOS E PROPOSIÇÃO DE MEDIDAS PARA PRESERVAÇÃO 

 

7.1. Avaliação dos impactos frente ao patrimônio cultural registrado 

 

A par da identificação de bens de natureza arqueológica (apontados em relatório 

específico), resultando no cadastro de um sítio arqueológico circunscrito à faixa de ADA e 

5 bens arqueológicos localizados na AID do emrpendimento, não se conta com outros 

bens acautelados na área de influência direta do empreendimento (ADA e ID). 

 

No que tange ao patrimônio cultural em foco (no caso a viola de cocho) e referências 

culturais a ele associadas, cabe evidenciar estar exclusivamente na faixa de AII do 

empreendimento (área urbana de Cáceres e seu entorno), a salvo, portanto, de impactos 

advindos das obras propriamente ditas, uma vez que a área destinada ao porto guarda 

uma distância de aproximadamente 65 quilômetros da sede municipal onde estão 

localizadas. 

 

Entretanto, mesmo que tais referências estejam posicionadas em área afastada do 

empreendimento, e, portanto, a salvo de interferências em decorrência de sua instalação, 

certamente merecem atenção em função dos efeitos adversos que os bens vem 

conhecendo em decorrência da “modernização” vivenciada pela região, sendo assim 

indicadas algumas medidas de atenção visando, sobretudo, sua divulgação, valorização e 

conservação, neste caso, através de um Programa Integrado de Educação 

Patrimonial, explicitado adiante.  

 

Porém, antes de passarmos às proposições, julgamos prudente discutir alguns conceitos 

que contribuam para essa reflexão. 

 

Segundo Sánchez, o impacto ambiental consiste na “alteração da qualidade ambiental 

que resulta da modificação de processos naturais ou sociais provocada por ação humana” 

(1998 Apud SÁNCHEZ 2006: 32). O autor propõe que o trabalho com esse conceito deve 

privilegiar a ótica dos processos ambientais e privilegiar o caráter dinâmico do 

ambiente, o que nos parece particularmente interessante para refletirmos sobre o impacto 

ambiental no patrimônio cultural, dinâmico e fluído por natureza. 
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Consideramos impacto qualquer atividade alheia ao meio, qualquer intervenção, ou algo 

que altere a ordem normal dos acontecimentos, ou do cotidiano, por exemplo. Dessa 

forma, uma obra, uma construção sempre trará impactos sociais, ambientais, econômicos 

ou paisagísticos. Assim, as avaliações de impacto são processos orientados a conhecer 

as mudanças produzidas em uma dada realidade a partir de existência de determinada 

intervenção. Com isso, buscamos conhecer mudanças efetivas (outcomes) na vida de 

pessoas, organizações e ambientes e que estão comprometidas a ir além da medição de 

entregas de produtos (outputs), aspectos geralmente mais governáveis pelos gestores e 

tratados nos processos de monitoramento. 

 

Nas avaliações de impacto é necessário que de observe e analize as transformações 

produzidas em um território (ou setor) em função de uma intervenção. O território, 

unidade que compreende espaço e sociedade, é o conceito central que guia esta 

concepção. Nesta perspectiva, busca-se conhecer e reconhecer o que trará impacto ou 

alteração, independente da forma e do nível, na estrutura social, nas relações sociais e 

nos bens e referências materiais, imateriais e naturais. A partir da ótica dos processos 

ambientais, deve-se observar o caráter dinâmico do ambiente, lembrando que este, é um 

ambiente vivido, onde se situa o patrimônio cultural, que é dinâmico e fluído. O ideal seria 

que o impacto tivesse seus contornos definidos pelo tempo de manifestação e prevalência 

dos resultados. Nelas, toda expectativa está apoiada em apostas de longo prazo, durante 

o qual os efeitos diretos e indiretos, intencionais ou não, positivos e negativos, irão se 

manifestar e mostrar sua perenidade ou volatilidade (OLSEN, 2008: 8). 

 

Como resultado das avaliações de impacto e elaboração de medidas que os minimize, 

discutem-se dois temas recorrentes muito confundidos entre si: a conservação e a 

preservação. Ambos se relacionam. Segundo Vieira (2009), a Conservação é o conjunto 

de diretrizes planejadas para o manejo e utilização sustentada dos recursos e bens, e 

preservação da diversidade. Essa definição nos é cara para pensar o patrimônio, pois ao 

pensarmos sustentabilidade, tratamos diretamente do envolvimento e beneficiamento da 

população e leva em conta a pluralidade. São sinônimos de conservação: duração, 

continuação, manutenção. 
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A Carta de Burra (Australia ICOMOS Burra Charter, 1999) considera que, “Conservação 

significa todos os processos de prestação de cuidados a um sítio por forma a que ele 

retenha o seu significado cultural” e destaca: 

 

Os sítios com significado cultural enriquecem a vida das pessoas, 

proporcionando, muitas vezes, um profundo e inspirador sentido de ligação 

à comunidade e à paisagem, ao passado e às experiências vividas. São 

registos históricos que se tornam importantes como expressões tangíveis da 

identidade e da experiência. Os sítios com significado cultural refletem a 

diversidade das nossas comunidades, dizendo-nos quem somos e qual foi 

o passado que nos formou, assim como se formou a paisagem. Eles 

são insubstituíveis e preciosos. Estes sítios com significado cultural 

devem ser conservados para as gerações atuais e futuras (p.4) 

 

Destacamos o caráter agregador da paisagem, observando que não é possível a separar 

de bens e referências culturais e, portanto, comunidade, patrimônio e história também não 

se dissociam desse ambiente vivido. No artigo dois a referida carta considera: “A 

conservação é uma parte integral da boa gestão dos sítios com significado cultural”, e 

ainda: “Os sítios com significado cultural devem ser salvaguardados e não devem ser 

postos em risco ou deixados ficar num estado vulnerável”. De acordo com esta carta, a 

preservação é parte importante da conservação, onde: “a preservação é apropriada 

sempre que (o bem) constitua evidência do significado cultural, ou quando existir 

insuficiente evidência que permita serem empreendidos outros processos de 

conservação”. 

 

A carta de 1999 revoga a carta de 1988, constituindo uma extensão e reinterpretação 

desta, onde, em seu artigo 1º, considera que, “a preservação será a manutenção no 

estado da substância de um bem e a desaceleração pelo qual ele se degrada”, no quesito 

conservação o artigo 2º diz que o seu objetivo é “preservar a significância cultural de um 

bem, e deve indicar medidas de segurança e de manutenção...”. Todavia, o artigo 12º 

coloca que “não poderão ser admitidas técnicas de estabilização que destruam a 

significação cultural do bem”. Podemos concluir então, que ambas as cartas 

consideram importantes o meio ambiente dos bens, seus significados e sua relação com a 

identidade e com a cultura local, ou seja, com as pessoas. E reconhece ainda “a 
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necessidade de se envolverem as pessoas nos processos de formação das 

decisões, particularmente aquelas que tiverem fortes associações com um sítio. 

Pode-se tratar do dono da loja da esquina, dos trabalhadores de uma fábrica ou dos 

guardiões comunitários de sítios com valor especial, quer sejam de origem indígena ou 

Europeia”. (p.2) 

 

Nesse sentido, o conceito de preservação que está a direcionar nosso olhar ‘bebe’ de 

referenciais da Antropologia e da Museologia. Mário Chagas (1998) coloca, a respeito do 

sentido de preservar: Praeservare, do latim, quer dizer ver antecipadamente o perigo. “O 

perigo maior que paira sobre um bem cultural é a sua própria morte ou deterioração”. 

Assim, o sentido da preservação está na dinamização [ou uso social] do bem cultural 

preservado. Para Guarnieri (1990, p.10) “a preservação proporciona a construção de uma 

memória que permite o reconhecimento de características próprias, ou seja, a 

identificação. E a identidade é algo extremamente ligado a auto definição, à soberania, ao 

fortalecimento de uma consciência histórica”. Desse modo, os processos de seleção e 

construção do patrimônio cultural devem ser pautados por um viés preservacionista, que 

considere o uso social desse patrimônio de forma democrática e plural.  

 

Dessa forma, entendemos a conservação como primordial, mas que deve ser 

necessariamente atrelada ao conceito de preservação, que pressupõe o uso social, para 

que o patrimônio não seja apenas objeto de deleite de parcela da sociedade. 

 

Várias instâncias, nacionais e internacionais, de proteção do patrimônio cultural abordam 

a questão do risco cultural em que os diversos patrimônios estão envolvidos. As 

discussões estão pautadas em uma visão integrada sobre todos os danos e perdas 

possíveis que o patrimônio cultural pode sofrer, não somente devido a eventos 

específicos como o porto, por ex. 

 

Os instrumentos de tutela jurídica previstos na Constituição Federal devem ser vistos 

como mecanismos cuja finalidade precípua consiste em selecionar os bens que passarão 

a integrar o patrimônio cultural brasileiro, de modo a lhes conferir proteção estatal e 

segurança jurídica, colocando-os a salvo de riscos ou contra ameaça de danos (VIERA, 

2010). 
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Nesse contexto a proposiçõ de eparação de medidas preventivas e potecnailizadoras é 

capaz de antecipar eficazmente os efeitos do risco aos acervos culturais de natureza 

material. Para tanto, é fundamental que os órgãos de preservação (em âmbito federal, 

estadual e municipal) criem e/ou aprimorem instrumentos de gestão de risco que visem 

aperfeiçoar a tomada de decisões dirigidas à proteção desse e de outros patrimônio 

culturais presentes no município. 

 

A Avaliação de Impacto aos Bens Culturais Tombados, Valorados e Registrados no 

âmbito da implantação do Porto Paratudal, deve ser feita em dois momentos: sem e com 

o empreendimento proposto. 

 

Sem o empreendimento os bens e referências culturais, com certeza, sofreriam uma 

série de interferências derivadas, sobretudo, de ações de cunho antrópico, que afetam 

aspectos tangíveis do patrimônio (atividades agrícolas, abandono, vandalismo, etc), como 

aspectos intangíveis (interrupção de práticas, esquecimento, etc). Assim, o aspecto 

dinâmico e fluído das práticas culturais coloca desafios para a mensuração das 

interferências naturais e humanas no patrimônio cultural, tangível e intangível.  

 

Já, o impacto causado com o empreendimento torna o quadro menos flexível, uma vez 

que poderá contribuir indiretamente para a aceleração das mudanças sociais e 

ceconômicas em curso na região, podendo provocar pressões às comunidades, 

transformando paisagens e lugares, quiça, impedindo a continuidade de práticas, formas 

de expressão e celebrações. 
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Conjunto de

atividades humanas

Conjunto de atividades que podem 
causar impacto, associadas de forma 

indireta ao empreendimento

Conjunto de 
atividades que  

certamente 

causarão impacto, 
associadas ao 

empreendimento

 

 

Figura 6. Esquema geral indicando diferentes escalas antrópicas de impacto ao patrimônio 

(modelo adaptado de Sánchez, 2006:127) 

 

Gostaríamos de destacar a necessidade de reconhecimento e o uso social e comunitário 

daquilo que é e será preservado. A participação da população local é necessária não 

apenas no levantamento de bens e referências, mas também nos processos de 

valorização, conservação e preservação. Nesse sentido, destacamos a importância da 

população tomar conhecimento dos resultados e produtos advindos dos estudos 

realizados para o licenciamento, de modo que tais informações sejam utilizadas em prol 

da preservação. 

 

Com isso, cabe citar a importância das atividades pós-levantamento, no âmbito de um 

Programa Integrado de Educação Patrimonial (já indicado como medida mitigadora no 

bojo do Programa de Gestão do Patrimônio Arqueológico a ser desencadeado nas fases 

subsequentes de licenciamento do empreendimento). 

 

Para o prognóstico de risco foram selecionados alguns fatores estabelecidos 

aprioristicamente. Todavia, apenas são considerados nesta conjuntura, os bens e 

referências culturais da AII, envolvendo 07 referências culturais, dentre elas o bem 

cultural registrado “Modo de Fazer Viola de Cocho”. 
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A Tabela 5 a seguir, apresenta uma avaliação da integridade do bens e referências 

mapeadas na AII, considerando, sobretudo, aspectos não relacionados ao 

empreendimento e aspectos diretamente associados ao mesmo. Na coluna do 

prognóstico de risco indicamos aspectos referentes ao empreendimento em si, os quais 

demandam as medidas expostas no item 7.2. 

 

Cabe ressaltar que para o prognóstico de risco, foi levada em conta a distância existente 

entre o porto em licenciamento e a área urbana de Cáceres onde estão localizada o bem 

e referencias culturais a ele relacionadas. 
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Tabela 5. Avaliação dos Bens e Referências Culturais 

 

Bem e/ou Referência 

Cultural 
Tipo 

Relevância 

(Alta, 

Média e 

Baixa) 

Estado de 

Conservação 

Atual (Bom, 

Médio e 

Ruim) 

Riscos que podem afetá-lo  

(fatores associados ou não à implantação da Terminal Paratudal) 

Prognóstico de 

Risco relacionado 

ao Terminal 

Paratudal 
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O
u
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Modo de Fazer Viola 

de Cocho 

Ofícios, Saberes e 

Modos de Fazer 
Alta Médio a ruim  X   X 

 
X X  Nulo 

Igreja Nossa 

Senhora do Carmo 
Edificações Alta Bom X  X X X X 

  
  Nulo 

Siriri 
Formas de 

expressão 
Alta Médio a ruim 

 
X  

 
 X 

 
X X  Nulo 

Cururu 

Formas de 

expressão / 

Celebrações 

Alta Médio a ruim 
 

X 
 

 X 
 

X X  Nulo 

"Festas de Santo" Celebrações Alta Bom 
   

 X 
 

X X   Nulo 

Dança de São 

Gonçalo 

Formas de 

expressão / 

Celebrações 

Alta Médio 
 

X 
 

 X 
 

X X  Nulo 

Comunidade 

Taquaral 
Lugares Alta Bom X 

 
X  X X 

   
  Nulo 
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7.2. Proposição de medidas para a preservação e salvaguarda do bem Viola de 

Cocho  

 

Conforme mencionado, não se conta com bens acautelados na área de interesse para o 

empreendimento, estando o bem viola de cocho e referências a ele associadas ora 

identificados circunscritos quese que exclusivamente à área urbana de Cáceres, distante 

cerca de 65 quilômetros do futuro porto. 

 

Entretanto, considerando o fato da cidade de Cáceres ocupar posição estratégica em um 

contexto regional, é possível que as mudanças em curso no ambiente urbano, oriundas 

do processo de modernização vivenciado com a expansão do agronegócio se agravem as 

transformaçõess ora enfrentadas por aqueles envolvidos no que tange à transmissão dos 

saberes relativos ao modo de fazer viola de cocho. Essa situação também vem criando 

situações adversas no que tange às condições de reprodução social e cultural do modo 

de vida das comunidades tradicionais e dinâmicas de sociabilidade que as vinculam entre 

si, apontando para as ‘ameaças’ da modernização. 

 

A grande circulação de carros e motos, por ex., tem alterado significativamente o 

cotidiano do município (até bem recentemente era generalizado o uso de bicicletas como 

meio de transporte por parcelas significativas da população local), percepção 

compartilhada pelos parceiros e moradores ouvidos evidenciando, por ex., a o 

crescimento de acidentes no trânsito e, consequentemente, a demanda por sinalização 

semafórica no núcleo urbano. 

 

Da mesma forma, há que se divisar as pressões causadas pela desejada ampliação do 

turismo em função dos atrativos de sua paisagem e recursos naturais. 

 

A sua vez, a viola de cocho em si mesma e os saberes acumulados e transmitidos por 

mestre Lourenço são fortemente reconhecidos e valorizados pela população local.  

 

Entretanto, o intenso processo de urbanização do município e a chegada massiva de 

migrantes e novas influências musicais e religiosas vem interrompendo os processos 

tradicionais de reprodução social dessas práticas culturais. Tendo em vista o fato de que 
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o modo de fazer viola de cocho e toda a “cultura religiosa” que a permeia constitui 

fundamental referência identitária para a memória da população local, é preciso que os 

projetos de educação patrimonial destaquem a diversidade sociocultural local em 

articulação com os grupos tradicionais.  

 

Os membros da Associação Cultural e do Ponto de Cultura afirmaram serem múltiplas as 

dificuldades de competição com os ritmos musicais não tradicionais, cujas letras e 

instrumentos refletem diferenças geracionais e mudanças culturais bastante significativas. 

Tais dificuldades são agravadas pela escassez de políticas mais robustas voltadas à 

valorização desse patrimônio cultural em Cáceres. 

 

Mestre Lourenço é o líder da Associação Cultural do Grupo Cururu Pantaneiro, por meio 

da qual oferece oficinas gratuitas de confecção de violas de cocho. Outros mestres 

cururueiros e da dança do Siriri oferecem oficinas também relacionadas a essa cultura, 

que teve o papel histórico fundamental de envolver os comunitários em relações de troca 

e reciprocidade com base na devoção religiosa e na música produzida com instrumentos 

musicais tradicionais. Mestra Aline é responsável pelas oficinas de musicalização, Mestra 

Marilze pelas oficinas de dança do Siriri, Mestre Justino pelas oficinas de confecção do 

Ganzá e mestre João Ramos pelas oficinas de confecção do Mocho (Figura 7). 
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Figura 7. Cartaz de divulgação das oficinas oferecidas na Associação Cultural do Grupo Cururu Pantaneiro, 

 dentre elas, a oficina de confecção de viola de cocho pelo mestre Lourenço. 

 

Conforme expresso ao longo do relatório o mestre Lourenço trata-se de figura central, 

reconhecida como referência maior da cultura religiosa de Cáceres, por qualquer membro 

das comunidades tradicionais organizadas em torno das relações de troca e reciprocidade 

estabelecidas nas festas de santo. Isso, por si só, serve para nos apontar a centralidade 

simbólica exercida por ele, tendo recebido Moção de Aplauso conferida pela Câmara 

Municipal de Cáceres em 2012 ao Grupo Cururu Pantaneiro, na figura do Mestre, pelos 

“relevantes trabalhos realizados para difundir e valorizar a identidade dos povos que 

vivenciaram a cultura cururu e siriri”, (...) representando a cultura e a identidade de um 

povo”. Da mesma forma, temos a Moção de Congratulação concedida pela Assembleia 

Legislativa do estado de Mato Grosso em agosto de 2014 à “brilhante Associação Cultural 

do Grupo Cururu Pantaneiro, na pessoa de seu ilustríssimo presidente Senhor Lourenço 

da Guia Ferreira Mendes por fazer parte de uma das culturas mais belas e genuínas, a 

Cultura Mato-grossense”. (Prancha 21) 



Prancha 21. Moções de Aplausos e Congratulação ao mestre Lorenço da Guia

Ferreira Mendes
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Outro ponto importante a ser evidenciado, consiste no desejo desses mestres em obter 

um maior reconhecimento e apoio por parte das igrejas e também das escolas – de modo 

a poderem atuar e ensinar dentro delas - para ajudarem a preservar, divulgar e atrair 

pessoas para a cultura do cururu e do siriri, bem como ao modo de fazer viola de cocho, o 

ganzá e mocho.  

 

De qualquer forma, almejamos explicitar que tais bens e referências, embora 

posicionados na AII do empreendimento e, portanto, a salvo de impactos advindos de sua 

implantação, encontram-se inseridos em um cenário cultural mais amplo de 

transformações econômicas e socais que vem colocando esses patrimônios em risco. 

 

Assim, a colaboração do empreendedor torna-se importante nesse processo. Uma 

aproximação entre empreendedor, comunidade, lideranças e secretarias e o envolvimento 

destes com os bens e referências culturais constituítas certamente em estímulo positivo, 

podendo criar condições favoráveis para a potencialização desse patrimônio. 

 

É a partir do diálogo que se torna possível interpretar e compreender de diferentes formas 

as interpretações de um bem ou fenômeno social e é desse diálogo que é possível mediar 

e antever riscos e conflitos, tornando os sujeitos (steckholders) responsáveis também pela 

elaboração de medidas que mitiguem impactos. 

 

 

 

Figura 8. Risco Cultural transformado em oportunidade 
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Durante as entrevistas, rodas de conversa e reuniões realizadas em Cáceres, em que 

foram levantados aspectos em torno do bem e referências culturais a ele associadas, 

conversávamos com os colaboradores acerca do empreendimento em si. A expectativa 

de desenvolvimento advinda da implantação de um porto é grande. Estima-se que com 

isso, haverá a possibilidade de melhorias, sobretudo, no quadro de crise ora vivenciado 

no país. Têm-se a expectativa de que com o efetivo de engenheiros e maquinário na 

região, contribua, por exemplo, se processe a melhoria das estradas e acessos 

(sobretudo, no período de cheias). Da mesma forma divisa-se um maior número de oferta 

de empregose por serviços. 

 

Isto posto, destacamos as seguintes medidas a ser adotadas pelo empreendedor nas 

próximas etapas do licenciamento: 

 

- Realização de um Programa Integrado de Educação Patrimonial, que seja trabalhado 

de forma dialógica com a comunidade local, a partir de diálogos múltiplos, observando 

tanto o patrimônio arqueológico evidenciado, mas, sobretudo, o Modo de Fazer Viola de 

Cocho; 

 

Foi observado durante as atividades de entrevistas e roda de conversa, um grande 

interesse pelo levantamento e divulgação do bem em questão, visando estimular as novas 

gerações quanto a manutenção desse saber/fazer, em risco no município, demandando 

ações nesse sentido. Diante disso, propomos a elaboração de um material de apoio à 

divulgação das referências levantadas (em meio impresso ou eletrônico), o qual poderá 

ser utilizado no Programa Integrado de Educação Patrimonial.  

 

Nesse sentido, apresentamos a seguir a proposição de um Programa Integrado de 

Educação Patrimonial a ser desenvolvido nas etapas subsequentes de licenciamento do 

empreendimento. 
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8. ELEMENTOS PARA O DESENVOLVIMENTO DO PROJETO INTEGRADO DE 

EDUCAÇÃO PATRIMONIAL 

 

A partir das pesquisas de campo foi possível identificar a necessidade de se desenvolver 

ações de Educação Patrimonial na sede do município, onde é desenvolvida a viola de 

cocho e demais atividades a ela relacionadas, vistas como referências culturais 

relevantes, objetivando sua valorização e preservação. 

 

Ha uma parcela da comunidade, bem como do Poder Público interessada nas temáticas 

relacionadas ao Patrimônio Cultural visando seu aproveitamento cultural e turístico 

considerando as festas, os saberes e fazeres, a religiosidade, além obviamente do bem 

registrado em questão. Para a atividade educativa consideramos o envolvimento de 

diferentes esferas da população como primordiais. 

 

A realização de ações educativas exige o uso de encaminhamentos metodológicos e de 

referências teóricas específicas. Desta maneira, a educação patrimonial é entendida 

como um conjunto de ações com metodologia própria que promove o conhecimento sobre 

os bens culturais, permitindo o acesso direto às fontes, ou seja, aos objetos culturais, 

propiciando atitudes de preservação (LIMA, 2003). 

 

Cabe ressaltar a importância do desenvolvimento de ações de Educação Patrimonial 

nesse tipo de empreendimento, pois possibilitam o acesso da comunidade envolvida ou 

local a bens culturais que constituirão alvo de resgate e/ou preservação in situ, que 

poderão ser integrados aos demais patrimônios e referências.  

 

A abordagem integrada do patrimônio cultural no âmbito de um programa de educação 

patrimonial poderá possibilitar a apropriação de diferentes bens culturais pelas 

comunidades, como pertencentes à formação do seu espaço, da sua terra. Estas são 

condições para promover a proteção e preservação do patrimônio a partir do sentimento 

de pertença.  
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As ações educativas deverão ser elaboradas com diferentes propostas direcionadas 

às especificidades de cada comunidade, pois estas são parte integrante do contexto 

nos quais os bens estão inseridos. O programa a ser desenvolvido deverá dialogar com 

as diretrizes indicadas pela CEDUC/IPHAN para os processos de Educação Patrimonial 

(FLORÊNCIO et al, 2014), a saber: 

 

 A Educação Patrimonial como processo de mediação; 

 As comunidades como participantes efetivas das ações educativas; 

 Os bens culturais inseridos nos espaços de vida das pessoas; 

 O território como espaço educativo; 

 O Patrimônio Cultural como campo disputa e negociação. 

 

Essas são algumas das questões a ser integradas ao programa recomendado, que 

deverá envolver a definição dos seguintes itens, em atendimento a IN 01/2015: 

 

I - definição do público alvo; 

II - objetivos; 

III - justificativa; 

IV - metodologia; 

V - descrição da equipe multidisciplinar responsável; 

VI - cronograma de execução, e 

VII - mecanismos de avaliação. 

 

Defendemos que o percurso deste Programa de Educação Patrimonial envolva uma 

metodologia voltada à prática da mediação. A escolha da Mediação como caminho a ser 

percorrido se integra diretamente nas premissas esboçadas pela CEDUC/IPHAN. É essa 

a experiência, o diálogo, a troca e a construção conjunta do conhecimento que buscamos 

ensejar durante o percurso trilhado. A mediação consistirá, em um caminho a ser tomado, 

ligado à sensibilização do sujeito diante de um objeto ou situação. Pensando nessa 

sensibilização, relacionada também à memória, consideramos o trabalho de educação 

patrimonial como uma das práticas para a criação de uma experiência. 
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No ato da mediação, também é necessário levar em consideração o espaço em que está 

inserido o patrimônio cultural a ser trabalhado. Algumas perguntas podem ser feitas como 

qual a importância daquele patrimônio, as relações que existem entre este e as pessoas 

que o vivenciam, podendo este ser material ou imaterial. Mediação é, portanto, um 

diálogo entre muitas memórias, dos sujeitos envolvidos e do próprio patrimônio, além 

do discurso criado ao seu redor. Dessa forma, o papel da mediação é problematizar esses 

conteúdos. Provocar a memória dos indivíduos envolvidos, como se cada fragmento de 

memória fossem peças de um quebra cabeça a ser construído no coletivo. Sob esse 

enfoque, a mediação cultural coloca-se como espaço de enfrentamento entre concepções 

de arte, cultura e educação (COUTINHO, 2009).  

 

Importante levar em consideração que os sujeitos envolvidos têm vivências e experiências 

distintas, além de demandas e necessidades diferentes. Para isso é necessário flexibilizar 

a comunicação. Para que ela aconteça é necessário buscar formas e situações, maneiras 

de lidar com o espaço, com o conteúdo, aproximar ambas as partes. (ALENCAR, 2008).  

 

Cáceres abriga um patrimônio arqueológico considerável, de grande relevância, expresso 

em seu casario urbano tombado, sedes de fazenda, além, obviamente, do patrimônio 

intangível ora abordado. Embora tais referências estejam dispersas por várias áreas do 

município são considerados importantes pela população, e fazem parte da identidade e 

cultura local, além de apresentarem conexões com as referências culturais identificadas. 

 

Sugerimos que as ações de Educação Patrimonial se concentrem na área urbana e 

outras comunidades interessadas na valorização de suas referências como, por exemplo, 

as comunidades quilombolas presentes no município como a de Pita Canudos, Santana, 

Ponta do Morro, Exú, Chapadinha e São Gonçalo.  

 

Em consonância com os argumentos explicitados e diante das entrevistas, reuniões e 

rodas de conversa, sugerimos que as atividades abranjam um público diversificado e 

heterogêneo, levando em conta e atendendo as especificidades de cada comunidade. 

Tais atividades devem ser realizadas em conjunto com a comunidade, a partir do diálogo 

entre todos os envolvidos, priorizando não só as referências levantadas, mas também as 
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demandas porventura identificadas pela população, como por mexemplo, oficinas 

votladas ao patrimônio histórico, cultural e arqueológico da região. 

 

Assim, nas atividades a serem realizadas no âmbito do Programa Integrado de Educação 

Patrimonial, os indivíduos serão levados a se aproximarem dos bens culturais que 

constituem seu patrimônio, remetem a sua memória, podendo atribuir-lhes significados e 

priorizar sua valorização. O diálogo realizado de forma transversal, entre educadores, 

arqueólogos e população deve ser o mote gerador de todas as atividades a serem 

desenvolvidas. Portanto, o Modo de Fazer Viola de Cocho, o Siriri, o Cururu, Dança de 

São Gonçalo, as manifestações arqueológicas devem ser o principal eixo dessas 

atividades, expandindo-se para outras referências. 

 

É importante que dentro das escolas sejam desenvolvidas atividades junto aos alunos, 

por meio de rodas de conversa e oficinas, utilizando-se uma linguagem própria, que se 

aproxime da faixa etária dos alunos e partindo dos elementos e categorias selecionados 

por eles, para que, a partir destes elementos, tratar de assuntos específicos. O ideal é 

que se aborde questões relacionadas á aproximação das crianças e jovens com os bens 

e referências locais. 

 

É de grande importância também, que estas atividades lúdicas contribuam para o 

enriquecimento do trabalho dos professores, sendo feitas, preferencialmente, de forma 

holística, ou seja, envolvendo diferentes disciplinas e esferas daquilo que nos constitui 

como seres culturais e sociais, como a cultura, a memória, os saberes e fazeres e os ritos 

e crenças da comunidade. Além de fornecer informações para que as atividades de 

Educação Patrimonial e as temáticas relacionadas ao patrimônio possam ser discutidas 

no âmbito escolar, o ideal é que a atividade com esse público seja feita no formato 

Formação Continuada de Professores, com o aprofundamento das temáticas e a 

discussão de atividades que podem ser desenvolvidas dentro da realidade escolar local. 

O diálogo constitui aqui um elemento principal, sendo necessário que esta atividade seja 

realizada de forma dialógica e colaborativa. Nas atividades junto aos professores e aos 

multiplicadores é importante que se trate também de assuntos relacionados á tolerância 

religiosa e à diversidade. 
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A realização das atividades com lideranças, mestres do saber fazer, anciãos, 

funcionários das secretarias de cultura, educação e turismo, e demais interessados 

enfim, multiplicadores, além de ser importante para a comunidade, será uma ferramenta 

de reconhecimento, onde a Educação Patrimonial pode refinar o olhar, sobretudo, no que 

tange os bens arqueológicos, tornando-os agentes de preservação e multiplicação de 

informação, além de possibilitar a mobilização comunitária para o desenvolvimento de 

projetos de preservação e uso dos espaços de forma sustentável. 

 

Sugerimos, ainda, a participação de funcionários contratados para a implantação do 

porto nesta atividade, sobretudo aqueles que têm seus trabalhos relacionados ás áreas 

de relações públicas e gestão de projetos, para que os mesmos se aproximem da 

realidade local e dos seus bens e referências locais, podendo, também, observar melhor 

as possíveis medidas para minimizar eventuais impactos que porventura venham a se 

acortinar. O diálogo entre diferentes áreas também é realizado, valorizando ainda mais o 

ensino transversal em diferentes esferas da comunidade. 

 

Por esse público ser heterogêneo, há uma troca maior de saberes e fazeres, 

enriquecendo a atividade e tornando possível o desenvolvimento de extratégias de 

aproximação e envolvimento dos jovens às referências culturais, assim como minimizar 

possíveis conflitos e buscando a melhor utilização, conservação e preservação dos 

espaços e referências culturais. Essa atividade pode ser realizada com um conjunto de 

ações mistas, como ações orientadas por educadores e arqueólogos onde 

acontecerão rodas de conversa e oficinas. 
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Colocamo-nos à disposição deste IPHAN para prestar os esclarecimentos que se fizerem 

necessários. 

 

 

São Paulo 28 de fevereiro de 2018.  

 

 

 

 

Paulo Eduardo Zanettini 

Arqueólogo Coordenador 
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INSTITUTO DO PATRIMÔNIO HISTÓRICO
E ARTÍSTICO NACIONAL

DEPARTAMENTO DE PATRIMÔNIO MATERIAL
E FISCALIZAÇÃO

CENTRO NACIONAL DE ARQUEOLOGIA

PORTARIA Nº 56, DE 29 DE SETEMBRO DE 2017

A DIRETORA SUBSTITUTA DO CENTRO NACIONAL
DE ARQUEOLOGIA DO DEPARTAMENTO DE PATRIMÔNIO
MATERIAL E FISCALIZAÇÃO DO INSTITUTO DO PATRIMÔ-
NIO HISTÓRICO E ARTÍSTICO NACIONAL - IPHAN, no uso da
atribuição que lhe foi conferida pela Portaria n.º 475, de 30/11/2016,
e de acordo com o disposto no inciso VIII, art. 17, Anexo I, do
Decreto n.º 6.844, de 07/05/2009, e com a Lei n.º 3.924, de
26/07/1961, e com a Portaria SPHAN n.º 07, de 1º/12/1988, e ainda
do que consta dos processos administrativos relacionados nos anexos
a esta Portaria, resolve:

I - Expedir PERMISSÃO, sem prejuízo das demais auto-
rizações exigíveis por diferentes órgãos e entidades da Administração
Pública, aos arqueólogos coordenadores dos projetos das pesquisas
arqueológicas relacionadas no anexo I desta Portaria, regidos pela
Portaria Iphan nº 230/02;

II - Expedir RENOVAÇÃO, sem prejuízo das demais au-
torizações exigíveis por diferentes órgãos e entidades da Adminis-
tração Pública, aos arqueólogos coordenadores dos projetos das pes-
quisas arqueológicas relacionadas no anexo II desta Portaria, regidos
pela Instrução Normativa 001/2015, de 25 de março de 2015;

III - Expedir RENOVAÇÃO, sem prejuízo das demais au-
torizações exigíveis por diferentes órgãos e entidades da Adminis-
tração Pública, aos arqueólogos coordenadores dos projetos das pes-
quisas arqueológicas relacionadas no anexo III desta Portaria, regidos
pela Portaria Iphan nº 230/02

IV - Expedir AUTORIZAÇÃO, sem prejuízo das demais
autorizações exigíveis por diferentes órgãos e entidades da Admi-
nistração Pública, aos arqueólogos coordenadores dos projetos das
pesquisas arqueológicas relacionadas no anexo IV desta Portaria, re-
gidos pela Portaria Iphan nº 230/02;

V - Expedir AUTORIZAÇÃO, sem prejuízo das demais au-
torizações exigíveis por diferentes órgãos e entidades da Adminis-
tração Pública, aos arqueólogos coordenadores dos projetos e pro-
gramas de pesquisas arqueológicas relacionadas no anexo V desta
Portaria, regidos pela Instrução Normativa 001/2015, de 25 de março
de 2015;

VI- As autorizações para a execução dos projetos e pro-
gramas relacionados nesta Portaria não correspondem à manifestação
conclusiva do Iphan para fins de obtenção de licença ambiental.

VII- As Superintendências Estaduais são as unidades res-
ponsáveis pela aprovação dos projetos e programas de sua com-
petência, cujas execuções estão sendo autorizadas na presente por-
taria, bem como pela fiscalização e monitoramento das ações oriun-
das dos mesmos, com base nas vistorias realizadas a partir do cro-
nograma do projeto, inclusive no que diz respeito à destinação e à
guarda do material coletado, assim como das ações de preservação e
valorização dos remanescentes.

VIII- Condicionar a eficácia das presentes autorizações, per-
missões e renovações à apresentação, por parte dos arqueólogos co-
ordenadores, de relatórios parciais e finais, em meio físico e digital,
ao término dos prazos fixados nos projetos de pesquisa anexos a esta
Portaria.

IX- Esta Portaria entra em vigor na data de sua publicação.

DANIELI HELENCO

ANEXO I

01- Processo n. º 01408.000517/2017-35
Projeto: Acompanhamento Arqueológico das Obras de Res-

tauração do Convento de São Frei Pedro Gonçalves
Arqueólogo Coordenador: Nuno José de Souza Rêgo
Área de Abrangência: Município de João Pessoa, Estado da

Paraíba
Prazo de Validade: 05 (cinco) meses
02- Processo n. º 01508.000204/2017-59
Projeto: Prospecção Arqueológica e Educação Patrimonial

para a PCH Fortaleza
Arqueólogos Coordenadores: Silvano Silveira da Costa e

Aline Bertoncello
Apoio Institucional: Laboratório de Arqueologia e Etnologia

e Etno-História- Universidade Estadual de Maringá (UEM)
Área de Abrangência: Município de Tibagi, Estado do Paraná
Prazo de Validade: 03(três) meses
03- Processo n. º 01508.001145/2017-36
Projeto: Programa de Prospecções Arqueológicas Intensivas

e Programa de Educação Patrimonial CGH Volta Grande
Arqueólogo Coordenador: Éberson Martins do Couto
Apoio Institucional: Laboratório de Arqueologia e Etnologia

e Etno-História-Universidade Estadual de Maringá (UEM)
Área de Abrangência: Municípios de Pinhão e Guarapuava,

Estado do Paraná
Prazo de Validade: 02 (dois) meses
04- Processo n. º 01508.001166/2017-51
Projeto: Programa de Resgate Arqueológico, Monitoramento e

Educação Patrimonial na Área do empreendimento Estância Lago Azul

Arqueólogo Coordenador: Raul Viana Novasco
Apoio Institucional: Laboratório de Arqueologia e Etnologia

e Etno-História - Universidade Estadual de Maringá (UEM)
Área de Abrangência: Município de Luiziana, Estado do

Paraná
Prazo de Validade: 12 (doze) meses

ANEXO II

01- Enquadramento IN: Nível II
Empreendedor: Centrais Elétricas do Pará - CELPA S.A.
Empreendimento: Rede de distribuição rural de energia elé-

trica até 34,5 KV
Processo nº 01492.000070/2017-92
Projeto: Acompanhamento Arqueológico na Área da Rede de

distribuição rural de energia elétrica Comunidade Nossa Senhora de
Nazaré, Vila Boa União

Arqueóloga Coordenadora: Helena Pinto de Lima
Área de Abrangência: Município de Gurupá, Estado do Pará
Prazo de validade: 02 (dois) meses
02- Enquadramento IN: Nível II
Empreendedor: Centrais Elétricas do Pará - CELPA S.A.
Empreendimento: Rede de distribuição rural de energia elé-

trica até 34,5 KV
Processo nº 01492.000070/2017-92
Projeto: Salvamento Arqueológico na Área da Rede de dis-

tribuição rural de energia elétrica Comunidade Nossa Senhora de
Nazaré, Vila Boa União

Arqueóloga Coordenadora: Helena Pinto de Lima
Apoio Institucional: Museu Paraense Emílio Goeldi - Go-

verno Federal
Área de Abrangência: Município de Gurupá, Estado do Pará
Prazo de validade: 02 (dois) meses
03-Enquadramento IN: Nível III
Empreendedor: Companhia VALE S.A.
Empreendimento: Área de Empréstimo AEA 03, em Vitória

do Mearim, associada ao Lote 02 das Jazidas do Projeto de Duplicação
da Estrada de Ferro Carajás - EFC, da Companhia VALE, MA

Processo n. º 01494.000307/2015-53
Projeto: Programa de Gestão do Patrimônio Arqueológico

para Implantação da Área de Empréstimo AEA 03 em Vitória do
Mearim, MA

Arqueólogo Coordenador: Wesley Charles de Oliveira
Arqueóloga de campo: Sara Batista Santana
Apoio Institucional: Laboratório de Arqueologia - LARQ -

Universidade Federal do Maranhão (UFMA)
Área de Abrangência: Município de Vitória do Mearim, Es-

tado do Maranhão
Prazo de Validade: 12 (doze) meses

ANEXO III

01- Processo: n° 01425.001056/2015-48
Projeto: Salvamento Arqueológico do Setor Gonçaleiro Caí-

do, Aterro Jatobá, Fazenda Várzea Funda
Arqueólogas Coordenadoras: Gabriele Viega Garcia e Maria

Clara Migliacio
Apoio Institucional: Instituto Homem Brasileiro
Área de Abrangência: Município de Cáceres, Estado do Ma-

to Grosso
Prazo de Validade: 12 (Doze) meses

ANEXO IV

01- Processo n. º 01510.000333/2007-26
Projeto: Delimitação e Monitoramento Arqueológico das Ati-

vidades de Cercamento e Sinalização dos Sambaquis Armação da
Piedade III, IV e V

Arqueóloga Coordenadora: Deisi Scunderlick Eloy de Farias
Apoio Institucional: Laboratório de Arqueologia Pedro Ig-

nácio Schmitz (LAPIS) do Instituto de Pesquisas Ambientais e Tec-
nológicas (IPAT) - Universidade do Extremo Sul Catarinense
(UNESC)

Área de Abrangência: Município de Governador Celso Ra-
mos, no Estado de Santa Catarina

Prazo de Validade: 06 (seis) meses

ANEXO V

01-Enquadramento IN: Nível III
Empreendedor: Prefeitura de Rio Grande
Empreendimento: Loteamento ABC X
Processo n. º 01512.002939/2016-77
Projeto: Avaliação de Impacto ao Patrimônio Arqueológico

na Área de Implantação do Loteamento ABC X
Arqueólogo Coordenador: Bruno Xavier Pons
Apoio Institucional: Laboratório de Arqueologia do Capi-

talismo - Liber Studium - Universidade Federal do Rio Grande
(FURG)

Área de Abrangência: Município de Rio Grande, Estado do
Rio Grande do Sul

Prazo de Validade: 04 (quatro) meses
02-Enquadramento IN: Nível III
Empreendedor: ESAL- Empreendimentos e Soluções Am-

bientais Ltda-ME

Empreendimento: Transbordo de Resíduos Sólidos e Bene-
ficiamento de Resíduos Inertes

Processo n. º 01506.006255/2016-23
Projeto: Avaliação de Impacto ao Patrimônio Arqueológico

na área de Implantação do Transbordo de Resíduos Sólidos e Be-
neficiamento de Resíduos Inertes

Arqueóloga Coordenadora: Lúcia de Jesus Cardoso Oliveira
Juliani

Arqueólogo de Campo: Luiz Fernando Erig Lima
Apoio Institucional: Museu Municipal José Raphael Toscano

- Prefeitura de Jahu
Área de Abrangência: Município de Sertãozinho, Estado de

São Paulo
Prazo de Validade: 04 (quatro) meses
03-Enquadramento IN: Nível III
Empreendedor: JR Ávila Terraplanagem Ltda
Empreendimento: Jazida de Areia
Processo n. 01512.006301/2016-13
Projeto: Avaliação de Impacto ao Patrimônio Arqueológico

na Área da Jazida de Areia
Arqueólogo coordenador: Marcelo de Almeida Borges
Apoio Institucional: Laboratório de Ensino e Pesquisa em

Antropologia e Arqueologia - (LEPAARQ) - Universidade Federal de
Pelotas (UFPEL)

Área de Abrangência: Município de Rio Grande, Estado do
Rio Grande do Sul

Prazo de Validade: 03 (Três) meses
04-Enquadramento IN: Nível III
Empreendedor: Mirim Incorporações e Loteamentos de Imó-

veis Ltda
Empreendimento: Argileira Mirim
Processo nº. 01512.001468/2017-61
Projeto: Avaliação de Impacto ao Patrimônio Arqueológico

na área da Mineração Argileira Mirim
Arqueóloga Coordenadora: Ana Paula Della Cruz da Silva Malta
Arqueóloga de Campo: Ana Paula Della Cruz da Silva Malta
Apoio Institucional: Laboratório de Arqueologia do Capi-

talismo - Liber Studium- Universidade Federal do Rio Grande
(FURG)

Área de Abrangência: Município de Torres, Estado do Rio
Grande do Sul

Prazo de Validade: 04 (quatro) meses
05-Enquadramento IN: Nível III
Empreendedor: DMS Processamento de Dados Ltda-ME
Empreendimento: Jazida de Areia-DMS Processamento de

dados Ltda-ME
Processo: nº 01512.001504/2017-96
Projeto: Avaliação de Impacto ao Patrimônio Arqueológico

na Área da Jazida de Areia DMS
Arqueóloga coordenadora: Renata Rauber
Apoio Institucional: Centro de Ensino e Pesquisas Arqueo-

lógicas - CEPA- Universidade de Santa Cruz do Sul (UNISC)
Área de Abrangência: Município de Santo Antônio da Pa-

trulha, Estado do Rio Grande do Sul
Prazo de Validade: 02 (Dois) meses
06-Enquadramento IN: Nível III
Empreendedor: Myrtos Geração de Energia S.A
Empreendimento: UTE Termoirapé I e II
Processo n: 01514.004949/2015-46
Projeto: Avaliação de Impacto ao Patrimônio Arqueológico

na Área na UTE Termoirapé I e II
Arqueólogo coordenador: Márcio Walter de Moura Castro
Apoio Institucional: Centro de Arqueologia Annette Laming

Emperaire - CAALE- Prefeitura de Lagoa Santa
Área de Abrangência: Município de Grão Mogol, Estado de

Minas Gerais
Prazo de Validade: 03 (Três) meses
07- Enquadramento IN: Nível II
Empreendedor: MVR Engenharia e Participações S.A.
Empreendimento: Residencial Parque Santa Ana
Processo n. º 01506.007436/2016-77
Projeto: Acompanhamento Arqueológico na Área De Im-

plantação do Residencial Parque Santa Ana
Arqueóloga Coordenadora: Cássia Bars Hering
Arqueólogo de Campo: José Eduardo Abrahão
Apoio Institucional: Museu Municipal José Raphael Tosca-

no-Prefeitura de Jahu
Área de Abrangência: Município de Guarulhos, Estado de

São Paulo
Prazo de Validade: 06 (seis) meses
08-Enquadramento IN: Nível III
Empreendedor: Esmeralda Sanchez Bassalobre Santaella
Empreendimento: Loteamento Residencial Montana II
Processo n. º 01506.006086/2016-21
Projeto: Avaliação de Impacto de Impacto ao Patrimônio

Arqueológico Loteamento Residencial Montana II
Arqueóloga Coordenadora: Lúcia de Jesus Cardoso Oliveira

Juliani
Arqueóloga de Campo: Camila Pedron Del Pozo Gregorio
Apoio Institucional: Museu Municipal José Raphael Tosca-

no- Prefeitura de Jahu
Área de Abrangência: Município de Marília, Estado de São Paulo
Prazo de Validade: 04 (quatro) meses
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09-Enquadramento IN: Nível III
Empreendedor: JMS Loteadora Ltda.
Empreendimento: Condomínio Residencial Real Parque
Processo n. º 01423.000217/2016-87
Projeto: Avaliação de Impacto ao Patrimônio Arqueológico

na Área de Impacto do Condomínio Residencial Real Parque
Arqueóloga Coordenadora: Cleiciane Aiane Noleto da Silva
Apoio Institucional: Universidade Federal de Rondônia-Uni-

versidade Federal de Rondônia (UNIR)
Área de Abrangência: Municípios de Rio Branco, Estado do Acre
Prazo de Validade: 04 (quatro) meses
10-Enquadramento IN: Nível III
Empreendedor: Dayane Sovinsky Rodrigues Eireli ME
Empreendimento: CGH Imbaú I
Processo n. º 01508.000020/2017-99
Projeto: Avaliação de Impacto ao Patrimônio Arqueológico

para CGH Imbaú I
Arqueólogo Coordenador: Silvano Silveira da Costa
Arqueólogo de Campo: Guilherme Tavares Gonçalves Júnior
Apoio Institucional: Laboratório de Arqueologia e Etnologia

e Etno-História - Universidade Estadual de Maringá (UEM)
Área de Abrangência: Municípios de Imbaú e Tibagi, Estado

do Paraná
Prazo de validade: 08 (oito) meses
11- Enquadramento IN: Nível II
Empreendedor: Instituto de ação Social Vida e Saúde do

Amazonas-IASVISAN
Empreendimento: Condomínio Residencial IASVISAN
Processo n. º 01490.003964/2016-73
Projeto: Acompanhamento Arqueológico no Condomínio Re-

sidencial IASVISAN
Arqueólogo Coordenador: João Queiroz Rebouças
Arqueóloga Campo: Luzinete Soares Bobot
Área de Abrangência: Município de Manaus, Estado do

Amazonas
Prazo de validade: 24(vinte e quatro) meses
12- Enquadramento IN: Nível III
Empreendedor: Vale do Cavernoso Geração de Energia Ltda
Empreendimento: Pequena Central Hidrelétrica Cavernoso VI
Processo n. º 01508.900005/2017-42
Projeto: Projeto de Avaliação de Impacto ao Patrimônio Ar-

queológico na Área da PCH Cavernoso VI
Arqueóloga Coordenadora: Luísa Cardoso Rezende
Arqueólogo de Campo: Allyson Allan de Farias
Apoio Institucional: Laboratório de Arqueologia e Etnologia

e Etno-História-Universidade Estadual de Maringá (UEM)
Área de Abrangência: Municípios de Guarapuava e Can-

tagalo, Estado do Paraná
Prazo de Validade: 02 (dois) meses
13-Enquadramento IN: Nível III
Empreendedor: Lívia Angélica Lemos
Empreendimento: Loteamento Bella Serra
Processo n. º 01504.000309/2017-48
Projeto: Avaliação de Impacto ao Patrimônio Arqueológico

para o Loteamento Bella Serra
Arqueólogo Coordenador: Cristiano de Jesus
Arqueóloga de Campo: Lairisse Daniele de Araújo Costa
Apoio Institucional: Museu de Arqueologia de Xingó - MAX

- Universidade Federal de Sergipe (UFS)
Área de Abrangência: Município de Areia Branca, Estado de

S e rg i p e
Prazo de validade: 03 (três) meses
14- Enquadramento IN: Nível III
Empreendedor: Energética Rodão Ltda
Empreendimento: Pequena Central Hidrelétrica Cavernoso

VIII
Processo n. º 01508.000517/2017-15
Projeto: Avaliação de Impacto ao Patrimônio Arqueológico

da PCH Cavernoso VIII
Arqueóloga Coordenadora: Luísa Cardoso Rezende
Arqueólogo de Campo: Allysson Allan de Farias
Apoio Institucional: Laboratório de Arqueologia e Etnologia

e Etno-História-Universidade Estadual de Maringá (UEM)
Área de Abrangência: Municípios de Goioxim e Guarapuava,

Estado do Paraná
Prazo de Validade: 02 (dois) meses
15- Enquadramento IN: Nível III
Empreendedor: CELSE - Centrais Elétricas de Sergipe S.A.
Empreendimento: Empreendimento Linha de Transmissão do

Complexo Termoelétrico Porto de Sergipe I
Processo n. º 01504.000327/2017-20
Projeto: Avaliação de Impacto ao Patrimônio Arqueológico

do Empreendimento Linha de Transmissão do Complexo Termoe-
létrico Porto de Sergipe I

Arqueólogo Coordenador: Cristiano de Jesus
Arqueólogo de Campo: Cristiano de Jesus
Apoio Institucional: Museu de Arqueologia de Xingó -

MAX/UFS - Universidade Federal de Sergipe (UFS)
Área de Abrangência: Municípios de Barra dos Coqueiros,

Santo Amaro das Brotas, Laranjeiras e Nossa Senhora do Socorro,
Estado de Sergipe

Prazo de Validade: 06 (seis) meses
16- Enquadramento IN: Nível IV
Empreendedor: Interligação Elétrica Aimorés S.A.
Empreendimento: LT 500 Kv Padre Paraíso II
Processo n. º 01450.007736/2017-20

Projeto: Avaliação de Potencial de Impacto ao Patrimônio
Arqueológico na Área do Trecho da Linha de Transmissão (LT) 500
Kv Padre Paraíso II - Governador Valadares 6 - C2

Arqueóloga Coordenadora: Marina Neiva de Oliveira
Arqueóloga de Campo: Ana Cláudia de Arthur Jucá
Apoio Institucional: Laboratório de Arqueologia e Estudo da

Paisagem - Universidade Federal do Vale do Jequitinhonha e Mucuri
(UFVJM)

Área de Abrangência: Municípios de Campanário, Caraí, Ca-
tují, Frei Inocêncio, Governador Valadares, Itambacuri, Jampruca,
Padre Paraíso, Teófilo Otoni, Mathias Lobato, Estado de Minas Ge-
rais

Prazo de Validade: 09 (nove) meses
17- Enquadramento IN: Nível IV
Empreendedor: TPE - Transmissora Paraíso de Energia

S.A.
Empreendimento: Linha de Transmissão 500 kV Poções III -

Padre Paraíso 2 - Governador Valadares 6 - C1
Processo n. º 01450.007349/2017-93
Projeto: Avaliação de Potencial de Impacto ao Patrimônio

Arqueológico na Área de Implantação da Linha de Transmissão 500
kV Poções III - Padre Paraíso 2 - Governador Valadares 6 - C1

Arqueóloga coordenadora: Marina Neiva de Oliveira
Arqueóloga de campo: Ana Cláudia de Arthur Jucá
Apoio Institucional: Núcleo de Pesquisas em Arqueologia -

NEPAB/ Universidade Estadual de Santa Cruz (UESC)
Área de Abrangência: Municípios de Barra do Choça, Caa-

tiba, Encruzilhada, Itambé, Macarani, Planalto, Poções e Ribeirão do
Largo, Estado da Bahia; e municípios de Campanário, Caraí, Catuji,
Frei Inocêncio, Governador Valadares, Itambacuri, Jampruca, Padre
Paraíso, Poté, Teófilo Otoni, Mathias Lobato, Almenara, Bandeira,
Jequitinhonha, Joaíma, padre Paraíso, Ponto dos Volantes, Monte
Formoso, Mata Verde, Estado de Minas Gerais

Prazo de Validade: 09 (Nove) meses
18- Enquadramento IN: Nível IV
Empreendedor: Interligação Elétrica Paraguaçu S.A.
Empreendimento: LT 500 kV Poções III - Padre Paraíso II - C2
Processo n. º 01450.007737/2017-74
Projeto: Avaliação de Potencial de Impacto ao Patrimônio

Arqueológico da LT 500 kV Poções III - Padre Paraíso II - C2
Arqueóloga Coordenadora: Marina Neiva de Oliveira
Arqueólogo de Campo: Ana Cláudia de Arthur Jucá
Apoio Institucional: Laboratório de Arqueologia e Estudo da

Paisagem Universidade Federal do Vale do Jequitinhonha e Mucuri
(UFVJM) e Núcleo de Pesquisas em Arqueologia - NEPAB - Uni-
versidade Estadual de Santa Cruz (UESC)

Área de Abrangência: Municípios de Itambé, Macarani, Pla-
nalto, Poções e Caatiba, Estado da Bahia, Municípios de Caraí, Padre
Paraíso, Jequitinhonha, Novo Oriente de Minas, Joaíma, Águas For-
mosas, Almenara, Felisburgo, Bandeira e Jordânia, Estado de Minas
Gerais

Prazo de Validade: 09 (nove) meses
19- Enquadramento IN: Nível III
Empreendedor: FGR Construtora Jardins Genebra S/A.
Empreendimento: Jardins Genebra
Processo n. º 01551.000154/2017-84
Projeto: Gestão do Patrimônio Arqueológico e Projeto de

Educação Patrimonial na Área de Influência do empreendimento Jar-
dins Genebra-Paranoá-Região Administrativa VII - DF

Arqueólogo Coordenador: Edilson Teixeira de Souza
Arqueólogo de Campo: Edilson Teixeira de Souza
Apoio Institucional: Museu de Geociências - Mgeo do Ins-

tituto de Geociências - IG Universidade de Brasília (UNB)
Área de Abrangência: Região Administrativa do Paranoá -

RA-VII, Distrito Federal
Prazo de Validade: 12 (doze) meses
20- Enquadramento IN: Nível III
Empreendedor: TERRACAP - Companhia Imobiliária de

Brasília
Empreendimento: Setor Habitacional Taquari - Etapa I, Tre-

cho 3
Processo n. º 01551.000616/2016-82
Projeto: Avaliação de Potencial de Impacto ao Patrimônio

Arqueológico do Setor Habitacional Taquari - Etapa I, Trecho 3
Arqueólogo Coordenador: Edilson Teixeira de Souza
Arqueólogo de Campo: Edilson Teixeira de Souza
Apoio Institucional: Museu de Geociências - Mgeo do Ins-

tituto de Geociências - IG Universidade de Brasília (UNB)
Área de Abrangência: Lago Norte - RA XVIII, Distrito Federal
Prazo de Validade: 03 (três) meses
21- Enquadramento IN: Nível III
Empreendedor: Companhia de Investimentos do Centro Oeste
Empreendimento: Terminal de Uso Privado Paratudal
Processo n. º 01425.001535/2016-45
Projeto: Avaliação de Impacto ao Patrimônio Arqueológico

na Área de Implantação do Terminal de Uso Privado Paratudal
Arqueólogo Coordenador: Paulo Eduardo Zanettini
Arqueóloga de Campo: Luciana Bozzo Alves
Apoio Institucional: Museu Rondon de Etnologia e arqueo-

logia (Musear) - Universidade Federal de Mato Grosso (UFMT)
Área de Abrangência: Município de Cáceres, Estado do Ma-

to Grosso
Prazo de Validade: 07 (sete) meses
22- Enquadramento IN: Nível III
Empreendedor: Fernando Menezes Braga e Sylvia Maria Pic-

cirillo Braga
Empreendimento: Residenciais Borboletas 4 e 5
Processo n. º 01506.006695/2016-81

Projeto: Avaliação de Impacto ao Patrimônio Arqueológico
na área de Implantação dos Residenciais Borboleta 4 e Borboleta 5

Arqueólogo Coordenador: Lúcia de Jesus Cardoso Oliveira
Juliani

Arqueólogo de Campo: Camila Pedron Del Pozo Gregorio
Apoio Institucional: Museu Municipal José Raphael Toscano

- Prefeitura de Jahu
Área de Abrangência: Municípios de Bady Bassit e São José

do Rio Preto, Estado de São Paulo
Prazo de Validade: 04 (quatro) meses
23-Enquadramento IN: Nível III
Empreendedor: KEKE SPE 5 Empreendimentos Imobiliários

Ltda.
Empreendimento: Residencial Real Esplanada
Processo n. º 01506.005953/2017-92
Projeto: Avaliação de Impacto ao Patrimônio Arqueológico

na Área de Implantação do Residencial Real Esplanada
Arqueólogo Coordenador: Lúcia de Jesus Cardoso Oliveira

Juliani
Coordenador de Campo: Luiz Fernando Erig Lima
Apoio Institucional: Museu Municipal José Raphael Tosca-

no-Prefeitura de Jahu
Área de Abrangência: Município de Iperó, Estado de São

Paulo
Prazo de Validade: 04 (quatro) meses
24-Enquadramento IN: Nível III
Empreendedor: VELVET Participações S.A.
Empreendimento: Residencial Colinas do Engenho II
Processo n. º 01506.007502/2016-17
Projeto: Avaliação de Impacto ao Patrimônio Arqueológico

na área do Residencial Colinas do Engenho II
Arqueóloga Coordenadora: Lúcia de Jesus Cardoso Oliveira

Juliani
Arqueólogo de Campo: Luiz Fernando Erig Lima
Apoio Institucional: Museu Municipal José Raphael Tosca-

no-Prefeitura de Jahu
Área de Abrangência: Município de Limeira, Estado de São

Paulo
Prazo de Validade: 04 (quatro) meses
25-Enquadramento IN: Nível III
Empreendedor: SOAGIR Empreendimentos Imobiliários Li-

mitada EPP
Empreendimento: Jardim Esperança
Processo n. º 01506.007370/2016-15
Projeto: Avaliação de Impacto ao Patrimônio Arqueológico

na área de Implantação do Loteamento Jardim Esperança
Arqueóloga Coordenadora: Lúcia de Jesus Cardoso Oliveira

Juliani
Arqueóloga de Campo: Camila Pedron Del Pozo Gregorio
Apoio Institucional: Museu Municipal José Raphael Tosca-

no-Prefeitura de Jahu
Área de Abrangência: Município de Batatais, Estado de São

Paulo
Prazo de Validade: 04 (quatro) meses
26- Enquadramento IN: Nível III
Empreendedor: Ville Roma Empreendimentos LTDA.
Empreendimento: Jardim Campo Belo
Processo n. º 01506.006010/2016-04
Projeto: Avaliação de Impacto ao Patrimônio Arqueológico

na área do Residencial Jardim Campo Belo
Arqueóloga Coordenadora: Lúcia de Jesus Cardoso Oliveira

Juliani
Arqueólogo de Campo: Luiz Fernando Erig Lima
Apoio Institucional: Museu Municipal José Raphael Tosca-

no-Prefeitura de Jahu
Área de Abrangência: Município de Rio Claro, Estado de

São Paulo
Prazo de Validade: 04 (quatro) meses
27-Enquadramento IN: Nível III
Empreendedor: Mineração Santa Maria Ltda
Empreendimento: LT Projeto Santa Maria
Processo n. º 01512.002844/2016-53
Projeto: Avaliação de Impacto ao Patrimônio Arqueológico e

Educação Patrimonial - Linha de Transmissão (LT) 138kV Projeto
Santa Maria

Arqueólogo Coordenador: Alexandre Pena Matos
Apoio Institucional: Núcleo de Pré-História e Arqueologia -

NuPHA/ Universidade de Passo Fundo (UPF)
Área de Abrangência: Municípios de Santana da Boa Vista e

Caçapava do Sul, Estado do Rio Grande do Sul
Prazo de Validade: 03 (três) meses
28-Enquadramento IN: Nível III
Empreendedor: Companhia Imobiliária de Brasília - TER-

RACAP
Empreendimento: Setor Habitacional Jardim Botânico, Etapa IV
Processo n. º 01551.000621/2016-95
Projeto: Avaliação de Impacto ao Patrimônio Arqueológico

do Jardim Botânico IV
Arqueólogo Coordenador: Hugo Emanuel de Almeida
Arqueólogo de Campo: Hugo Emanuel de Almeida
Apoio Institucional: Museu de Geociências - Mgeo do Ins-

tituto de Geociências - IG Universidade de Brasília (UNB)
Área de Abrangência: RA XXVII Jardim Botânico, Distrito

Federal
Prazo de Validade: 06 (seis) meses
29- Enquadramento IN: Nível III
Empreendedor: RioZoo - Zoológico do Rio de Janeiro S.A.
Empreendimento: Obras de Revitalização do Zoológico do

Rio de Janeiro



 

 

 

 

Anexo 2. Ficha de Projeto 



Ficha do Projeto 

 

Título do Projeto: 

Avaliação de impacto aos bens culturais tombados, valorados e registrados. 

Foto da equipe:  

                 

 

Integrantes da equipe:  

Juliana Freitas e Ricardo de Oliveira. 

 

Nome dos colaboradores:  

Lourenço da Guia Ferreira Mendes, José de Souza, Belmiro Ferreira de França, Zelma Maria da 

Assunção Mendes, André da Costa e Silva, Gregório da Costa e Silva, Aline de Souza e Silva, Milita 

Ferreira de Almeida, Quirino Santana de Almeida, Aristida Ferreira da França, Izidoro Ferreira de 

França, Marilze Ferreira de França e Manoel João de Oliveira.  

 

Instituições e locais visitados:  

Residência do mestre Lourenço / Ponto de Cultura Toadas do Cururu Pantaneiro / Associação Cultural 

do Grupo Cururu Pantaneiro, Comunidade do Taquaral, Igreja de São Gonçalo e os locais que ocorrem 

os festejos tradicionais de devoção ao santos. 

 

Período de realização:  

01 de fevereiro a 06 de fevereiro de 2018. 

  



 

Bens culturais levantados: 07 

 

Fichas de referências patrimoniais preenchidas: 08 

 

Fichas das categorias do patrimônio cultural utilizadas no Projeto: 

 Lugares: 01 

 Celebrações: 01 

 Formas de expressão / Celebrações: 02 

 Formas de expressão: 01 

 Saberes e Modo de Fazer: 01 

 Edificações: 01 

 

 TOTAL DE FICHAS PRODUZIDAS: 07 

 

Documentação produzida: 

N. de fotografias: 338 

Horas de gravação de vídeo: 5h47min 

Horas de gravação de áudio: 8h26min 

N. de desenhos: 0 

N. de transcrições de entrevistas: 0 

N. de caderno de campo: 01 



 

 

 

 

Anexo 3. Ficha de Território 



Ficha do Território 

 

Imagem do território: 

 

Mapa do território:  

 

  



 

Denominação do território:  

 

O município está localizado Centro-Sul do Estado de Mato Grosso, região do Alto Paraguai, à 

aproximadamente 234 km da capital Cuiabá. 

 

Outras referências de localização:  

 

Clima 

Conforme as informações constatadas no banco de dados do IBGE (2018), Cáceres apresenta 

temperatura média anual é de 22,6°C, exibindo um clima mais ameno. Entretanto a partir de Julho, a 

região do Pantanal de Cáceres conhece baixas temperaturas, tendo a temperatura média 19,1°C 

(mínimas de 13°C e máximas de 26°C). Por outro lado, com a chegada do verão no mês janeiro o clima 

fica mais quente, com temperatura média é 26,4°C (mínimas de 22°C e máximas de 33°C), porém, 

alcançando as temperaturas que podem chegar a 40°C. Sua precipitação é de 1370 mm anuais tendo, o 

período chuvoso vai de outubro a março, os demais meses o clima fica muito seco em agosto a 

umidade pode chegar a 10% (IBGE, 2018). 

 

Relevo 

Com relação ao relevo atual do Pantanal, suas feições estão atreladas à sua formação, processo 

deflagrado através das forças de movimentos de abaixamentos, conhecidas como de subsidência, 

proporcionadas por fraturas e falhamentos presentes no embasamento e com influência direta da 

orogênese Andina. A gênese e evolução do Pantanal Mato-grossense podem ser sintetizadas por meio 

de três eventos, sendo o primeiro caracterizado pela origem a pantanal ligado aos tempos cretáceos 

quando na existia a depressão do alto Paraguai, quando a área era elevada, e fornecia sedimentos para 

as bacias do Cretáceo Superior, correspondentes atualmente pela bacia do Paraná, Chapadas dos 

Guimarães e Chapada dos Parecis. O segundo evento é pautado nos tencionais relacionados ao 

soerguimento em blocos da plataforma brasileira relacionado à orogênese Andina, que promoveu um 

processo de desestabilização tectônica, provocando dobramentos e falhamentos, estes ligados ao final 

do Cretáceo. E, por conseguinte, o terceiro evento configurado pela reativação da tectônica de Pós-

Cretácea. Tal processo foi conformado pelo abatimento diferenciado, vinculado aos longos processos 

erosivos, que originou a bacia sedimentar na qual inserido o Pantanal Mato-Grossense. Esta região é 

caracterizada por uma extensa superfície de acumulação, com topografia muito plana e altimetrias 

oscilando entre 120 e 300 metros, sendo as mesmas ainda presentes entre as bordas do Planalto dos 

Parecis e a terminação norte dos pantanais mato-grossenses, avançando para leste até os residuais da 

Província Serrana.  

 

Hidrografia 

O município de Cáceres está circunscrito à área influência da bacia do rio da Prata, mais 

especificamente, na sub-bacia do rio Paraguai. Do mesmo modo, o território político administrativo do 



referido município encontra-se situado na região do Pantanal Mato-Grossense. O Pantanal é um bioma 

sul-americano localizado no interior da bacia hidrográfica do alto curso do rio Paraguai, no centro da 

América do Sul, considerado a maior planície de inundação do globo. A maior parte de sua extensão 

pertence ao território nacional do Brasil, compreendendo aproximadamente 140.000 km2. Uma parte 

menor está inserida nos territórios nacionais da Bolívia e do Paraguai, onde às vezes é chamada de 

Chaco, como verificado na parte meridional da região, a exemplo do que ocorre na fronteira entre o 

Brasil e o Paraguai, no município de Porto Murtinho, estado de Mato Grosso do Sul. 

 

Solos 

Os solos presentes no município de Cáceres são marcados principalmente pelo Latossolo Vermelho 

Amarelo Podzólico, os quais apresentam uma textura média e possuem apenas limitações de ordem 

química para o uso agrícola, assim como, do Planossolo conformado por solos minerais hidromórficos, 

com mudança de textura abrupta e alta densidade aparente, cores de redução e/ou mosqueados, 

decorrentes de má drenagem. Geralmente, tais solos são rasos ou de profundidade média, com 

permeabilidade lenta abaixo da superfície, em decorrência da porosidade total muito baixa. Do ponto de 

vista da pedologia, predominam os Latossolos Vermelhos-Escuro, os Latossolos Vermelhos-Amarelo e 

os Latossolos Amarelos, Planossolos e Areias quartzosas.  

 

Vegetação 

No que tange à cobertura vegetal nota-se a Norte e na zona urbana, áreas de cerrado e mata galeria 

(floresta estacional semi-decidual aluvial) e cerrado, e pantanal a Noroeste. Cabendo ressaltar que 

grande parte destas áreas, encontra-se retalhada por áreas de pastagem, silvicultura e roças de menor 

porte. No tocante a cobertura vegetal original, resta apenas a mata galeria ao longo dos canais fluviais e 

alguns remanescentes de cerrado, que abrigam importantes rios e nascentes que alimentam o pantanal 

mato-grossense, como os rios Paraguai, Jauru, Cabaçal, Sepotuba, Ixu, Padre Inácio, entre outros. 

 

Descrição:  

 

História: 

 

No que se refere à história de ocupação do território abarcado atualmente pelo município de Cáceres, 

estudos etno-históricos e arqueológicos apontam para uma dinâmica de ocupação de diversos grupos 

humanos nas terras baixas do Pantanal, a qual esteve fortemente influenciada pelo ritmo das águas da 

região, pela capacidade de suporte dos nichos ecológicos e pelas relações interétnicas, amistosas ou 

não, mantidas desde tempos pré-coloniais. Dessa forma, as assertivas apresentadas referentes às 

populações indígenas pantaneiras atestam que a expressiva sociodiversidade regional teve origem 

nesta ocupação indígena pré-colonial que perdurou até o período da conquista ibérica no século XVIII, 

sobretudo na região do Pantanal de Cáceres (MIGLIACIO, 2000; 2006; EREMITES DE OLIVEIRA, 

1995; 2002; 2004; 2007). 

  



 

A sua vez, a ocupação histórica referente especificamente à gênese do núcleo urbano de Cáceres 

propriamente dita, remete a fundação da Vila de São Luís de Cáceres em 6 de outubro de 1778, pelo 

então governador da capitania de Mato Grosso, Luís de Albuquerque de Melo Pereira e Cáceres. As 

possíveis motivações para a fundação da referida Vila, encontram-se ligadas às questões como a 

necessidade de um ponto estratégico entre a então capital Vila Bela da Santíssima Trindade e Vila Real 

do Senhor Bom Jesus de Cuiabá, assim como a urgência em se proteger a fronteira Oeste do território 

colonial português. Outros motivos apontados pela historiografia estão associados à qualidade das 

terras presentes nessa região pantaneira, ao apresentar terrenos férteis e altíssimo potencial hídrico. 

 

Uma das características da ocupação histórica nesta região do Pantanal de Cáceres é marcada pela 

presença de grandes latifúndios como as famosas fazendas tidas como fazendas-engenhos, a exemplo 

das fazendas Jacobina, Descalvados, Facão e Ressaca. Conforme consta na historiografia devotada ao 

tema, a fazenda Jacobina, por exemplo, chegou a ser considerada como o maior latifúndio da província 

de Mato Grosso na primeira metade do século XIX. No tocante a fazenda Descalvados, sua origem está 

associada a uma questão de retribuição da Coroa em favor de João Carlos Pereira Leite, por seu 

desempenho na Guerra do Paraguai. Entretanto, esta propriedade em 1895 começa a conhecer outros 

processos no momento que passa a compor o quadro de uma indústria extrativista estabelecida com 

base em capital belga. Quanto aos latifúndios como as fazendas Facão e Ressaca, ambos eram de 

propriedade da família Villanova, e assim como as demais fazendas-engenhos presentes no território da 

outrora Vila, eram fabricados produtos derivados da cana de açúcar, dentre outros produtos alimentícios 

como a farinha de mandioca. 

 

Sua posição estratégica as margens de um grande rio como rio Paraguai incutiu também no 

desenvolvimento de um comércio pautado na navegação pelo Rio Paraguai. Não por acaso, como já 

mencionado, a navegação possibilitou igualmente o desenvolvimento das atividades agropecuárias e 

extrativistas que resultaram nos empreendimentos levados a cabo pelas fazendas Descalvados e 

Barranco Vermelho, por exemplo. Este comércio era estabelecido, sobretudo com as casas comerciais 

instaladas as margens do rio Paraguai em Corumbá, mas, engendrado como um todo a uma rede de 

conexões comerciais estabelecidas através de relações de crédito que extrapolavam até mesmo a 

escala nacional (CÔRREA, 1985; ALVES, 1985; SOUZA, 2008; TARGAS, 2012). 

 

Desse modo, a promissora Vila Maria do Paraguai, como assim ficou conhecida, passaria por vários 

processos emancipatórios de núcleos de povoamento listados em seu território, a exemplo de Mirassol 

D'Oeste, Rio Branco, Salto do Céu, Jauru, Porto Esperidião, Pontes e Lacerda, São José dos Quatro 

Marcos, Araputanga, Reserva do Cabaçal, Figueirópolis, Porto Estrela, Glória D'Oeste e Lambarí 

D'Oeste (IBGE, 2018). Sua elevação à categoria de cidade se deu ainda em 1874, sendo alcunhada a 

partir daí como São Luiz de Cáceres até o ano de 1938 quando passou a ser denominada como 

Cáceres.  

  



 

Convêm destacar ainda que toda essa conjuntura histórica vivenciada em território cacerense resultou 

na construção de uma paisagem urbana composta por edificações que exibem as mais diversas 

tipologias e estilos arquitetônicos variados correspondentes ao final do século XVIII, final do século XIX 

e primeira metade do século XX. Este casario presente na organicidade de Cáceres foi alvo de 

tombamento como patrimônio histórico, sendo inicialmente estabelecido o tombamento de 48 

edificações tanto na esfera municipal e estadual no decorrer da década de 1990, posteriormente, em 

2002, este conjunto de edificações foi alçado a categoria de centro histórico, e finalmente, sendo 

reconhecido como centro histórico a nível federal, com o seu tombamento em 2010. 

 

Dados socioeconômicos: 

 

Segundo o Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística (IBGE, 2018), a principal atividade econômica 

do município de Cáceres consiste na pecuária extensiva, sendo este município considerado como 

portador de um dos maiores rebanhos do Brasil. A sua vez, no decorrer dos últimos 10 anos outra 

atividade tem se destacado em Cáceres, a exemplo da criação de jacaré em cativeiro visando a 

comercialização em escala mundial. Desde 2008, Cáceres abriga o primeiro e único frigorifico de jacaré 

da América Latina. 

 

Do mesmo modo, a indústria do turismo conheceu um aumento exponencial nos últimos anos, em razão 

das belas paisagens existentes nessa região, dado que a área abarcada pelo núcleo urbano de Cáceres 

ser interceptada pelo rio Paraguai, assim como, por ter uma grande parcela do seu território político 

administrativo circunscrito ao bioma Pantanal. Dentre os atrativos do município destaca-se ainda a 

pesca esportiva marcada através da realização do Festival Internacional de Pesca de Água Doce 

(FIPe). Este festival envolve não só o torneio de pesca em si, mas também atividades recreativas, a 

exemplo das oficinas de arte, feira de artesanato local, além de atrações musicais. O festival vem sendo 

realizado anualmente desde 1980, alcançando o recorde mundial como o maior evento de pesca em 

água doce do mundo, constando no livro dos recordes, o Guinness Book desde 1992. 

 

Outra questão a se pontuar acerca do município de Cáceres reside na postura do poder executivo e 

legislativo local em fomentar condições de estrutura para abrigar portos fluviais ao longo do curso do rio 

Paraguai em seu território, dentre eles o próprio empreendimento a que esta pesquisa encontra-se 

vinculada. Tal postura dos gestores públicos do município de Cáceres está intimamente ligada à política 

de Integração Latino-Americana. 

 

Por fim, Cáceres se apresenta como o principal município abarcado pelo pantanal mato grossense, 

além de ser considerado o 5º maior munícipio do estado (IBGE, 2017). 



 

 

 

 

Anexo 4. Fichas de Inventário de Referência Cultural 



 

 

Ficha de Inventário de Bens Culturais 

 

Como essa referência patrimonial é conhecida?  

Comunidade Taquaral 

Origem dessa informação (indicar nome do (a) colaborador (a))  

Mestre Lourenço de Guia Ferreira Mendes 

Coordenadas: 21 L 444325 8232971 

Outras informações sobre a localização  

Esta comunidade fica aproximadamente cerca de 20 km da área urbana do município e próxima a outras 

comunidades tradicionais como a Nossa Senhora da Guia. 

 

Classificação: 

 

(    ) Ofícios, saberes e modos de fazer: Atividades desenvolvidas por pessoas que conhecem técnicas e matérias-

primas que identificam a comunidade, o lugar ou o grupo. Os modos de fazer são estudados através da prática de 

dessas pessoas, como, por exemplo: artesãos, benzedeiras, rezadeiras, lavadeiras, cozinheiras, professores, 

fiandeiras, tecelãs e agricultores ou lavradoras. 

Quem pratica?________________________________________________________________________________ 

Local onde se pratica:___________________________________________________________________________ 

Objetos utilizados:_____________________________________________________________________________ 

____________________________________________________________________________________________ 

(    ) Celebrações: Festas e encontros que são importantes para a união do grupo ou comunidade,  envolvendo 

produção e uso de roupas, ornamentação de lugares, preparo e consumo de bebidas e comidas, objetos, músicas, 

orações, danças, entre outras manifestações, por exemplo: reisado, leilões, festas populares, etc. 

Datas de realização:____________________________________________________________________________  

Local onde se realiza:___________________________________________________________________________ 

Quem pratica?________________________________________________________________________________  

Quantas pessoas participam?____________________________________________________________________ 

 

(   ) Formas de expressão: Manifestações artísticas e culturais envolvendo: música, teatro, literatura, dança, 

escultura, pintura, gravuras, tradições orais, contação de histórias, entre outros. 

Quem pratica?__________________________________________________________________________ 

Local onde se pratica:______________________________________________________________________ 
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(X) Lugares: Espaços onde se concentram atividades coletivas que são importantes para o grupo ou comunidade, 

como, por exemplo: lugares onde se realizam mutirões, centros comunitários, espaços onde são realizadas feiras, 

praças, cacimbas, açudes, cruzeiros, igrejas e cemitérios, assim como as comunidades de uma forma mais ampla. 

Por que é um lugar importante? A comunidade Taquaral é tida como uma das mais tradicionais no município e 

lugar onde ocorre uma das festas de santo mais antigas de Cáceres dedicada à padroeira do lugar, Nossa Senhora 

do Carmo. 

Relação com outra manifestação? Qual? Igreja da Nossa Senhora do Carmo (Edificações) e Modo de Fazer Viola 

de Cocho em razão do mestre Lourenço ser natural da comunidade e local onde vivenciou suas experiências até a 

idade de 40 anos. 

 

(   ) Edificações: Construções que não tem necessariamente valor histórico, mas que são importantes para o 

grupo ou comunidade devido à função que tiveram ou tem no cotidiano das pessoas, como por exemplo, moradia 

de pessoas importantes para o grupo/comunidade, edificações com função produtiva e/ou comercial, com função 

religiosa, muros ou cercas utilizados como divisórias ou proteção, entre outros.  

Data da construção:______________________________________________________________________ 

Quem é o proprietário?___________________________________________________________________ 

Função/utilização: ________________________________________________________________________ 

Relação com outra referência? Qual?_________________________________________________________ 

 

(     ) Naturais: Aspectos da paisagem -  que não tenham sido construídos pelo homem, que são importantes para 

a comunidade, como, por exemplo: serras, rios, lajedos, caldeirões, animais e plantas. O conjunto desses aspectos 

importantes também pode compor uma paisagem específica, como, por exemplo, a caatinga e o cerradão. 

Onde se localiza?_______________________________________________________________________ 

Por que é importante?___________________________________________________________________ 

 

Detalhamento da referência patrimonial (histórico, uso atual, se está ativa ou não) 

A comunidade Taquaral, localizada na região da morraria era uma sesmaria, que originou aos primeiros tempos 

da fundação da então Vila Maria do Paraguai. É um povoado antigo e tradicional, que se originou desde o século 

passado, com a iniciativa de Camillo Ferreira Mendes e de seus descendentes que povoaram a área para o 

desenvolvimento da agricultura, conhecida atualmente por Morraria. Encontra-se distante desta cidade apenas 

30 quilômetros, residindo todos os lavradores dos arredores e os quais abastecem de gêneros e frutos, em grande 

escala, esta população, com cerca de 300 habitantes era um centro de atividade agrícola considerada como 

celeiro da cidade de Cáceres. 

  



 

Qual o atual estado de preservação?  (     ) Bom  (     ) Médio  (     ) Ruim 

Riscos atividades que podem afetá-lo ou destruí-lo: 

(     )Ações de animais (     )Fenômenos naturais (X)Abandono (     )Vandalismo (     )Esquecimento  

(     )Atividades agrícolas (     )Obras e construções (X)Desuso (     )Interrupção (     )Outros  

Quais seriam os meios para preservá-lo? 

Uma das estratégias é o estabelecimento continuo de interrelação entre as pessoas e o lugar, esta comunidade é 

importante em vários aspectos, mas, sobretudo, para quem a vivencia ou a vivenciou. 

 

Data de preenchimento: 04/02/2018 

Identificação do(s) responsável (is) pelo preenchimento:  Juliana Freitas e Ricardo de Oliveira 



 

 

Ficha de Inventário de Bens Culturais 

 

Como essa referência patrimonial é conhecida?  

Cururu 

Origem dessa informação (indicar nome do (a) colaborador (a))  

Mestre Lourenço da Guia Ferreira Mendes 

Coordenadas: Não se aplica. 

Outras informações sobre a localização: 

Nas comunidades tradicionais da cidade de Cáceres, sobretudo nos bairros como Bairro DDR, Bairro Espírito 

Santo, Bairro Joaquim Murtinho, Bairro Lava Pé, Bairro Rodeio, Bairro São Jorge, Bairro São José, Bairro São 

Lourenço e Jardim Padre Paulo. 

 

Classificação: 

 

(    ) Ofícios, saberes e modos de fazer: Atividades desenvolvidas por pessoas que conhecem técnicas e matérias-

primas que identificam a comunidade, o lugar ou o grupo. Os modos de fazer são estudados através da prática de 

dessas pessoas, como, por exemplo: artesãos, benzedeiras, rezadeiras, lavadeiras, cozinheiras, professores, 

fiandeiras, tecelãs e agricultores ou lavradoras. 

Quem pratica?________________________________________________________________________________ 

Local onde se pratica:___________________________________________________________________________ 

Objetos utilizados:_____________________________________________________________________________ 

____________________________________________________________________________________________ 

 

(X) Celebrações: Festas e encontros que são importantes para a união do grupo ou comunidade,  envolvendo 

produção e uso de roupas, ornamentação de lugares, preparo e consumo de bebidas e comidas, objetos, músicas, 

orações, danças, entre outras manifestações, por exemplo: reisado, leilões, festas populares, etc. 

Datas de realização: Principalmente nas datas devotadas aos santos católicos.  

Local onde se realiza: Nas comunidades tradicionais da cidade de Cáceres. 

Quem pratica? Homens com idade acima de 40 anos, denominados cururueiros. 

Quantas pessoas participam? Grupo de 6 a 8 homens. 

 

(X) Formas de expressão: Manifestações artísticas e culturais envolvendo: música, teatro, literatura, dança, 

escultura, pintura, gravuras, tradições orais, contação de histórias, entre outros. 

Quem pratica? Homens, tidos como mestres cururueiros. 
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Local onde se pratica: Nas residências dos devotos que realizam as “festas de santo” nas comunidades 

tradicionais de Cáceres. 

 

(    ) Lugares: Espaços onde se concentram atividades coletivas que são importantes para o grupo ou comunidade, 

como, por exemplo: lugares onde se realizam mutirões, centros comunitários, espaços onde são realizadas feiras, 

praças, cacimbas, açudes, cruzeiros, igrejas e cemitérios, assim como as comunidades de uma forma mais ampla. 

Por que é um lugar importante?__________________________________________________________________ 

_____________________________________________________________________________________________ 

Relação com outra manifestação? Qual? _________________________________________________________ 

_____________________________________________________________________________________________ 

 

(   ) Edificações: Construções que não tem necessariamente valor histórico, mas que são importantes para o 

grupo ou comunidade devido à função que tiveram ou tem no cotidiano das pessoas, como por exemplo, moradia 

de pessoas importantes para o grupo/comunidade, edificações com função produtiva e/ou comercial, com função 

religiosa, muros ou cercas utilizados como divisórias ou proteção, entre outros.  

Data da construção:______________________________________________________________________ 

Quem é o proprietário?___________________________________________________________________ 

Função/utilização: ________________________________________________________________________ 

Relação com outra referência? Qual?_________________________________________________________ 

 

(     ) Naturais: Aspectos da paisagem -  que não tenham sido construídos pelo homem, que são importantes para 

a comunidade, como, por exemplo: serras, rios, lajedos, caldeirões, animais e plantas. O conjunto desses aspectos 

importantes também pode compor uma paisagem específica, como, por exemplo, a caatinga e o cerradão. 

Onde se localiza?_______________________________________________________________________ 

Por que é importante?___________________________________________________________________ 

 

Detalhamento da referência patrimonial (histórico, uso atual, se está ativa ou não) 

De acordo com o Dossiê Iphan (2009), o cururu é “realizado apenas por homens, podendo se apresentar como 

cantoria em forma de desafio, ou como uma celebração marcada por trovas de louvação, toques de violas-de-

cocho e dança em roda”. Historicamente, existem relatos de viajantes do final do século XIX para esta região de 

Cuiabá, com relação a esta manifestação cultural, os quais indicam a influencia das populações indígenas em sua 

realização.  

 

Qual o atual estado de preservação?  (     ) Bom  (X) Médio  (     ) Ruim 

Riscos atividades que podem afetá-lo ou destruí-lo: 

(     )Ações de animais (     )Fenômenos naturais (X)Abandono (     )Vandalismo (X)Esquecimento  

(     )Atividades agrícolas (     )Obras e construções (     )Desuso (X) Interrupção (     )Outros  



Quais seriam os meios para preservá-lo? 

Por serem manifestações entendidas como indissociável do modo de fazer viola de cocho e às demais 

manifestações e referenciais culturais atreladas a este patrimônio registrado, torna-se imprescindível pensar 

ações educativas que abarquem as novas gerações da cidade de Cáceres. 

 

Data de preenchimento:02/02/2018 

Identificação do(s) responsável (is) pelo preenchimento: Juliana Freitas e Ricardo Oliveira 

 



 

 

Ficha de Inventário de Bens Culturais 

 

Como essa referência patrimonial é conhecida? 

Festas de Santo 

Origem dessa informação (indicar nome do (a) colaborador (a))  

Mestre Lourenço da Guia Ferreira 

Coordenadas: 21 K 428237 8224876/21 K 426675 8219625 /21 K 425770 8218847/21 K 428161 8224902/21 K 

428451 8223616/21 K 429226 8221090/21 K 424228 8218235/21 K 424573 8219145/21 K 427911 8221098/ 21 K 

424446 8218326/21 K 428450 8224670/21 K 430701 8226108/21 K 424254 8218383/21 K 425433 8220228/21 K 

425955 8220717/21 K 428451 8223627/21 K 430246 8225611/21 K 425293 8222371/21 K 425013 8219596/21 K 

427534 8222746/21 K 428407 8223588/21 K 430256 8225598/21 K 430913 8225562/21 K 428008 8218521/21 K 

428677 8222786 /21 K 428019 8223625/ 21 K 424486 8218458/ 21 K 427016 8219833/ 21 K 429935 8222519 

21 K 429701 8221791. 

Outras informações sobre a localização  

Nas comunidades tradicionais da cidade de Cáceres.  

 

Classificação: 

 

(    ) Ofícios, saberes e modos de fazer: Atividades desenvolvidas por pessoas que conhecem técnicas e matérias-

primas que identificam a comunidade, o lugar ou o grupo. Os modos de fazer são estudados através da prática de 

dessas pessoas, como, por exemplo: artesãos, benzedeiras, rezadeiras, lavadeiras, cozinheiras, professores, 

fiandeiras, tecelãs e agricultores ou lavradoras. 

Quem pratica?________________________________________________________________________________ 

Local onde se pratica:___________________________________________________________________________ 

Objetos utilizados:_____________________________________________________________________________ 

____________________________________________________________________________________________ 

 

(X) Celebrações: Festas e encontros que são importantes para a união do grupo ou comunidade, envolvendo 

produção e uso de roupas, ornamentação de lugares, preparo e consumo de bebidas e comidas, objetos, músicas, 

orações, danças, entre outras manifestações, por exemplo: reisado, leilões, festas populares, etc. 

Datas de realização: No decorrer de todo ano, nas datas destinadas a devoção das santidades. 

Local onde se realiza: Sobretudo nos bairros como Bairro DDR, Bairro Espírito Santo, Bairro Joaquim Murtinho, 

Bairro Lava Pé, Bairro Rodeio, Bairro São Jorge, Bairro São José, Bairro São Lourenço e Jardim Padre Paulo. 
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Quem pratica? Os devotos da santidade homenageada. 

Quantas pessoas participam? Existem festejos de devoção que agregam mais de 3 mil pessoas. 

 

(   ) Formas de expressão: Manifestações artísticas e culturais envolvendo: música, teatro, literatura, dança, 

escultura, pintura, gravuras, tradições orais, contação de histórias, entre outros. 

Quem pratica?__________________________________________________________________________ 

Local onde se pratica:______________________________________________________________________ 

 

(    ) Lugares: Espaços onde se concentram atividades coletivas que são importantes para o grupo ou comunidade, 

como, por exemplo: lugares onde se realizam mutirões, centros comunitários, espaços onde são realizadas feiras, 

praças, cacimbas, açudes, cruzeiros, igrejas e cemitérios, assim como as comunidades de uma forma mais ampla. 

Por que é um lugar importante?__________________________________________________________________ 

_____________________________________________________________________________________________ 

Relação com outra manifestação? Qual? _________________________________________________________ 

_____________________________________________________________________________________________ 

 

(   ) Edificações: Construções que não tem necessariamente valor histórico, mas que são importantes para o 

grupo ou comunidade devido à função que tiveram ou tem no cotidiano das pessoas, como por exemplo, moradia 

de pessoas importantes para o grupo/comunidade, edificações com função produtiva e/ou comercial, com função 

religiosa, muros ou cercas utilizados como divisórias ou proteção, entre outros.  

Data da construção:______________________________________________________________________ 

Quem é o proprietário?___________________________________________________________________ 

Função/utilização: ________________________________________________________________________ 

Relação com outra referência? Qual?_________________________________________________________ 

 

(     ) Naturais: Aspectos da paisagem -  que não tenham sido construídos pelo homem, que são importantes para 

a comunidade, como, por exemplo: serras, rios, lajedos, caldeirões, animais e plantas. O conjunto desses aspectos 

importantes também pode compor uma paisagem específica, como, por exemplo, a caatinga e o cerradão. 

Onde se localiza?_______________________________________________________________________ 

Por que é importante?___________________________________________________________________ 

 

Detalhamento da referência patrimonial (histórico, uso atual, se está ativa ou não) 

As festas religiosas em Cáceres como manifestações do catolicismo tradicional popular ocorrem há vários anos e 

muitos ainda conservam apesar das transformações o ritual festivo composto por diferentes momentos e que 

expressam as especificidades de cada pessoa, nas suas formas de organizar, interpretar e entender o mundo. 

Assim, as danças tradicionais são formas de expressão da cultura que cada grupo social recorre para manifestar 



sua identidade coletiva e nisso, constitui-se como uma das formas das pessoas mais velhas 

repassarem/transmitirem suas experiências e características de viver coletivamente as crianças e aos mais jovens. 

 

Qual o atual estado de preservação?  (X) Bom  (     ) Médio  (     ) Ruim 

Riscos atividades que podem afetá-lo ou destruí-lo: 

(     )Ações de animais (     )Fenômenos naturais (     )Abandono (     )Vandalismo (     )Esquecimento  

(     )Atividades agrícolas (     )Obras e construções (     )Desuso (     )Interrupção (     )Outros  

Quais seriam os meios para preservá-lo? 

As festas de santo, assim como, as demais manifestações como o siriri, cururu, a dança de são Gonçalo, bem 

como o próprio modo de fazer viola de cocho, encontram-se imersos em um circuito cultural denominado 

localmente como cultura religiosa. Assim, as mesmas dificuldades e problemáticas em torno dessas referências 

culturais vão de encontro com a nítida necessidade em se desenvolver atividades educativas com as novas 

gerações no município de Cáceres. 

 

Data de preenchimento: 03/02/2018 

Identificação do(s) responsável (is) pelo preenchimento: Juliana Freitas e Ricardo Oliveira 



 

 

Ficha de Inventário de Bens Culturais 

 

Como essa referência patrimonial é conhecida?  

Igreja Nossa Senhora do Carmo 

Origem dessa informação (indicar nome do (a) colaborador (a))  

Mestre Lourenço da Guia Ferreira Mendes 

Coordenadas: 21 L 444304 8232972 

Outras informações sobre a localização  

Esta localizada na comunidade Taquaral, área rural do município de Cáceres. 

 

Classificação: 

 

(    ) Ofícios, saberes e modos de fazer: Atividades desenvolvidas por pessoas que conhecem técnicas e matérias-

primas que identificam a comunidade, o lugar ou o grupo. Os modos de fazer são estudados através da prática de 

dessas pessoas, como, por exemplo: artesãos, benzedeiras, rezadeiras, lavadeiras, cozinheiras, professores, 

fiandeiras, tecelãs e agricultores ou lavradoras. 

Quem pratica?________________________________________________________________________________ 

Local onde se pratica:___________________________________________________________________________ 

Objetos utilizados:_____________________________________________________________________________ 

____________________________________________________________________________________________ 

 

(    ) Celebrações: Festas e encontros que são importantes para a união do grupo ou comunidade,  envolvendo 

produção e uso de roupas, ornamentação de lugares, preparo e consumo de bebidas e comidas, objetos, músicas, 

orações, danças, entre outras manifestações, por exemplo: reisado, leilões, festas populares, etc. 

Datas de realização:____________________________________________________________________________  

Local onde se realiza:___________________________________________________________________________ 

Quem pratica?________________________________________________________________________________  

Quantas pessoas participam?____________________________________________________________________ 

 

(   ) Formas de expressão: Manifestações artísticas e culturais envolvendo: música, teatro, literatura, dança, 

escultura, pintura, gravuras, tradições orais, contação de histórias, entre outros. 

Quem pratica?__________________________________________________________________________ 

Local onde se pratica:______________________________________________________________________ 
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(    ) Lugares: Espaços onde se concentram atividades coletivas que são importantes para o grupo ou comunidade, 

como, por exemplo: lugares onde se realizam mutirões, centros comunitários, espaços onde são realizadas feiras, 

praças, cacimbas, açudes, cruzeiros, igrejas e cemitérios, assim como as comunidades de uma forma mais ampla. 

Por que é um lugar importante?__________________________________________________________________ 

_____________________________________________________________________________________________ 

Relação com outra manifestação? Qual? _________________________________________________________ 

_____________________________________________________________________________________________ 

 

(X) Edificações: Construções que não tem necessariamente valor histórico, mas que são importantes para o grupo 

ou comunidade devido à função que tiveram ou tem no cotidiano das pessoas, como por exemplo, moradia de 

pessoas importantes para o grupo/comunidade, edificações com função produtiva e/ou comercial, com função 

religiosa, muros ou cercas utilizados como divisórias ou proteção, entre outros.  

Data da construção: Construída em 1911 

Quem é o proprietário? Atualmente pertence à comunidade do Taquaral como um todo. 

Função/utilização: Abriga a igreja devotada a Nossa Senhora do Carmo. 

Relação com outra referência? Qual? Comunidade Taquaral (Lugares) e Modo de Fazer Viola de Cocho através da 

pessoa do senhor Lourenço, natural desta comunidade. 

 

(     ) Naturais: Aspectos da paisagem -  que não tenham sido construídos pelo homem, que são importantes para 

a comunidade, como, por exemplo: serras, rios, lajedos, caldeirões, animais e plantas. O conjunto desses aspectos 

importantes também pode compor uma paisagem específica, como, por exemplo, a caatinga e o cerradão. 

Onde se localiza?_______________________________________________________________________ 

Por que é importante?___________________________________________________________________ 

 

Detalhamento da referência patrimonial (histórico, uso atual, se está ativa ou não) 

Existe nessa localidade uma igreja, sob a invocação de Nossa Senhora do Carmo. O pequeno templo foi 

construído pelo Sr. Pedro Ferreira Mendes, em 1911. O sino foi levado em 1912 e foi doado pelo Sr. João Ferreira 

Mendes. O sino e a imagem de Nossa Senhora do Carmo foi levada no ombro dos fiéis em procissão, 

acompanhada da banda de música até o Taquaral. Além de parte da paisagem significativa para a comunidade, é 

considerada também a materialização da fé a Nossa Senhora do Carmo. 

Qual o atual estado de preservação?  (X) Bom  (     ) Médio  (     ) Ruim 

Riscos atividades que podem afetá-lo ou destruí-lo: 

(     )Ações de animais (     )Fenômenos naturais (X)Abandono (     )Vandalismo (     )Esquecimento  

(     )Atividades agrícolas (X)Obras e construções (X)Desuso (     )Interrupção (     )Outros  

  



 

Quais seriam os meios para preservá-lo? 

A manutenção da estrutura física, mas, sobretudo, a continuidade da intensa relação dos moradores do Taquaral 

com a edificação, como acontece desde sua construção há mais de um século. 

 

Data de preenchimento:04/02/2018 

Identificação do(s) responsável (is) pelo preenchimento: Juliana Freitas e Ricardo Oliveira 

 



 

 

Ficha de Inventário de Bens Culturais 

 

Como essa referência patrimonial é conhecida?  

Viola de cocho 

Origem dessa informação (indicar nome do (a) colaborador (a))  

Mestre Lourenço da Guia Ferreira Mendes 

Coordenadas: 21 K 427967 8224390 

Outras informações sobre a localização  

Ponto de Cultura Toadas do Cururu Pantaneiro e Associação Cultural do Grupo Cururu Pantaneiro 

 

Classificação: 

 

(X) Ofícios, saberes e modos de fazer: Atividades desenvolvidas por pessoas que conhecem técnicas e matérias-

primas que identificam a comunidade, o lugar ou o grupo. Os modos de fazer são estudados através da prática de 

dessas pessoas, como, por exemplo: artesãos, benzedeiras, rezadeiras, lavadeiras, cozinheiras, professores, 

fiandeiras, tecelãs e agricultores ou lavradoras. 

Quem pratica? Mestre Lourenço da Guia Ferreira Mendes 

Local onde se pratica: Ponto de Cultura Toadas do Cururu Pantaneiro e Associação Cultural do Grupo Cururu 

Pantaneiro 

Objetos utilizados: Madeira, a parte ferramental (plaina, machado, serrote, formão, martelo, estilete, trincha, 

lixa, e facão), cola escolar, linha de pesca, fio de algodão, cera de abelha. 

 

(    ) Celebrações: Festas e encontros que são importantes para a união do grupo ou comunidade,  envolvendo 

produção e uso de roupas, ornamentação de lugares, preparo e consumo de bebidas e comidas, objetos, músicas, 

orações, danças, entre outras manifestações, por exemplo: reisado, leilões, festas populares, etc. 

Datas de realização:____________________________________________________________________________  

Local onde se realiza:___________________________________________________________________________ 

Quem pratica?________________________________________________________________________________  

Quantas pessoas participam?____________________________________________________________________ 

 

(   ) Formas de expressão: Manifestações artísticas e culturais envolvendo: música, teatro, literatura, dança, 

escultura, pintura, gravuras, tradições orais, contação de histórias, entre outros. 

Quem pratica?__________________________________________________________________________ 

Local onde se pratica:______________________________________________________________________ 
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(    ) Lugares: Espaços onde se concentram atividades coletivas que são importantes para o grupo ou comunidade, 

como, por exemplo: lugares onde se realizam mutirões, centros comunitários, espaços onde são realizadas feiras, 

praças, cacimbas, açudes, cruzeiros, igrejas e cemitérios, assim como as comunidades de uma forma mais ampla. 

Por que é um lugar importante?__________________________________________________________________ 

_____________________________________________________________________________________________ 

Relação com outra manifestação? Qual? _________________________________________________________ 

_____________________________________________________________________________________________ 

 

(   ) Edificações: Construções que não tem necessariamente valor histórico, mas que são importantes para o 

grupo ou comunidade devido à função que tiveram ou tem no cotidiano das pessoas, como por exemplo, moradia 

de pessoas importantes para o grupo/comunidade, edificações com função produtiva e/ou comercial, com função 

religiosa, muros ou cercas utilizados como divisórias ou proteção, entre outros.  

Data da construção:______________________________________________________________________ 

Quem é o proprietário?___________________________________________________________________ 

Função/utilização: ________________________________________________________________________ 

Relação com outra referência? Qual?_________________________________________________________ 

 

(     ) Naturais: Aspectos da paisagem -  que não tenham sido construídos pelo homem, que são importantes para 

a comunidade, como, por exemplo: serras, rios, lajedos, caldeirões, animais e plantas. O conjunto desses aspectos 

importantes também pode compor uma paisagem específica, como, por exemplo, a caatinga e o cerradão. 

Onde se localiza?_______________________________________________________________________ 

Por que é importante?___________________________________________________________________ 

 

Detalhamento da referência patrimonial (histórico, uso atual, se está ativa ou não) 

De acordo com o Dossiê Iphan (2009) que trata desse patrimônio cultural, a viola-de-cocho é produto 

exclusivamente artesanal, feito por artesãos para uso próprio ou para atender à demanda de pequenos mercados 

locais constituídos por músicos, pesquisadores, pessoas ligadas ao cururu e siriri e, também, turistas de um modo 

geral. 

 

Qual o atual estado de preservação?  (     ) Bom  (     ) Médio  (X) Ruim 

Riscos atividades que podem afetá-lo ou destruí-lo: 

(     )Ações de animais (     )Fenômenos naturais (X)Abandono (     )Vandalismo (X)Esquecimento  

(     )Atividades agrícolas (     )Obras e construções (     )Desuso (X)Interrupção (     )Outros  

  



 

Quais seriam os meios para preservá-lo? 

Um caminho é o desenvolvimento de ações educativas junto a comunidade escolar de Cáceres, através de rodas 

de conversas, oficinas e palestras com os alunos das escolas de Cáceres, atividade esta já iniciada pelo mestre 

Lourenço desde o ano passado.  

 

Data de preenchimento: 05/02/2018 

Identificação do(s) responsável (is) pelo preenchimento: Juliana Freitas e Ricardo Oliveira 

 



 

 

Ficha de Inventário de Bens Culturais 

 

Como essa referência patrimonial é conhecida?  

Dança de São Gonçalo 

Origem dessa informação (indicar nome do (a) colaborador (a))  

Mestre Lourenço da Guia Ferreira Mendes 

Coordenadas: Não se aplica. 

Outras informações sobre a localização  

Ocorre em diversos locais e ocasiões festivas, principalmente àquelas ligadas a esfera religiosa na cidade de 

Cáceres. 

 

Classificação: 

 

(    ) Ofícios, saberes e modos de fazer: Atividades desenvolvidas por pessoas que conhecem técnicas e matérias-

primas que identificam a comunidade, o lugar ou o grupo. Os modos de fazer são estudados através da prática de 

dessas pessoas, como, por exemplo: artesãos, benzedeiras, rezadeiras, lavadeiras, cozinheiras, professores, 

fiandeiras, tecelãs e agricultores ou lavradoras. 

Quem pratica?________________________________________________________________________________ 

Local onde se pratica:___________________________________________________________________________ 

Objetos utilizados:_____________________________________________________________________________ 

____________________________________________________________________________________________ 

 

(X) Celebrações: Festas e encontros que são importantes para a união do grupo ou comunidade,  envolvendo 

produção e uso de roupas, ornamentação de lugares, preparo e consumo de bebidas e comidas, objetos, músicas, 

orações, danças, entre outras manifestações, por exemplo: reisado, leilões, festas populares, etc. 

Datas de realização: Em diversos períodos ao longo do ano.  

Local onde se realiza: Normalmente nas festas de santo que ocorrem nas residências dos devotos. 

Quem pratica? Esta é uma manifestação que mais ressoam nas pessoas, pois, durante a manifestação, todos que 

estão no local são chamados para participar da ritualística.  

Quantas pessoas participam? Não se limita o número de pessoas propriamente. 

 

(X) Formas de expressão: Manifestações artísticas e culturais envolvendo: música, teatro, literatura, dança, 

escultura, pintura, gravuras, tradições orais, contação de histórias, entre outros. 

Quem pratica? Esta é uma manifestação que mais ressoam nas pessoas, pois, durante a manifestação, todos que 

estão no local são chamados para participar da ritualística. 
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Local onde se pratica: Normalmente nas festas de santo que ocorrem nas residências dos devotos. 

 

(    ) Lugares: Espaços onde se concentram atividades coletivas que são importantes para o grupo ou comunidade, 

como, por exemplo: lugares onde se realizam mutirões, centros comunitários, espaços onde são realizadas feiras, 

praças, cacimbas, açudes, cruzeiros, igrejas e cemitérios, assim como as comunidades de uma forma mais ampla. 

Por que é um lugar importante?__________________________________________________________________ 

_____________________________________________________________________________________________ 

Relação com outra manifestação? Qual? _________________________________________________________ 

_____________________________________________________________________________________________ 

 

(   ) Edificações: Construções que não tem necessariamente valor histórico, mas que são importantes para o 

grupo ou comunidade devido à função que tiveram ou tem no cotidiano das pessoas, como por exemplo, moradia 

de pessoas importantes para o grupo/comunidade, edificações com função produtiva e/ou comercial, com função 

religiosa, muros ou cercas utilizados como divisórias ou proteção, entre outros.  

Data da construção:______________________________________________________________________ 

Quem é o proprietário?___________________________________________________________________ 

Função/utilização: ________________________________________________________________________ 

Relação com outra referência? Qual?_________________________________________________________ 

 

(     ) Naturais: Aspectos da paisagem -  que não tenham sido construídos pelo homem, que são importantes para 

a comunidade, como, por exemplo: serras, rios, lajedos, caldeirões, animais e plantas. O conjunto desses aspectos 

importantes também pode compor uma paisagem específica, como, por exemplo, a caatinga e o cerradão. 

Onde se localiza?_______________________________________________________________________ 

Por que é importante?___________________________________________________________________ 

 

Detalhamento da referência patrimonial (histórico, uso atual, se está ativa ou não) 

De acordo com Diegues Júnior, Rosendahl e Corrêa (2000), a Dança de São Gonçalo volta-se para comemorar e 

homenagear o santo e não somente para pagamento de promessas. A dança, assim como o siriri e o cururu têm 

influência luso-indígena, que caracteriza o período da mineração em Mato Grosso e da influência paraguaia e 

boliviana nesta região.  

 

Qual o atual estado de preservação?  (     ) Bom  (X) Médio  (     ) Ruim 

Riscos atividades que podem afetá-lo ou destruí-lo: 

(     )Ações de animais (     )Fenômenos naturais (X)Abandono (     )Vandalismo (X)Esquecimento  

(     )Atividades agrícolas (     )Obras e construções (     )Desuso (     )Interrupção (     )Outros  

  



 

Quais seriam os meios para preservá-lo? 

Como uma manifestação cultural associada ao circuito denominado como cultura religiosa em Cáceres, assim 

como, as demais referencias cadastradas nessa avaliação, perpassa pelo trabalho educativo com as pessoas mais 

jovens e crianças. 

 

Data de preenchimento:03/02/2018 

Identificação do(s) responsável (is) pelo preenchimento: Juliana Freitas 

 



 

 

Ficha de Inventário de Bens Culturais 

 

Como essa referência patrimonial é conhecida?  

Siriri 

Origem dessa informação (indicar nome do (a) colaborador (a))  

Mestre Lourenço da Guia Ferreira Mendes e Mestra Aline Silva e Souza 

Coordenadas: 21 K 427967 8224390 

Outras informações sobre a localização  

No Ponto de Cultura Toadas do Cururu Pantaneiro e Associação Cultural do Grupo Cururu Pantaneiro. Cabe 

apontar que tal referencia também ocorre nas festas de santo tradicionalmente ocorridas nas comunidades 

tradicionais da cidade de Cáceres. 

 

Classificação: 

 

(    ) Ofícios, saberes e modos de fazer: Atividades desenvolvidas por pessoas que conhecem técnicas e matérias-

primas que identificam a comunidade, o lugar ou o grupo. Os modos de fazer são estudados através da prática de 

dessas pessoas, como, por exemplo: artesãos, benzedeiras, rezadeiras, lavadeiras, cozinheiras, professores, 

fiandeiras, tecelãs e agricultores ou lavradoras. 

Quem pratica?________________________________________________________________________________ 

Local onde se pratica:___________________________________________________________________________ 

Objetos utilizados:_____________________________________________________________________________ 

____________________________________________________________________________________________ 

 

(    ) Celebrações: Festas e encontros que são importantes para a união do grupo ou comunidade,  envolvendo 

produção e uso de roupas, ornamentação de lugares, preparo e consumo de bebidas e comidas, objetos, músicas, 

orações, danças, entre outras manifestações, por exemplo: reisado, leilões, festas populares, etc. 

Datas de realização:____________________________________________________________________________  

Local onde se realiza:___________________________________________________________________________ 

Quem pratica?________________________________________________________________________________  

Quantas pessoas participam?____________________________________________________________________ 

 

(X) Formas de expressão: Manifestações artísticas e culturais envolvendo: música, teatro, literatura, dança, 

escultura, pintura, gravuras, tradições orais, contação de histórias, entre outros. 

Quem pratica? Mestras Marilze e Aline e seus alunos da oficina de dança do siriri. 
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Local onde se pratica: Ponto de Cultura Toadas do Cururu Pantaneiro e Associação Cultural do Grupo Cururu 

Pantaneiro. 

(    ) Lugares: Espaços onde se concentram atividades coletivas que são importantes para o grupo ou comunidade, 

como, por exemplo: lugares onde se realizam mutirões, centros comunitários, espaços onde são realizadas feiras, 

praças, cacimbas, açudes, cruzeiros, igrejas e cemitérios, assim como as comunidades de uma forma mais ampla. 

Por que é um lugar importante?__________________________________________________________________ 

_____________________________________________________________________________________________ 

Relação com outra manifestação? Qual? _________________________________________________________ 

_____________________________________________________________________________________________ 

 

(   ) Edificações: Construções que não tem necessariamente valor histórico, mas que são importantes para o 

grupo ou comunidade devido à função que tiveram ou tem no cotidiano das pessoas, como por exemplo, moradia 

de pessoas importantes para o grupo/comunidade, edificações com função produtiva e/ou comercial, com função 

religiosa, muros ou cercas utilizados como divisórias ou proteção, entre outros.  

Data da construção:______________________________________________________________________ 

Quem é o proprietário?___________________________________________________________________ 

Função/utilização: ________________________________________________________________________ 

Relação com outra referência? Qual?_________________________________________________________ 

 

(     ) Naturais: Aspectos da paisagem -  que não tenham sido construídos pelo homem, que são importantes para 

a comunidade, como, por exemplo: serras, rios, lajedos, caldeirões, animais e plantas. O conjunto desses aspectos 

importantes também pode compor uma paisagem específica, como, por exemplo, a caatinga e o cerradão. 

Onde se localiza?_______________________________________________________________________ 

Por que é importante?___________________________________________________________________ 

 

Detalhamento da referência patrimonial (histórico, uso atual, se está ativa ou não) 

O siriri é uma manifestação típica mato-grossense, que envolve música e dança existente há mais de 200 anos em 

cidades como Cuiabá, Poconé, Cáceres e Leverger. Possui um caráter religioso, mas, também o siriri é dançado 

também em festas populares e em ocasiões especiais. É uma manifestação presente nas festas de santos como 

São João, Santo Antônio, São Pedro e São Benedito e em festejos religiosos como o do Divino Espírito Santo. 

Qual o atual estado de preservação?  (     ) Bom  (     ) Médio  (X) Ruim 

Riscos atividades que podem afetá-lo ou destruí-lo: 

(     )Ações de animais (     )Fenômenos naturais (X)Abandono (     )Vandalismo (X)Esquecimento  

(     )Atividades agrícolas (     )Obras e construções (     )Desuso (     )Interrupção (     )Outros  

Quais seriam os meios para preservá-lo? 

Requer o desenvolvimento de ações educativas junto ao publico mais jovem, almejando construir aportes para a 

continuidade e manutenção dessa importante referência cultural em Cáceres. 



 

Data de preenchimento:03/02/2018 

Identificação do(s) responsável (is) pelo preenchimento: Juliana Freitas e Ricardo Oliveira 

 



 

 

 

 

Anexo 5. Ficha de Aprofundamento de Inventário de Referência Cultural – Modo de Fazer 

Viola de Cocho 



Modos de Fazer 

 

IDENTIFICAÇÃO 

Nome: Modo de Fazer Viola de Cocho 

Imagem:  

 

O que é:  

De acordo com o Dossiê Iphan (2009) que trata desse patrimônio cultural, a viola-de-cocho é produto 

exclusivamente artesanal, feito por artesãos para uso próprio ou para atender à demanda de pequenos 

mercados locais constituídos por músicos, pesquisadores, pessoas ligadas ao cururu e siriri e, também, 

turistas de um modo geral. 

 

Onde está:  

Ocorre na região da baixada cuiabana e nos pantanais mato-grossense e sul-mato-grossense. Em 

Cáceres, este saber tradicional é desempenhado exclusivamente pelo Mestre Lourenço da Guia 

Ferreira Mendes no Ponto de Cultura Toadas do Cururu Pantaneiro e Associação Cultural do Grupo 

Cururu Pantaneiro. 

 

Períodos importantes:  

Não há um período importante, os instrumentos são feitos conforme encomenda ou a vontade do 

mestre Lourenço. 

 

História: 

O mestre Lourenço aprendeu a tocar e a fazer viola de cocho ainda adolescente no lugar onde nasceu e 

vivenciou por cerca de 40 anos de sua vida, a comunidade Taquaral. Seu falecido padrinho, Luis 



Apolinário Dias de Carvalho, dentre outras coisas, era mestre cururueiro e lhe ensinou muitas práticas e 

ofícios, como a tocar e noções sobre como fazer a viola de cocho. 

 

Significados: 

Conforme aponta o Dossiê Iphan (2009), a viola de cocho pode ser entendida como um elemento 

indispensável em várias manifestações e expressões da cultura popular, como o cururu, siriri, boi-a-

serra, dança de São Gonçalo, folião, ladainha, rasqueado limpa banco (ou rasqueado cuiabano), e em 

festas religiosas tradicionais realizadas por devotos, conhecidas como Festas de Santo. 

 

DESCRIÇÃO 

 

Etapas: 

Como este Modo de Fazer Viola de Cocho no município de Cáceres encontra-se restrito as práticas e 

atividades desenvolvidas pelo mestre Lourenço, e, por conseguinte, o mestre Lourenço entende que o 

que foi registrado no processo de registro deste bem cultural são as formas e maneiras que ele também 

aprendeu, para estabelecer um descritivo das etapas do processo de confecção da viola de cocho, nos 

valeremos das informações compartilhadas pelo mestre, bem como, pelos dados constatados no 

referido Dossiê. Assim, segundo este conjunto de informações, a primeira etapa consiste no corte da 

madeira, mas, no caso do mestre Lourenço, este afirma não realizar efetivamente a árvore, e sim com 

madeiras que são doadas ou compradas. Nas outras cidades, no entanto, o corte da madeira é 

realizado sempre na lua minguante, segundo os mestres artesões para que a madeira não conheça 

futuramente biopertubações. As madeiras, de modo geral, podem ser extraídas tanto com motosserra 

como com machado. O mestre Lourenço já as recebe cortadas, então, o primeiro instrumento que irá 

utilizar é o machado. Assim como os demais mestres artesãos, o mestre Lourenço traça um molde com 

o formato da viola na madeira para iniciar o processo de confecção, no entanto, o mesmo afirma que 

consegue fazer sem a marcação. De modo igual, o conjunto ferramental utilizado pelo mestre Lourenço 

é composto por ferramentas como a plaina, machado, serrote, formão, martelo, estilete, trincha, lixa, e 

facão ao longo do processo de produção do instrumento. Com a forma da viola de cocho definida, se 

inicia então o processo entendido como o de “cavucar” (escavar) o instrumento objetivando o cocho, ou, 

a caixa de ressonância da viola. A outra parte da viola conhecida pelo mestre como a tampa, também é 

modelado, trabalhado e lixado até chegar à forma delicada para junto com o corpo da viola compor o 

instrumento como um todo. A cola para efetivar esse processo, antigamente era feita por meio de uma 

espécie vegetal, o sambaré, mas, atualmente é realizado pelo mestre Lourenço com o uso de cola do 

tipo escolar. Da mesma maneira que colocado no Dossiê Iphan (2009), o mestre Lourenço compartilha 

que os processos de finalização do instrumento começam então pela confecção dos pontos (trates), os 

quais são feitos com fios de algodão, revestidos com cera de abelha e de manduri. O mestre Lourenço 

também concorda com as informações acerca das nomenclaturas que as cordas do instrumento 

recebem, a saber: prima, segunda ou contra, do meio ou terceira, canotio e corda de cima. No mais, os 

demais elementos que compõem o instrumento, como o espelho, o cavalete, os rastilho, os pontos, as 

cravelhas, paiêta, também são feitos em madeira e afixados para assim finalizar a viola de cocho. 



Pessoas envolvidas: 

Em Cáceres, especificamente, o mestre Lourenço da Guia Ferreira Mendes e seus alunos das oficinas 

que ministra no Ponto de Cultura Toadas do Cururu Pantaneiro. 

 

Materiais: 

Além da madeira utilizada pelo mestre, como a chimbuva e o cedro, têm-se ainda toda a parte 

ferramental (plaina, machado, serrote, formão, martelo, estilete, trincha, lixa, e facão) que é empregada 

durante o processo, a cola, dentre outros itens descritos acima. Destacando que o mestre Lourenço 

utiliza linhas de pescar para compor as cordas do instrumento.  

 

Modos de Fazer ou Técnicas: 

Idem ao descrito no item Etapas acima. 

Roupas e acessórios: 

Óculos de proteção. 

Expressões corporais: 

Não consta. 

Expressões orais: 

Não consta. 

Objetos importantes: 

Entende-se que todos os materiais utilizados para a viola de cocho são relevantes. 

Estrutura e recursos necessários: 

Uma cadeira ou banco para sentar durante o processo de confecção e a parte ferramental necessária. 

Transmissão do saber 

O mestre Lourenço, como anteriormente citado, ministra oficinas de como confeccionar violas de cocho, 

atendendo alguns interessados.  

 

Avaliação: 

A questão da manutenção e preservação deste bem cultural registrado no município de Cáceres 

resume-se ao olhar consciente do mestre Lourenço quando aponta que a problemática da continuidade 

desse patrimônio é falta de “material humano”.  

 

Recomendações: 

Se a problemática em torno deste bem é uma questão de falta de pessoas interessadas em aprender 

este modo de fazer, sobretudo, as gerações mais jovens, um caminho é o desenvolvimento de ações 

educativas junto a comunidade escolar de Cáceres, através de rodas de conversas, oficinas e palestras 

com os alunos das escolas de Cáceres, atividade esta já iniciada pelo mestre Lourenço desde o ano 

passado.  

 

Data de preenchimento: 06/02/2018 

Identificação do(s) responsável (is) pelo preenchimento:  Juliana Freitas e Ricardo Oliveira. 



 

 

 

 

Anexo 6. Cardenetas de reza e toadas 
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