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Prólogo 

Fazia tempo que não se falava tanto no Pantanal... em 2020, além da pandemia, o Pantanal foi um dos assuntos 

principais do ano, estando presente em todo tipo de mídia. As queimadas e incêndios, frequentes na região, 

em 2020 assumiram proporções avassaladoras. Geraram comoção, com uma nação inteira acompanhando 

diariamente pela TV o fogo se alastrar e queimar tudo que passava à sua frente. Por meses. Inicialmente, o 

governo federal mantinha-se alheio, até mesmo negando a veracidade do que estava acontecendo diante dos 

nossos olhos.  

A medida que a situação piorava e se prolongava, crescia a sensação coletiva de frustração, impotência e o 

senso de urgência para que algo fosse feito. Para que alguma atitude fosse tomada. Era muito triste olhar para 

uma paisagem tão abundante de vida e ver apenas cinzas, milhares de animais que não conseguiram escapar 

e morreram. Muitos outros sobreviveram, mas seu habitat havia sido completamente destruído e não 

encontravam mais abrigo, comida ou até mesmo água. Muitas vezes ficavam sem ter para onde ir. Essa 

situação se expandia por enormes extensões, tão grandes que era até difícil para nós mensurarmos. Quando 

a gente se depara com essas cenas, não dá para ficar indiferente. O cenário era desolador.  

Instituições não governamentais, universidades, fazendeiros e um exército de voluntários realizavam ações 

locais tanto no sentido de combater o incêndio quanto em resgatar e minimizar o sofrimento e dificuldades 

da fauna e das comunidades locais.   

E foi então que se viu uma imensa dificuldade em realizar ações que fossem de fato úteis ou efetivas. Daqui 

de casa (em São Paulo), maior cidade do país, com todo tipo de recurso disponível eu assistia à situação caótica 

que acontecia ali. A indignação crescia juntamente com a vontade de fazer algo para ajudar, de poder estar lá 

e pôr a mão na massa. Depois de muita insistência, consegui entrar em contato com várias das instituições 

que estavam realizando as ações no Pantanal. Conversei bastante com pessoas que lideravam essas ações e 

ao perguntar como deveria proceder para que pudesse atuar como voluntária, obtinha sempre a mesma 

resposta: já tem muita gente lá. Muita gente que inclusive nem sabe direito o que está fazendo e ao invés de 

ajudar acaba atrapalhando porque a logística é extremamente difícil.  

Aquela resposta mais parecia um mantra. Eu até conseguia vislumbrar a eventual dificuldade. Mas nada que 

justificasse (na minha cabeça) a recusa de mais gente que estava se dispondo a ajudar. Afinal de contas, quanto 

mais ajuda melhor, não? 

Eu já havia estado uma vez no Pantanal, realizando um curso por 9 dias e vivenciando aquilo que (até então) 

acreditava ser um exemplo da realidade típica das fazendas da região. Não parecia ser assim tão ruim, ou tão 

difícil. 

E então decidi, encasquetei mesmo, de ir até lá ver, vivenciar de outra forma aquele lugar. Tentar entender o 

que aconteceu, o que deu errado, o que deu certo, o que pode ser feito diferente.  

Daí surgiu a ideia da criação de um documento sucinto (mais ou menos rs), com embasamento científico e 

conhecimento prático. Falando sobre o bioma em si, mas sob um outro ponto de vista. Com uma análise crítica 

dos acontecimentos de 2020 no Pantanal e linguagem simples o suficiente para ser entendido por qualquer 
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tipo de leitor. Será dividido em seções. A primeira é a contextualização, trazendo informações sobre o Pantanal 

como um todo e suas sub-regiões. Na sequência, vem uma seção que fala um pouco sobre a logística. A terceira 

seção traz informações sobre as atividades econômicas, seus impactos e algumas ameaças ao bioma. A seção 

seguinte fala sobre a relação do bioma com o fogo e por fim, o último bloco é sobre a perspectiva de futuro 

para a região. 

E para isso, precisava entender o Pantanal e a dinâmica da região. O plano inicial era fazer diversas expedições 

a campo, o que já se mostrou mais complicado do que gostaria. Em parte, pela dificuldade inerente de 

organizar essas viagens, uma vez que existem muitas variáveis (além daquelas já esperadas). Nesse meio 

tempo, aproveitei para focar em angariar informações sobre o Pantanal, os incêndios, etc. Conversei com 

algumas pessoas e nada do que estava sendo falado era exatamente uma novidade. Os problemas são os 

mesmos, ano após ano, assim como suas causas e também as propostas de soluções. 

É inacreditável que, nessa altura do campeonato, em 2022, estamos discutindo as mesmas coisas que se 

discutia em 1980 e que vêm sendo faladas repetidamente desde então. Os incêndios não são novidade! 

Acontecem todo ano, com maior ou menor intensidade, pois o uso do fogo é uma prática arraigada na região. 

Fala-se da criação de regras para regulamentar o manejo do fogo, mas elas já existem! Da influência das 

mudanças climáticas em características fundamentais da região como seu ciclo hidrológico, que determina 

toda a dinâmica da vida no Pantanal. Da visão obtusa e limitada de pessoas tomadoras de decisão que insistem 

em achar que esse papo de conservação é “tudo balela”, porque afinal o Pantanal é nosso bioma mais 

preservado. Ou que ainda tem muito bicho no Pantanal e “também, ninguém precisa de onça, jacaré, 

tamanduás etc.”  

É a postura de encarar a natureza como obstáculo, como algo que deve ser contido e até eliminado, que me 

tira do sério. Jura mesmo que ainda não ficou claro que tudo é conectado, que somos todos partes de uma 

coisa só?  

Ainda assim, quando pensamos em conservação temos que ter muito claro que tudo está ligado, direta ou 

indiretamente, e toda peça desse quebra-cabeça é fundamental para o equilíbrio do sistema. 
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São como veias, serpentes os rios que trançam o coração do Brasil 

 
Levando a água da vida, do fundo da terra, ao coração do Brasil 

 
Gente que entende e fala a língua das plantas dos bichos 

 
Gente que sabe o caminho das águas, das terras do céu 

 
Velho mistério guardado no seio das matas sem fim 

 
Tesouro perdido de nós, distante do bem e do mal 

 
Filhos do Pantanal! 

 

Lendas de raças, cidades perdidas na selva, no coração do Brasil 
 

Contam os índios de deuses que descem do espaço, no coração do Brasil 
 

Redescobrindo as Américas quinhentos anos depois 
 

Lutar com unhas e dentes pra termos direito a um depois 
 

Vem do milênio o resgate da vida do sonho e do bem 
 

A terra é tão verde, azul 
 

Os filhos dos filhos dos filhos dos nossos filhos, verão! 
 

 
Pantanal – Sagrado Coração da Terra 
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O Pantanal   
 
Estava aqui matutando sobre como “apresentar” o Pantanal... é uma região extremamente dinâmica e 
marcada por peculiaridades e paisagens heterogêneas. Normalmente se começa falando que fica localizado 
na Bacia do Rio Paraguai, a maior parte da sua área se encontra no Brasil, mas também está presente na 
Bolívia e no Paraguai. É uma das maiores planícies inundáveis do planeta, a maior área úmida contínua do 
mundo e cuja importância ecológica é inclusive reconhecida pela UNESCO (como Reserva da Biosfera) e pela 
Constituição Federal (como Sítio de Patrimônio Nacional).1  
 
Mas o que as pessoas conhecem ou pensam quando o assunto é Pantanal? Quando se pensa em Pantanal, o 
que geralmente vem à mente é um lugar cheio de onças, jacarés, araras, vacas a perder de vista, comitivas. 
Todos juntos e misturados, vivendo felizes e em harmonia, numa paisagem rica, repleta de rios caudalosos. 
Arrisco dizer que essa é a imagem que a grande maioria das pessoas tem da região. Um santuário ecológico, 
um bioma quase que intocado. Essa percepção de paraíso preservado não está exatamente errada: a paisagem 
é tão sedutora que as pessoas sofrem de “distorção cognitiva”. E a sensação é bem essa! Você fica tão 
envolvido com tudo que está ao seu redor que corre o risco de não perceber a realidade que existe por trás 
de toda essa exuberância. 
 
E o que é o Pantanal? 
 
Talvez devêssemos começar pelo o que o Pantanal não é. Adivinha? Não é um pântano!!! Pântanos ficam 
inundados permanentemente, e o Pantanal inunda apenas de vez em quando. E aí fiquei me perguntando: 
porque cargas d’água deram esse nome? Bom, talvez “Pantanal” (nome dado pelos portugueses no século 
XVII) seja melhor do que o nome anterior dado pelos espanhóis: Mar de Xaraés2,3!!!!  
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Tudo bem que tinha bastante água, mas daí a confundir com um mar... De qualquer modo, desconfio que 
tanto os portugueses quanto os espanhóis naquela época não tivessem muita noção de geologia. 
Curiosamente ainda hoje na região existe essa crença de que o Pantanal já foi mar um dia! Não!! O Pantanal 
nunca foi mar!!  
 
A sua origem não tem nada a ver com o oceano. Na realidade, sua origem está ligada à formação dos Andes3,4, 
resultado da colisão de duas antigas placas tectônicas, há milhões de anos; uma das regras mais importantes 
das placas tectônicas é que se uma coisa sobe, a outra tem que descer. Tipo gangorra, no parquinho da pré-
escola. Só um pode ficar lá em cima. Ou seja, o chamado soerguimento dos Andes criou um “buraco”, uma 
depressão na área central da América do Sul, mais acentuado no Brasil central. Um vale onde hoje se localizam 
os estados do Mato Grosso (MT) e Mato Grosso do Sul (MS). Esse vale se tornou praticamente um enorme 
ralo. As chuvas3,4 que caiam no entorno escorriam para lá, simplesmente pelo efeito da gravidade e junto com 
as águas, também vinha solo (a famosa erosão). E essa grande depressão continuou sendo apenas um vale 
durante milhares de anos. Até que, há cerca de 30-40 mil anos (no período Pleistoceno), mudanças 
climáticas4,5 extremas passaram a acontecer ao redor do planeta (soa familiar?), levando à extinção diversas 
espécies de mamíferos (como tigre dentre de sabre e preguiça gigante). Ao mesmo tempo as chuvas passaram 
a ser torrenciais e aceleraram o processo de erosão (que, até então, acontecia de forma mais lenta).  
 
A terra foi descendo para esse “buraco”. Com o tempo, as diferenças de altitudes que existiam na região foram 
desaparecendo através de movimentos tectônicos (que aliás, ainda acontecem na região). Essa terra foi se 
acomodando (parecido com o que acontece quando a gente despeja açúcar num pote e dá uma batidinha para 
“nivelar”) dando origem à grande planície que é hoje4,5. E quando eu digo plano, é plano mesmo! Só para ter 
uma ideia, a diferença de altitude no Pantanal varia de 2 cm a 5 cm (por Km) de Oeste para Leste, e de 3 cm a 
15 cm de Norte para Sul (por Km). Nem um engenheiro com TOC (Transtorno Obsessivo Compulsivo) 
conseguiria fazer algo tão plano!!  
 
De lá para cá, continuou chovendo bastante no entorno do Pantanal e essa água escorre para dentro da região. 
É como se fosse um banheiro bem plano, onde o pedreiro esqueceu de fazer a caída da água. Só colocou um 
ralo em um canto. Assim, quando chove no entorno a água desce. Como chove mais ao norte do Pantanal, 
essa água desce primeiro; na área leste também desce água, e grande parte dela fica “entupida” na região. O 
pequeno desnível faz com que esse grande volume de água comece a se deslocar lentamente, de norte para 
o sul. Com o tempo, a água acaba saindo pelo sul da região, onde a elevação é um pouco menor. Esse processo 
demora de 2 a 4 meses para acontecer, criando um ciclo de secas e cheias5,6.  Mas é importante deixar bem 
claro que as cheias do Pantanal estão relacionadas às chuvas do/no entorno e não às chuvas dentro do 
Pantanal.  
 
Dentre todas suas características, a inundação é uma das mais emblemáticas e certamente a mais importante. 
Tudo que acontece no Pantanal está relacionado à essa variação dos níveis de inundação ou alagamento. O 
chamado pulso de inundação rege seu ritmo de vida e toda sua dinâmica, sua riqueza e biodiversidade 
dependem dele. Ao contrário do que acontece em outras regiões, como por exemplo aqui em São Paulo, onde 
inundações e enchentes são sinônimos de transtornos, destruição e efeitos até catastróficos. As inundações 
que acontecem no Pantanal são eventos previsíveis (até certo ponto). Seus efeitos são essenciais para o 
equilíbrio do bioma. E porque previsíveis até certo ponto? Porque é possível “prever” que as inundações 
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acontecerão dentro dessa janela de oportunidade, mas não é possível prever onde exatamente acontecerão 
e nem sua intensidade. 
 
Quanto ao clima, existem duas estações5,6 bem definidas: a seca e a chuvosa. A estação seca vai de abril a 
setembro e tem seu ápice entre junho e agosto; a estação chuvosa vai de outubro a março. E claro, tinha 
criado na minha cabeça, de mim para comigo mesma, todo um estereótipo da região inclusive no que diz 
respeito ao clima. É quente, bem quente! Reza a lenda que as temperaturas médias podem variar de 19 a 30oC 
(30oC de máxima deve ser no inverno). Isso não chega exatamente a ser uma surpresa. Pode ter sim uma 
grande amplitude térmica, só que muito maior do que esses 11 graus, porque tem um corredor canalizando o 
vento que vem da Patagônia e do extremo sul da América do Sul. Inclusive já passei frio durante uma das 
expedições, especialmente a noite! Durante o dia, a pessoa quase morre torrada num calor de uns 36 graus 
ou mais, e à noite, esfria. Sinceramente, sabia que a temperatura caía a noite, que refrescava, mas nunca 
imaginei que teria que usar casaco. Isso sim foi inesperado ...  
 
Uma outra coisa um tanto curiosa sobre o Pantanal é o fato de que ele é “dividido” em sub-regiões1. 
Aparentemente não existe um consenso sobre quantas sub-regiões compõem o bioma. Esse número pode 
variar bastante dependendo dos parâmetros usados para fazer essa divisão. Já encontrei artigos que falam em 
15, outros 12, alguns em 10, 14, 13... acho que o menor número de “pantanais” foi 8 e o maior 17. Enfim, na 
realidade, essa classificação é essencialmente geopolítica, mas acho válido mencioná-las até mesmo para 
facilitar a noção da localização geográfica de cada uma delas.  
 
O pantaneiro geralmente fala em 11 “pantanais”, que aliás, é também a divisão oficial1,2 adotada pelo 
governo: Cáceres, Poconé, Barão de Melgaço, Paraguai, Paiaguás, Nhecolândia, Abobral, Aquidauana, 
Miranda, Nabileque e Porto Murtinho. Cada um com características próprias de paisagem, clima, cultura, etc.  
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O Pantanal de Cáceres fica no Mato Grosso, ao norte da bacia Uberaba, e engloba municípios1,2 de Cáceres e 
Lambari D’Oeste. Cáceres é conhecida como a Princesinha do Pantanal. É uma região onde é possível ver o 
resultado do encontro da vegetação da Floresta Amazônica com o Pantanal.  É uma área mais de campo, onde 
a variação da cheia é bem grande, e com acesso bem difícil3. Atualmente, a região se desenvolve em torno da 
pesca esportiva, até mesmo sediando um evento mundial: o Festival Internacional de Pesca Esportiva (FIPe), 
que de acordo com o Guinness Book é o maior campeonato de pesca do mundo em águas fluviais.3,4 
 

 
 
 
É ali no município de Cáceres que fica também a Estação Ecológica de Taiamã5. A estação fica numa ilha no 
meio do rio Paraguai e protege uma área de 11.555 hectares desde 1981, quando foi criada. É uma área 
principalmente de campos inundáveis, mas tem uma grande variedade de ambientes aquáticos. Funciona 
como um berçário de peixes e um refúgio para animais como o jacaré e a onça-pintada. Por esse motivo, 
inclusive, o turismo de observação de fauna, especialmente de onças e pássaros tem crescido rapidamente. 
Ah, falando em pássaros... foi justamente o pássaro Taiamã, muito comum na região, que deu nome à estação.   
 
Ainda em Mato Grosso, fica o Pantanal de Poconé. Um dos pantanais mais conhecidos pela facilidade no 
avistamento de animais, especialmente de onças! Essa facilidade pode até induzir as pessoas a acreditarem 
que ali está a maior concentração de onças pintadas do mundo. Isso não é verdade. O que acontece ali é a 
facilidade de observação. Por conta disso, existe um tipo de turismo (que movimenta milhões de dólares) 
direcionado para o avistamento de onças, que foram condicionadas gradualmente a aceitar a presença de 
turistas.  
 
Nele estão inclusos os municípios de Cáceres, Poconé, Nossa Senhora do Livramento, Santo Antônio do 
Leverger e Barão de Melgaço.1,6 É uma região que tem mais floresta e fica relativamente perto de Cuiabá (só 
100 km, o que é quase na esquina para os padrões pantaneiros!). É ali que se localiza um dos marcos turísticos 
do Pantanal: a estrada Transpantaneira7, que termina em Porto Jofre. A estrada é de terra e tem a bagatela 
de 122 pontes, a maioria de madeira (!!), que também funcionam como mirantes no período chuvoso (mas a 
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melhor época para visitar a região é no período de seca, entre maio e setembro, já que quando chove pode 
ficar intransitável). 
 
 

 
 

 
É também no Pantanal de Poconé que ficam o Parque Nacional do Pantanal8 (135.000 hectares) e o Hotel 
Sesc Porto Cercado. Já a RPPN do SESC está no Pantanal de Barão de Melgaço. Apesar de as duas sub-regiões 
serem limítrofes, o rio Cuiabá, que separa as duas, separa também os dois municípios. Tive a oportunidade de 
visitar tanto o hotel quanto a RPPN do SESC Pantanal em outubro do ano passado (2021). Foi na viagem que 
fiz junto com o pessoal o ICMBio, para a realização de algumas queimas prescritas* na RPPN (a maior do país, 
com 108 mil hectares), como parte de um grande projeto de pesquisa. 
  
*um dos objetivos foi iniciar um programa de Manejo Integrado do Fogo, a fim de evitar novos incêndios florestais. Em agosto de 2020, 

um incêndio queimou 93% da área. Além disso, a ideia é manejar a paisagem de movo a favorecer a conservação de espécies associadas 
mais às áreas de campo aberto nativo.   
 
O Pantanal de Barão de Melgaço1, se localiza entre os rios Cuiabá e Itiquira, no Mato Grosso e tem um vizinho 
famoso: o paraíso natural da Chapada dos Guimarães. Bom, na verdade nem é assim tão próximo. Fica até 
meio longe. Mas, como tudo é relativo e o que é longe para uns pode ser perto para outros, então se tem 
quem considere como vizinho, tudo bem. 
 
O município é considerado por seus moradores como o mais pantaneiro de todos, já que do total de sua área, 
pouco mais de 2% é formado por terra firme.9 No período da cheia (entre os meses de novembro a abril) a 
cidade se transforma em uma ilha. Talvez por isso, um dos setores que mais se desenvolve na região é o 
turismo da pesca.  
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É uma área de grande concentração de aves, principalmente espécies migratórias que aparecem por ali para 

se reproduzir. Justamente por isso o Projeto Arara Azul* instalou uma base na região, na Fazenda São 

Francisco do Perigara.  

*O Projeto Arara Azul monitora os ninhos da arara-azul grande e conseguiu tirar a espécie da lista de animas ameaçados de extinção, 

sendo, inclusive, reconhecido internacionalmente pela sua importância.  

 

 

 
 
 

No centro histórico do município de Barão de Melgaço ainda existem algumas casas de arquitetura colonial 
do século XIX, quando chegou a ser uma das mais importantes regiões açucareiras do país.10 Nessa região foi 
construída uma trincheira fortificada no período da Guerra do Paraguai a fim de evitar uma eventual invasão 
Paraguaia à Cuiabá.11  
 
O Pantanal do Paraguai12 encontra-se no oeste do Pantanal e engloba áreas dos municípios1 de Poconé, no 

Mato Grosso, e Ladário e Corumbá no Mato Grosso do Sul. É aqui que fica a Serra do Amolar, que fica na 

fronteira do Brasil com a Bolívia e tem em seu entorno o Parque Nacional do Pantanal Mato-Grossense e três 

Reservas Particulares do Patrimônio Natural – RPPNs (no lado brasileiro). Do lado boliviano, existem o Parque 

Nacional de Otuquis e a Área Natural de Manejo Integrado San Matías.  

É uma região caracterizada pela incidência de baías e longos períodos de inundação, que podem chegar a até 

seis meses, mantendo algumas áreas permanentemente inundadas! Realmente, é água pra todo lado. E é bem 

difícil de chegar. Saindo de Corumbá, são mais de 5 horas de barco até a região da Serra do Amolar. Ali ainda 

vivem os últimos remanescentes do povo Guató (últimos remanescentes dos povos canoeiros Guató, Bororo, 

Chamacoco, Kadiwéu e Terena) e também  existem várias comunidades ribeirinhas (bem isoladas) como, por 

exemplo, a Comunidade Barra do São Lourenço.  
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Dos 11 “pantanais”, 2 englobam apenas um município1: o Pantanal de Aquidauana e o Pantanal de Porto 

Murtinho, ambos no Mato Grosso do Sul. 

 

O Pantanal de Aquidauana1 está todo inserido dentro do município de Aquidauana. É banhado pelos rios 

Aquidauana, Negro e Taboco, que estão entre os com maior quantidade de peixe dos país. Suas águas provêm 

da Serra da Maracaju. É considerado a porta de entrada para o Pantanal sul-mato-grossense13 e é uma região 

que atrai muitos turistas. Uma curiosidade sobre seu nome: Aquidauana é uma palavra de origem indígena e 

significa rio estreito.  
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O Pantanal de Porto Murtinho se localiza apenas no município1 de Porto Murtinho. Fica no extremo sul do 

Pantanal Brasileiro, na confluência do rio Nabileque com o Paraguai, e é uma região com forte influência 

Paraguaia. É a segunda menor das 11 sub-regiões e o único município brasileiro que pode ser definitivamente 

categorizado como integrante do Chaco. Além disso, é ali que vai passar a Rota Bioceânica, que é uma rodovia 

que vai ligar o Brasil ao Chile, atravessando o Paraguai e a Argentina, a fim de criar uma nova rota de 

escoamento de produção para a Ásia.14 

 

 

 
 

 

O Pantanal do Abobral, também conhecido como “região do Negro”, fica no Mato Grosso do Sul. É a menor 

sub-região1 com uma área de apenas 2.833 km2 e agrega parte dos municípios de Aquidauana e Corumbá. O 

Rio Abobral, que dá nome à microrregião, surge do escoamento das águas do brejo do Rio Negro. Uma área 

mal drenada, que passa a maior parte do ano inundada, e algumas localidades são permanentemente 

inundadas. Desse brejo surgem o Abobral e o Rio Vermelho. 

 

 Por ser uma região mais baixa, com apenas 90 metros de altitude, é uma das primeiras a alagar. Na época das 

cheias, os pastos viram lagoas, as sedes das fazendas ficam ilhadas e o único meio de acesso possível é através 

de navegação pelo rio, que de tão largo, fica difícil encontrar sua calha.15 Repleto de corixos, lagoas, capões e 

cordilheiras.   
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O Pantanal do Paiaguás1,16 fica no Mato Grosso do Sul e se situa entre os rios Paraguai, São Lourenço, Taquari 

e Itiquira. É conhecido por apresentar cheias intensas, especialmente entre os meses de novembro e abril. 

Fazem parte dessa região os municípios de Sonora, Coxim e Corumbá e é uma das duas maiores sub-regiões, 

junto com a Nhecolândia. Aqui também a pecuária ainda é uma das principais atividades econômicas. 

Infelizmente, a região está sendo afetada por danos ambientais decorrentes do assoreamento e rompimento 

das margens do Rio Taquari.  
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O Pantanal de Miranda fica no Mato Grosso do Sul e agrega áreas dos municípios1 de Miranda, Bodoquena e 

Aquidauana. Parte das suas águas provém da Serra da Bodoquena, sua vizinha, que possui formação calcária 

e confere uma grande quantidade de carbonato de cálcio em suas águas; por causa disso os moluscos 

encontrados nas lagoas da região têm cascas muito espessas.] 

 

É uma região17 onde estão presentes alguns projetos de conversação da fauna do Pantanal como o Projeto 

Onçafari, que atua no Refúgio Ecológico Caiman e é pioneiro em ecoturismo responsável. O objetivo é 

promover a conservação no Pantanal e da onça pintada por meio de um safári fotográfico que alia práticas 

sustentáveis ao progresso social, desmistificando a espécie e de ações voltadas à sua conservação dentro das 

propriedades pantaneiras, situadas ali.  

É também no Pantanal de Miranda que fica uma região peculiar conhecida como Delta do Salobra18, que forma 
um corredor conectando o Pantanal e a serra da Bodoquena, incluindo o Parque Nacional da Bodoquena. No 
Delta ocorrem muitas espécies ameaçadas, como a onça pintada, a ariranha, o cervo e o cachorro vinagre, 
propiciando o desenvolvimento de um turismo responsável há pelo menos 30 anos. 

Tudo isso faz com que a região seja muito procurada não só por turistas, mas também por estudantes e 

pesquisadores. A época da seca é o período ideal para observar os bichos mais de perto, já que a região se 

torna uma área de pastagens imensas.17 

 

 

 
 
 
O Pantanal do Nabileque19 também fica no Mato Grosso do Sul e vai até as matas situadas na fronteira 

boliviano-paraguaia e, portanto, é uma região que tem forte influência Paraguaia. Engloba os municípios1 de 

Corumbá, Miranda e Porto Murtinho.  
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É reconhecido por suas excelentes pastagens e também pela dificuldade em trafegar durante o período das 

cheias, onde já fica praticamente inviável se locomover por terra a partir das primeiras chuvas. Em razão disso, 

sai do papel a estrada do Naitaca20, que corta um maciço de carandás na planície. É um trecho de quase 25km 

de estrada com revestimento primário (cascalhada) que faz a ligação da ponte do Naitaca (MS-382) com a MS-

195. 

E por fim, tem o Pantanal da Nhecolandia21, também no Mato Grosso do Sul, que é o mais conhecido e o que 
tem o maior número de trabalhos e artigos publicados. É uma das maiores regiões da área pantaneira e 
destaca-se por sua imensa diversidade. Agrega municípios1 de Rio Verde de Mato Grosso, Aquidauana e 
Corumbá. Fica entre os rios Negro e Taquari, que é o rio mais importante dessa região e o marco divisório 
entre as regiões Nhecolândia e Paiaguás. A Nhecolândia é uma das regiões de criação de gado mais expressivas 
do país.  
 
*Uma curiosidade sobre o nome Nhecolândia: o proprietário de uma das primeiras fazer era Joaquim Eugênio Gomes da Silva, conhecido 
como “Nheco” e que foi um dos primeiros a se estabelecer ali. Daí o nome.22 
 
Foi onde fiz minha primeira expedição com o “biólogo-raíz”/pesquisador André Restel (guarde esse nome: vai 
ser citado várias vezes ao longo do livro), como parte de um projeto. O objetivo era avaliar a estrutura da 
vegetação e analisar a ocorrência de espécies de mamíferos através do uso de armadilhas fotográficas*.   
 
*As armadilhas fotográficas (também conhecidas como câmeras-trap) são ferramentas que permitem o monitoramento a distância de 
animais num dado local. Elas são normalmente instaladas acopladas em árvores, em locais escolhidos de acordo com os objetivos do 
trabalho. São acionadas por movimentos e/ou temperatura e automaticamente disparam "clics" quando um bicho passa na sua frente 
e não causam qualquer tipo de dano ou desconforto aos animais ou ao ambiente.  
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Pode ser dividida23 em 3 grandes unidades: a Alta Nhecolândia, que é uma região quase plana e menos úmida; 

a Vazante do Corixão, onde predominam campos, com relevo também quase plano e a Baixa Nhecolândia.  

É na transição entre a baixa e alta Nhecolândia que fica a famosa Fazenda Nhumirim24, adquirida pela 

EMBRAPA Pantanal em 1982, que se tornou o Centro de Pesquisa Agropecuária do Pantanal - CPAP. Devido 

ao bom nível de preservação ambiental, pela representatividade dos elementos naturais característicos da 

região, a fazenda passou a apoiar também estudos sobre  clima,  solos,  limnologia,  ictiologia,  fauna,  flora,  

impacto  ambiental  e  manter  núcleo  de conservação “in situ” das raças de bovino, cavalo e ovino 

Pantaneiros.  

Mas talvez a característica mais marcante da região seja a sua paisagem. É a única área de todo o Pantanal 

onde ocorrem as baías de água salobra, as salinas, que são a sua “marca registrada”. 
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Paisagens pantaneiras 

“A paisagem nasce quando um olhar cruza um território”.1 No caso do Pantanal, a paisagem entremeia 

cordilheiras com vegetação florestal e, entre estas, baías, corixos e vazantes (por onde escoa a água das 

cheias), marcando corredores de vegetação de cerrado e campo. 

As cordilheiras2 são áreas não inundáveis ou de inundação muito rara (apenas em situações excepcionais 
podem ser atingidas pelas cheias). Ocorrem nos pontos onde o relevo é um pouco mais elevado. Parecem 
grandes cordões arenosos que separam as baías, relativamente estreitas (com largura de até 80 metros), 
alongadas e contínuas. São tradicionalmente usadas para a construção de vias de acesso e/ou sedes das 
fazendas. Tem uma vegetação como uma floresta dentro dela. Já suas bordas, são cobertas pelos campos 
(cerrados e campos limpos/sujos). E quem conhece bem (e tem o olho treinado) consegue usa-las como ponto 
de referência para se localizar. Obviamente esse não é o meu caso (ainda), já que não cheguei no estágio de 
bater o olho num monte de árvores, todas meio parecidas, e identificar que aquele aglomerado é diferente 
do outro e saber onde estou ...  
 
 

 
 
 

Os capões-de-mato2 são semelhantes às cordilheiras, só que circulares. Também não inunda e tem uma 
vegetação mais fechada. Às vezes é distribuído de forma bem esparsa e tem o aspecto de uma ilha, que fica 
meio “isolada”. A maior parte dos trabalhos da primeira expedição que fiz (para medição de vegetação e coleta 
das armadilhas fotográficas) foi nos capões.  
 
Uma curiosidade sobre os capões é que muitos deles foram alterados pelos indígenas; são áreas onde os 
indígenas aumentavam a altura do capão, colocando mais terra (como um morrinho) para a água não subir. 
Como a água não sobe, toda a fitofisionomia do local é alterada.  
 
As vazantes2,3 são grandes extensões alongadas entre cordilheiras, que conectam baías contíguas. Não são 
necessariamente canais, mas sim leitos relativamente rasos e amplos por onde a água da cheia escoa. Às vezes, 

https://journals.openedition.org/confins/8614?lang=pt#tocfrom2n2
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têm trechos com canais mais estreitos. Elas têm trechos com e sem água, e são sempre temporárias. 
Caracteriza-se principalmente por fisionomias de campo (limpo ou sujo). A vegetação predominante nas 
vazantes é o capim nativo, que é o único tipo de planta que consegue sobreviver à inundação.  
 
E aí tem os corixos2,3! As primeiras vezes que ouvi esse termo, fiquei me perguntando o que raios era isso. Até 
eu descobrir do que se tratava, ficava sempre com aquela cara meio de “ué” quando o corixo surgia na 
conversa! É meio que um rio, quase permanente. Também inundam sazonalmente, mas podem ser 
permanentes em áreas mais baixas. A diferença entre corixos e vazantes é que os corixos têm um canal 
definido e relativamente estreito, enquanto as vazantes são amplas, rasas e praticamente não possuem um 
canal. Eles também drenam águas extravasadas de outros rios e conectam baías originando canais, só que 
mais estreitos e mais profundos e podem ficar secos por vários anos.3 
 
Pra falar a verdade, mesmo depois de me explicarem, nem sempre consigo perceber a diferença. 
Curiosamente, fiquei sabendo que nem todos os pantaneiros distinguem claramente o que seria uma vazante 
ou um corixo! E não sou eu quem está dizendo! São os autores do artigo3!!! E assim, veja bem, se nem eles 
conseguem distinguir direito... #aliviada. Ainda bem que não sou só eu que acho difícil! 
 
 

 
 
 

As baías2 e as salinas2 são lagoas de diferentes formas e tamanhos (podem variar de 50m a 3km de extensão). 
As baías2,4 são circundadas por campos e surgem pela cheia dos rios na estação das chuvas. Podem ser 
permanentes ou temporárias. Sua água é doce e elas servem de berçário para a maioria das espécies de peixes 
do Pantanal. No período de estiagem (quando secam) formam barreiros. Deve ser ótimo para atolar! 
 
 
 



21 
 
 

 

 

 

 
 
 
As salinas2,4 são exclusivas do Pantanal da Nhecolândia. São essencialmente baías (com o mesmo formato e 
tamanhos equivalentes), mas com algumas características diferentes e em menor número. São rodeadas por 
cordilheiras, têm água salobra (e opaca) e, curiosamente não têm vegetação visível e nem peixes. São 
circundadas por uma faixa de areia, campos limpos ou carandazais e, mesmo não recebendo água da 
superfície, seu volume se mantém.  
 
Via de regra, as áreas mais baixas do terreno (entornos de baias, vazantes, etc) permanecem úmidas mesmo 
durante o período de estiagem. Geralmente apresentam fisionomia de campo limpo. Só em períodos atípicos 
de seca, como o atual, elas secam ou têm seu volume significativamente reduzido. Foi possível observar isso 
já na primeira ida a campo, em maio de 2021. Parecia uma poçinha de água lá no meio. De acordo com a 
Embrapa Pantanal, das quase 10 mil baías existentes no Pantanal da Nhecolândia, cerca de 1.500 são salinas. 
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E aí a gente começa a observar a estrutura dessa paisagem, ou seja, como as plantas que compõem a 
vegetação estão “arranjadas”. Esse arranjo varia de acordo com os aspectos do relevo e pode ser dividido em 
3 grandes grupos5: campos, cerrados e florestas.  
 

As Florestas5 são os ambientes de maior complexidade e são áreas habitualmente secas, já que ocorrem nas 
porções mais elevadas do relevo: as cordilheiras e capões. No Pantanal, são identificados 3 tipos6 de formações 
florestais: Mata Seca, Mata Ciliar, Cerradão e matas onde um tipo de vegetação é predominante como os 
palmeirais, por exemplo. 
 
As Matas ciliares6 são florestas mais densas e relativamente estreitas, localizadas nas proximidades de rios, 
lagos e que acompanham o curso das águas em geral*. São compostas principalmente por árvores, que têm a 
função de proteger o solo das margens dos rios, evitando erosão e desgaste nas bordas (que pode causar 
abalos na estrutura superficial). Além disso, ainda ajuda na conservação das redes de drenagem “filtrando” 
esse ambiente e reduzindo a presença de sedimentos trazidos pela chuva. Foi por causa dessa função de 
proteção que surgiu a analogia com a função dos cílios em nossos olhos. 
 
*Muitas vezes eu ouvia os termos Mata Ripária, Mata Ciliar e Mata de Galeria usados em situações muito parecidas e, durante um tempo 
achei que eram apenas nomes diferentes para a mesma coisa. Só que não! Apesar de matas ciliares e matas de galeria ocorrerem 
próximas a cursos d'água e exercerem a mesma função ecológica de proteção, elas são tipos de Matas Ripárias. A grosso modo, existem 
3 diferenças importantes entre elas: visualmente, a principal diferença está na copa das árvores. A mata ciliar é uma formação “aberta”, 
onde as copas das árvores entre as duas margens não se encontram. Fica cada um no seu quadrado. Já na mata de galeria, elas se 
encontram e formam algo como um corredor ou uma “galeria” sobre o rio. Outra diferença é que, nas matas ciliares, algumas árvores 
perdem suas folhas no período seco (decíduas), enquanto nas matas de galeria elas essencialmente se mantêm o ano todo. E, por fim, a 
mata ciliar acompanha os rios de médio e grande porte, enquanto a mata de galeria circunda rios de pequeno e médio porte.6 

 
Ah, uma coisa importante sobre as matas ciliares é que elas são protegidas por lei.7 São categorizadas como 
APP (Áreas de Proteção Permanente) e os limites de sua vegetação precisam ser respeitados. Não que, na 
prática, isso faça muita diferença. Elas são frequentemente removidas para uso tanto da pecuária quanto da 
agricultura.  
 
A Mata Seca (Mata Estacional Semidecídua)8 é um tipo de formação mais aberta. Na época chuvosa até se 
confunde com uma floresta fechada, porque as copas das árvores são grandes e podem se tocar, mas seu 
ambiente é menos úmido e perde muitas folhas no período seco. Suas árvores podem chegar até 20 metros. 
Em geral têm troncos mais baixos, cascas mais grossas, ramos robustos e um pouco retorcidos, muitas vezes 
ramificados desde baixo. Além das árvores, suas plantas incluem arbustos, trepadeiras perenes (de no 
máximo 4 metros de altura) e espécies vegetais adaptadas a ambientes em que o acesso a água é limitado. 
 
Elas formam uma matinha quase impenetrável (enfatizando a palavra QUASE!), que podem circundar e/ou 
adentrar essas fisionomias e também se misturar com os cerradões.  Essa matinha é composta por cactáceas 
e bromeliáceas “má intencionadas”, que formam uma “barreira” (e não apreciam a presença de biólogos e 
pesquisadores). Aliás, uma barreira BEM efetiva! Lugarzinho enjoado de entrar. E quando é muito fácil de 
entrar, geralmente significa que já houve um empobrecimento na riqueza* de espécies. 
 
*em ecologia, riqueza não é sinônimo de abundância e refere-se ao número de espécies presentes naquele ecossistema. Abundância 
refere-se ao número de indivíduos de determinada espécie.  

 

https://pt.wikipedia.org/wiki/Arbusto
https://pt.wikipedia.org/wiki/Liana
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O Cerradão2,6,8, apesar do nome também é um tipo florestal. Tem o aspecto “fechado”, onde as copas das 
árvores se tocam. É mais denso e alto que o cerrado (com árvores de grande porte), mas mais baixo e menos 
denso que as matas. Além disso, mistura espécies tipicamente florestais com espécies generalistas e árvores 
típicas do cerrado stricto sensu. Via de regra, também estão presentes arbustos e não tem muita planta 
rasteira*.9 
 
*O estrato inferior (herbáceo) apesar de estar presente é pouco desenvolvido, e nas áreas mais sombreadas é quase ausente. 

 
Cerrados ou formações savânicas6 
O termo savana é aplicado a vários tipos de vegetação no mundo; em geral, elas ocorrem por influência do 
solo, da ação do fogo e do clima (estações úmidas e secas alternantes).10 Aqui, em terras tupiniquins, 
chamamos de formações savânicas, as áreas que não formam um dossel contínuo e têm arbustos e árvores 
espalhados sobre um “gramadão” de vegetação rasteira11.  
 
Ué...  isso aí não é cerrado? Não é tudo a mesma coisa? Então... o que que acontece... O termo cerrado pode 
ter 2 sentidos8. Um se refere ao bioma Cerrado (que aliás, é o segundo maior do Brasil) e nesse caso deve ser 
escrito com a inicial em letra maiúscula. O outro, o cerrado (com letra minúscula), seria de fato o equivalente 
à formação savânica. Diz respeito a um conjunto de vários tipos de fisionomia, todos enfiados no mesmo 
“pacote”. Fora que tem 467898098787675 tipos de cerrados.  Afinal, pra que facilitar se a gente pode 
complicar, não é mesmo? 

 

A grosso modo, no Pantanal os tipos de formações savânicas mais significativos são o cerrado latu sensu, o 
cerrado stricto sensu e as veredas.   
 
O cerrado sensu stricto6,12 é aquele que tem a cara típica do que a gente imagina quando se fala em cerrado: 
árvores e arbustos mais desenvolvidos e retorcidos, mas é uma vegetação ainda baixa (que pode atingir até 6 
metros). Geralmente são distribuídos em formas de manchas não muito grandes e ocorrem associadas às 
bordas de cordilheiras, onde logo na parte mais alta do terreno se desenvolve o cerradão. Por isso se 
caracteriza como borda da fisionomia florestal.  
 

O cerrado latu sensu6,12 é o clássico “tudo junto e misturado”, arranjado de acordo com um gradiente: 
campestres (campo limpo e sujo), arbustivas (campo cerrado, cerrado stricto sensu) e florestal (cerradão). 
Nele predominam espécies com folhas endurecidas, adaptadas a longos períodos de seca e calor (também 
chamado de escleromorfa – é impressionante a criatividade dos botânicos para nomear as coisas! Cada 
nominho miserável!). 
 
As veredas6,13 podem ser definidas como uma comunidade vegetal, localizada em áreas planas, encharcadas, 
com a presença de árvores e arbustos espalhados e da palmeira buriti (Mauritia flexuosa). São circundadas por 
campos típicos e seus solos conseguem se manter úmidos mesmo em períodos de seca, e por isso ela é tão 
importante. Além de exercer um papel fundamental no sistema hidrológico, também funcionam como 
corredores ecológicos naturais, refúgio, abrigo, fonte de alimento e local de reprodução para a fauna em geral. 
Nelas a gente pode observar 3 zonas diferentes: a “borda” (que é uma parte mais seca, onde podem ocorrer 
arvorezinhas isoladas), o “meio” (que tem o solo mais ou menos úmido e é tipicamente campestre), e o 
“fundo”, que corresponde a um bosque sempre verde (com a presença da palmeira buriti, muitos arbustos e 
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árvores pequenas concentradas). Vale ressaltar que dentro do Pantanal quase não existem veredas. As poucas 
que existem estão em sua parte mais alta, na beira das serras da borda leste da planície.  
 
E por fim, os campos9. São áreas onde predomina a vegetação rasteira (gramíneas), o que não é novidade para 
ninguém. Eles são ambientes menos complexos e ocorrem nas áreas mais baixas do relevo. Naturalmente, 
são mais sujeitos à inundação do que aqueles onde está a vegetação florestal. Entretanto, eles podem ou não 
ser inundáveis. 
 
O campo cerrado ocorre na transição entre o cerrado stricto sensu e/ou cerradão e o campo limpo. É 
composto por arbustos um pouco mais desenvolvidos, mas onde as herbáceas ainda são abundantes. Ele ainda 
mantém um pouco aquela “cara de cerrado”. Um enorme “gramado” com vários arbustos tortuosos de 
diversos tamanhos, mais ou menos agrupados. Eventualmente têm algumas árvores isoladas, ou se 
constituem em pequenos capões. Nas regiões baixas que sofrem alagamentos (próximas às margens dos rios), 
a vegetação de gramíneas e plantas aquáticas se destacam.  
 
No Pantanal muitas vezes usa-se o termo campos inundáveis ou campos úmidos. São as áreas mais baixas do 
terreno e o tipo de formação vegetal mais importante do Pantanal, que caracterizam a região. São grandes 
áreas onde o solo permanece sempre úmido, até mesmo durante a estação seca. São áreas de entorno de 
baías, vazantes, corixos e salinas e têm fisionomia de campo limpo (podendo até serem confundidos como 
resultado do desmatamento) e às vezes, de campo sujo. Durante a estação chuvosa essas áreas ficam 
submersas.9 Neles predominam a vegetação rasteira (as gramíneas) e arbustos de pequeno porte; de vez em 
quando é possível encontrar arbustos maiores, mas mais espaçados.  
  
O Campo sujo11 é um campo onde as gramíneas (capim) ainda são os vegetais predominantes, mas em menor 
número. Já começa a aumentar a quantidade de ervas e arbustos (esparsos), além da presença de palmeiras 
Acuri jovens e outras árvores. É considerado um ambiente mais complexo que o campo limpo. No vocabulário 
pantaneiro, “sujo” é o lugar de mato fechado (oposto ao campo aberto ou limpo). É típico de áreas de transição 
entre áreas florestais e inundáveis.14,15 

 

E o Campo limpo é aquele estereótipo clássico onde o capim predomina, com poucos arbustos e nenhuma 
árvore. É o ambiente menos “complexo” e com menor biomassa. 
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Espécies do Pantanal:  flora, fauna e etc. 
 
Por ser um ecossistema ainda novo e por conta das constantes mudanças da paisagem (onde está inundado 
hoje, pode não estar amanhã) só as espécies mais “plásticas” (com maior capacidade/flexibilidade de 
adaptação) conseguem permanecer na região. Isso, de certa maneira, explica a baixa quantidade de espécies 
endêmicas no Pantanal (tanto para flora quanto fauna). 
 

Flora 
As principais espécies de plantas que compõem e caracterizam um ambiente, juntas são o que chamamos de 
flora. Não consegui achar o número exato de espécies que compõem a flora pantaneira. Em alguns lugares, 
fala-se em mais de 2000 espécies nativas, em outros fala-se de mais de 3.500 espécies já registradas no bioma. 
Mas, resumindo, é um monte! A flora pantaneira é extremamente diversa, bem mais do que eu pensava, para 
falar a verdade. É composta por espécies de árvores, arbustos, herbáceas, gramíneas, trepadeiras e as plantas 
aquáticas, além de espécies parasitas. 
 
Tem alto potencial econômico17, por exemplo, como pastagem nativa devido a formação de pastos naturais 
(áreas de vegetação com espécies forrageiras naturais da região utilizadas para pastoreio). Além disso, muitas 
são apícolas (oferecem pólen e/ou néctar às abelhas), comestíveis, medicinais e tem aquelas que podem ser 
usadas na indústria. Algumas podem até não ter tanto valor econômico, mas podem, por exemplo, ser 
indicadoras do tipo de solo ou até ajudar na meteorologia, como a árvore Labão (Tabebuia nodosa) que, em Porto 
Murtinho (onde também é conhecida pelo nome guarani "torataí"), quando floresce acredita-se que vai 
chover.17 Dentre outras coisas...  
 
Árvores: Nas formações florestais, as principais espécies são árvores de médio e grande porte; nas áreas não 
inundáveis ou de inundações muito raras, podemos encontrar diversas espécies de médio e pequeno porte. 
Independentemente do tamanho, a lista é enorme e certamente você irá ouvir muitos os nomes Pequi, 
Embaúba, Manduvi, Piúva, Paratudo, Cambará, Carandá, Buriti, Babaçu e Acuri, dentre tantas outras.  
 
O Pequi (Caryocar brasiliense) tem de 5 a 15 metros de altura e é conhecida pela sua flor mal cheirosa. Mas deve 
ser saborosa, já que faz parte do cardápio do veado-mateiro. Seu fruto é comestível, e é considerada a fruta 
mais rica em vitamina A. É recomendável tomar cuidado com os espinhos; as vacas que o digam! Elas 
costumam se machucar neles ao comerem o fruto, e ainda por cima, o leite que produzem fica amarelo e com 
cheiro forte.17  

 

Já a Embaúba17 (Cecropia pachystachya), mesmo sendo de grande porte, é considerada uma excelente forrageira* 
e o gado come até o galho! Também serve de alimento para animais silvestres como bugios, aves, morcegos 
e é apícola.  
 
*plantas que os animais consomem como alimento. 
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Como é muito pastada, suas mudas precisam da proteção do caraguatá para poderem “vingar”. Essa espécie 
stá presente em todas as sub-regiões e ocorre nas matas ciliares inundáveis, capões e bordas de cordilheira. 
Agora, duas curiosidades sobre essa espécie: segundo os pantaneiros, ela indica o lugar para poço (!) e “serve 
de flutuador de caixão de peixe” (!!!!?????)... oi????? Alguém tem alguma ideia do que diabos pode ser 
isso????? Juro que eu visualizei um peixe dentro de um caixão flutuante!!!! Deve ser algum tipo de piada 
interna, para “tirar um barato” da cara dos “forasteiros”!17 
 
O Manduvi (Sterculea apetala) e as Piúvas17 (Handroanthus heptaphyllus) são árvores que podem atingir até 
20 metros, sendo das mais altas da Pantanal e isso faz com que elas sejam vítimas de raios. Ambas são árvores 
escolhidas pelos tuiuiús para nidificarem, mas as piúvas, como têm a copa grande e “aberta”, são perfeitas 
para o pouso e decolagem dessas aves. O Manduvi17 também serve de casa para araras azuis e cerca de 95% 
dos seus ninhos são feitos nesta árvore, nos ocos formados pela quebra de galhos. É uma planta forrageira na 
fase jovem, depois o gado não alcança mais as folhas (afinal não são girafas!). É uma espécie considerada 
frequente, que ocorre em capões não inundáveis e matas. Sua madeira é leve, e por isso usada para construção 
interna, canoas, caixotes e caixões! Ah, e sua castanha é considerada remédio para tosse. 

Já as Piúvas17 (também conhecidas como ipê rosa) apresentam diversas variações, tendo espécies maiores ou 
menores, cuja presença pode estar associada a rios e vazantes ou ser frequente no cerradão e matas secas.  
 
 



27 
 
 

 

 

 

 
 

 
Existem alguns tipos de formações homogêneas, onde um tipo de vegetação é predominante. A 
uniformidade influencia a diversidade local das espécies. “Quando uma espécie assume grande parte da área 
basal total de um local, consequentemente outras perdem (diminuem) sua representatividade na 
comunidade”. (André Restel, 2021) 
  
Os Paratudais são formados pelo Paratudo17 (tabebuia aurea), que assim como as piúvas é um tipo de ipê. Eles 
também são conhecidos como ipê amarelo. São árvores que variam de 5 a 16 metros e são consideradas “um 
santo remédio” pelos pantaneiros (daí o nome “para tudo”!). É uma planta forrageada por aves, veados e até 
bois. Reza a lenda que as flores têm “gosto amargo como alface” (desde quando alface é amargo? Alface nem 
tem gosto!). É frequente nas bordas de cerradão e capões1, estando geralmente associada com murundus. 
Elas têm maior representação nos pantanais de Miranda e Nabileque.18 
 
Os Cambarazais são áreas onde predomina o Cambará (Vochysia divergens), que é uma árvore pioneira e, 
portanto, não cresce à própria sombra. Ela vai avançando pelo campo e áreas que eram campo limpo, hoje se 
tornaram “cambarazais”. O Cambarazal é uma área normalmente fechada como uma floresta, geralmente 
inundável por rio ou corixo. Essas árvores toleram 2m de inundação! Fora que (para o bem e para o mal) 
rebrota depois de cortada e se você derruba uma, nascem outras 100! É uma espécie apícola (que atrai 
abelhas).17  
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Outros exemplos de formações homogêneas são os palmeirais19 caracterizadas pela presença dominante de 
uma espécie de palmeira:  o Carandá, o Buriti e o Babaçu.  
 
O Carandazal20, ocorre em um campo sujo onde a palmeira Carandá (Copernica alba), espécie típica do Chaco, é 
predominante. Ela tem de 8 a 20 metros de altura e as árvores ficam com um espaço de até 3 metros entre si. 
É uma formação vegetal bem comum no Pantanal, cobrindo extensas áreas do MS; ocorre principalmente no 
Nabileque, nas salinas da Nhecolândia e um pouco em Poconé e Cáceres.17  
 
É outra árvore “mil e uma utilidades”. Sua madeira é apreciada para cerca, construções e curral (porque é 
durável na água), mas tem que ser "maduro" (planta velha). Pode ser pastada quando nova, mas os espinhos 
não facilitam o acesso. O fruto é comestível e serve como alimento de periquitos, araras e de peixe (pacu). 
Aliás, é até usada como isca! Também é apícola e é usada para artesanato pelos índios Kadiweu.17  

 
Quando eu vi o Carandá pela primeira vez, comentei com o André* que parecia um “dente-de-leão” (Taraxacum 

officinale) gigante! Que é aquela florzinha que a gente assopra, sabe? Vê se não parece... 
 
*O André em questão é o Restel. Lembra que eu falei para guardar esse nome, que seria citado várias vezes? Então...  
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As áreas onde predominam o Buriti (Mauritia sp) podem formar o Buritizal. É uma planta da qual tudo se 
aproveita. Além de fornecer alimento em diversas formas, tem mais vitamina C do que limão. O fruto é 
alimento de araras e roedores. Dela se faz também de jangadas a rolhas, passando por doces, óleo para 
envernizar couro e brinquedos. É abundante em Barão de Melgaço, na planície dos Rios Negro e Taboco e em 
Aquidauana. Cresce no campo, em áreas úmidas ou veredas.17 
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Os Babaçuais são formações onde o Babaçu (Attalea speciosa) predomina e ocorre em extensas áreas na sub-
região de Cáceres até a Nhecolândia. É uma palmeira que pode variar de 10 a 22 metros de altura, com folhas 
enormes, de até 4 metros (usada para cobrir construções, fazer chapéus e cestos). É bem versátil. Sua semente 
é alimento de araras e roedores. Tem 60-70% de óleo e tem vitamina E. Serve para margarina, sabão, 
detergente e óleo industrial. Produz coco, cujo leite equivale ao leite humano. A casca produz carvão ativado 
para filtros e coque siderúrgico (mas aqui é usado para churrasco!). Polpa em pó é alimentícia e medicinal 
(antinflamatório, analgésico, laxante, etc.). O caroço é usado para a confecção de botões e o palmito é vendido 
em Mato Grosso.17 
 
 

 
 
 
Ainda falando de palmeiras, o Acuri (Attalea phalerata*) é uma espécie de palmeira muito comum nas matas e 
cerradões, sendo mais alto na parte mais interna dessas formações, podendo atingir até 12 metros. Nas bordas 
são encontradas árvores mais jovens, com até 3 metros. 
 
*pesquisando sobre a espécie, diversas vezes encontrei o nome científico Scheelea phalerata, (que é um sinônimo) mas o nome correto 
a ser adotado é Attalea pharelata. Até descobrir isso, perdi bastante tempo e quase fiquei maluca... 
 

É o principal item na alimentação das araras azuis, e é considerada uma espécie-chave por oferecer alimento 
para muitos animais. É também uma planta forrageira muito importante e a planta jovem é bem pastada. 
Depois (na fase adulta) as folhas só ficam acessíveis quando estão velhas ou secando. Aliás, as folhas ainda são 
usadas para cobertura de casas, fibra e para desatolar veículos (função importantíssima, considerando que 
atolar veículos é algo bastante frequente no Pantanal!)!17  
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Os arbustos aparecem mais em áreas intermediárias (entre regiões mais altas e baixas). Não sei porque, mas 
eu tinha registrado na minha cabeça que arbusto seria um tipo de vegetação relativamente baixa... e qual 
minha surpresa ao ver que eles podem ser bem altos, variando de 0,5 m até 5 ou 6 metros de altura, como a 
Canjiqueira17 (Byrsonima orbignyana), por exemplo! É impressionante como a gente cria estereótipos para tudo! 
Só que eu ainda precisava entender o que diferencia uma árvore de um arbusto, já que claramente não é só o 
tamanho em si. 
 
Ambas são plantas lenhosas*, mas a diferença é que os arbustos têm um tronco pequeno com ramificações 
desde a base, enquanto as árvores têm um tronco ramificado (galhos), distante do solo formando sua copa. 
Muitos são usados como alimento pela fauna silvestre e existem espécies forrageiras como o Leiterinho 
(Thevetia bicornuta), muito pastadas por bovinos.17   
 
*de forma bem simplista, são plantas que produzem madeira e têm caules perenes recobertos por casca.  
 

Alguns arbustos, como o Sarã (alchornea castaneifolia), têm uma função ecológica muito importante como 
espécies pioneiras: são colonizadoras de areia e fixadoras de barrancos de rio, formando a mata ciliar jovem, 
que com o tempo amadurece e vai sendo substituída por outras árvores.17 
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Alguns arbustos, como o Sarã (alchornea castaneifolia), têm uma função ecológica muito importante como 
espécies pioneiras: são colonizadoras de areia e fixadoras de barrancos de rio, formando a mata ciliar jovem, 
que com o tempo amadurece e vai sendo substituída por outras árvores.17 
 

As herbáceas são o que a gente chama normalmente de ervas. Uma curiosidade a respeito delas é que não 
são reconhecidas cientificamente como um grupo taxonômico, porque na verdade entra muitas espécies 
nesse “pacote” que não são necessariamente “parentes”. A razão dessa “mistura” é elas terem algumas 
características em comum: não são muito altas (altura igual ou menor que dois metros), ciclo de vida curto (1 
ano ou poucos anos) se comparado ao de arbustos e árvores (pode ser de décadas) e se propagam através de 
caules subterrâneos (rizomas).17 
 
Ah, e nós mantemos uma relação um tanto ambígua com elas: quando são comestíveis, viram salada e quando 
incomodam são “ervas daninhas”. Algumas espécies são carnosas e subterrâneas, só com a inflorescência 
saindo do chão; são frequentemente alimentos de roedores e até de porco-monteiro.  Um aspecto 
interessante das ervas é que muitas vezes, por causa de suas características, elas são indicadoras de 
perturbação ou desequilíbrio no ambiente, como a Voadeira (Conyza bonariensis) e a Lucera (Pluchea sagittalis).17  
 
E as bromélias... Lembra quando eu falei de bromélias má intencionadas que formam uma espécie de 
barreira???  Me referia especificamente ao Caráguatá (Bromelia balansae)! Planta desgraçenta do inferno!!!! Seu 
nome científico podia ser algo como Plantae infernalis! Sua presença é um ótimo sinal, já que é parte da paisagem 
natural e indica que o ambiente está saudável e preservado, mas eu não estava preparada (em nenhum 
sentido) para ela! É um tipo de bromélia, cujas folhas são longas e quando adultas podem chegar até 2 metros 
de altura; até aí, ok. Mas, cada uma das folhas tem em toda a sua extensão a presença de um mix de espinho 
e garra, que não só te espeta, passando pela roupa, mas também te segura! Ou seja, você fica preso, enroscado 
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naquela coisa infernal, sem ter onde se apoiar (lembremos que tem os espinhos) e cada vez que tenta se 
desvencilhar de um lado, ela te espeta do outro!  
 
Como não sabia exatamente qual o tipo de vegetação que encontraria, levei calças de trilha muito confortáveis 
e leves, mas que eram praticamente inúteis enquanto barreiras para ela. Graças a Deus que minha segunda 
expedição envolvia outro tipo de atividade, onde não seria necessário entrar no meio do mato. E além do mais 
era em outra região, com uma formação diferente, mais de florestas continuas, campos, uns pedaços mais 
sujos de beira de rio.  Não tem tanto capão...  
 
 
 

 
 

 
Meu convívio com o caráguatá não foi nem um pouco pacífico e despertou o que havia de pior em mim! Claro 
que eu sei que é também um ser vivo, que tem seu papel no ambiente! Mas “peguei um ranço” tão 
absurdamente imenso que, confesso, eu pisava ou dobrava as folhas com raiva! Dava vontade de pular encima 
e ficar “paçocando” ela, que nem em desenho animado, sabe? Até que o coleguinha vira para mim e fala: “o 
caráguatá é pra você o mesmo que a onça é para o fazendeiro: uma coisa inconveniente, um obstáculo a ser 
eliminado e retirado do caminho. É só algo para você refletir”. Foi como um tapa no meio da fuça! Pensa num 
remorso; óbvio que quanto mais pesquisei sobre ela, maior o remorso.  
 
O botão da sua flor serve de alimento para vários animais silvestres. A capivara rói o centro das folhas (é bem 
duro mesmo) e até o boi come depois que o fogo deu uma tostadinha nos espinhos. O fruto é alimento de 
aves e do quati. Serve de refúgio de animais, desde anfíbios como pererecas a cotias e porcos. É um nicho 
importante para outras espécies, como a embaúba, que poderiam ter suas sementes consumidas ou 
pisoteadas pelo gado (ou por algum biólogo desavisado). Ela não acumula água para criar insetos e, ainda por 
cima, os jacarés fazem ninhos nela!! E claro, é muito abundante em toda a região do Pantanal!!!17 Resumindo, 
continuei achando detestável ter que passar no meio deles, mas não pisoteei mais nenhum. 
 
Ps1: Aparentemente seu fruto é comestível e era alimento dos índios Bororos; na Argentina o povo come seu 
fruto tostado!17 
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Ps2: é considerada uma planta indesejável porque dificulta o acesso do gado à cordilheira.1 Fala a verdade, 
você ficou surpreso com essa informação! 
 
Uma outra espécie merece destaque, a Prega-prega (mentzelia corumbensis): ela é uma das pouquíssimas espécies 
consideradas endêmicas do Pantanal. Na realidade, até esse exato momento, foi a única que eu encontrei. E 
olha que eu pesquisei bastante! Ocorre apenas na Nhecolândia e é indicadora de grande perturbação e de 
solo fértil. Ela tem folhas e frutos aderentes, por isto seu apelido "prega-prega”.17 
 
Existem muitas espécies de trepadeiras no Pantanal, provavelmente porque elas devem ter algum tipo de 
vantagem competitiva. As trepadeiras também são conhecidas como cipós ou lianas. Enquanto eu pesquisava, 
encontrei várias espécies diferentes com o mesmo nome popular. É o caso do “Cipó-de-leite”. Tem um monte 
com esse nome. A maioria usada ornamentalmente, à exceção da espécie Funastrum clausum, que pode servir 
como forrageira para o gado e é comida por peixe (pacu). Ocorre em todas sub-regiões e é frequente em borda 
de vazantes, carandazais e paratudais.17 
 
Uma espécie bem versátil é o Cipó-unha-de-gato (Macfadyen unguis-cati), cuja folha e casca são tidos como 
remédio diurético, e contra reumatismo, sífilis, febre e picada de cobra, diarreia e contém tanino. Ocorre em 
mata ciliar, beira de mata semidecídua e capões.17 
 
As gramíneas também são parte essencial da flora do Pantanal. São muitas espécies, dentre elas o Capim 
carona (Elyonurus muticus), o Rabo de burro (Andropogon bicornis), Capim mimoso (Axonopus purpusii), Capim de 

capivara (Hymenachne amplexicaulis), Grama-do-cerrado (mesosetum chaseae) e Cortiça (Aeschynomene fluminensis), 
estão entre as principais.2 
 

O capim-carona recobre grandes áreas de campo do Pantanal, em lugares que dificilmente alagam. Ocorre 
principalmente em bordas de cordilheiras e terrenos planos. Ela pode formar densos mosaicos de campo 
limpo, chamados caronais, onde é a espécie predominante. É uma planta que tem uma parte aromática e com 
presença de óleos essenciais, o que acaba atraindo o gado. As folhas frescas exalam um forte odor de limão. 
Apesar de ser pastejada (especialmente a rebrota, nos períodos de seca, e ainda que não com muito 
entusiasmo), é uma espécie que costuma ser descartada pelos pecuaristas, por conferir sabor amargo ao leite 
se consumido pelo gado. Comunidades de caronal estão presentes na Nhecolândia (em torno de 20%) e 
também nas sub-regiões de Paiaguás, Cáceres, Abobral e Aquidauana.2 
 
O rabo de burro (Andropogon bicornis) também é amplamente distribuído no Pantanal, mas apesar disso não é 
considerado uma forrageira muito apetitosa e nutritiva. O rabo de burro ocorre principalmente em campos e 
não é encontrado em fisionomias mais fechadas. Aparentemente ele marca o início dos campos limpos ou 
sujos em direção as cordilheiras. Muitas vezes ele é a espécie que predomina nos campos onde ocorre, 
ocupando de 60 – 80% da superfície.2 Habita preferencialmente locais úmidos e, às vezes, cresce dentro 
d’água, raramente em locais secos. Muito encontrada em locais perturbados, onde é uma das pioneiras em 
estádios iniciais de sucessão. Dá para reconhecer facilmente pelas florezinhas em forma de vassoura, com 
ramos cobertos por pelinhos esbranquiçados e sedosos.  
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O capim mimoso (Axonopus purpusii) é considerado uma espécie-chave para o manejo de pastagem na 
Nhecolândia, especialmente das áreas arenosas. É altamente palatável e uma das principais espécies da dieta 
tanto de bovinos quanto de animais silvestres. Como é muito consumido pela bicharada, em geral, o campo 
de mimoso não queima.2 

Já a grama-do-cerrado (mesosetum chaseae) é uma espécie de extrema importância para o Pantanal. Como ela 
resiste tanto a solos pobres quanto à seca, garante uma “segurança alimentar” para o gado. Além disso, 
mantém sua qualidade nutricional durante o ano todo e é uma das espécies preferidas pelos bovinos. É o 
exemplo perfeito de unir o útil ao agradável! Como se não bastasse, também pode ser usada como feno em 
pé e é indicada para controle da erosão.2 
 
O capim de capivara (Hymenachne amplexicaulis) é uma planta exclusiva de charcos, banhados ou de áreas 
periodicamente inundáveis. É considerada uma forrageira excepcional e no Pantanal, sua ocorrência é 
generalizada. É uma espécie chave na dieta dos bovinos, e também é muito procurada pelos cavalos e pela 
fauna silvestre.2 
 
A cortiça (Aeschynomene fluminensis) é uma leguminosa nativa, presente em todo o Pantanal. Mais uma excelente 
forrageira tipo “Bombril”, com uso multifuncional. Ocorre principalmente em áreas de campo limpo, bordas 
e interior de lagoas, vazantes.2 
  
Plantas aquáticas são plantas com grande capacidade de adaptação e amplitude ecológica. Encontradas nas 
baías, margens e nas áreas rasas de rios e lagos, em água doce, salgada e salobra. Podem ser flutuantes ou 
ficarem temporariamente submersas, mas são visíveis a olho nu. São fundamentais nos ecossistemas 
aquáticos, sendo responsáveis pela manutenção e equilíbrio desses ambientes. Elas influenciam na 
sedimentação e retenção de nutrientes, nas características físicas e químicas da água e, podem até afetar a 
velocidade do fluxo da água (!). Além disso fornecem abrigo para peixes, insetos aquáticos, moluscos, etc. No 
Pantanal foram computadas, até o momento, 324 espécies. Algumas das principais espécies são os Aguapés 
(Eichhornia crassipes), Alfaces d’água (Pistia stratiotes), Camalotes (Eichhornia crassipes, E. azurea) e Orelha-de-onça 
(Salvinia auriculata).21 
 
O Águapés (Eichhornia crassipes), Alfaces d’água (Pistia stratiotes) e, Orelha-de-onça (Salvinia auriculata) são espécies 
que permanece flutuando livremente com as raízes abaixo do nível da superfície da água, podendo ser levadas 
por correnteza. Quando aglomeradas podem formar ilhas flutuantes com as raízes entrelaçadas, chamadas 
baceiros ou tapagem.21 
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Tem, aliás, uma estória curiosa que envolve os aguapés. Reza a lenda que, durante a Guerra do Paraguai, os 
aguapés salvaram Vila Maria (hoje Cáceres) de uma invasão paraguaia. Alguns militares muito religiosos teriam 
pedido a Santo Antônio que impedisse essa invasão. Supostamente, no dia 13 de junho de 1867, os paraguaios 
tentaram atacar a cidade, mas não conseguiram. Uma grande “tapagem”, na região da lagoa Gaíva, teria 
bloqueado a passagem das embarcações invasoras. Dia 13 de junho é o dia em que os católicos fazem uma 
festa em homenagem a Santo Antônio.22   

Os Camalotes (Eichhornia crassipes, E. azurea) são amplamente distribuídos em rios, lagos e baías do Pantanal. Os 
índios Guató usavam essa planta para a confecção de esteiras para dormir e ela ainda é utilizada para 
artesanato em algumas comunidades ribeirinhas, como as que visitamos na Serra do Amolar.21 
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Fauna 
 
A riqueza da fauna do Pantanal é inquestionável. São mais de 1200 espécies dentre aves (582), peixes (269), 
repteis (131), anfíbios (57) e pelo menos 174 espécies de mamíferos.1 
 
Acredito que praticamente todos os animais que reconhecemos como símbolos da nossa fauna estão 
presentes no Pantanal: as araras (azuis, vermelhas e canindé), tucanos, onças, jacarés, tamanduás, antas, 
sucuris, dentre outras. Infelizmente não vai dar para falar de todas, então vou dar uma pincelada nas espécies 
mais icônicas (a “fofofauna”) e também falar um pouquinho de algumas nem tão famosas ou apreciadas...  
 
O tamanduá-bandeira (Myrmecophaga tridactyla) é um bicho simpático, apesar de meio esquisito. É grande, pode 
chegar a medir 2,2 metros de comprimento e a pesar 45 quilos. É essencialmente terrestre e lento, mas mesmo 
sendo meio desengonçado, é capaz de nadar e escalar árvores.* Confesso que tenho alguma dificuldade em 
imaginar um tamanduá-bandeira numa árvore.... Em geral preferem campos nas bordas de lagoas e pastagens, 
mas podem usar ambientes de florestas para descansar ou se abrigar.2,3 
 
* Seus parentes, o tamanduá-mirim e o tamanduaí são arborícolas. O tamanduá mirim também ocorre no Pantanal, mas o tamanduaí 
não. 
 

 

 
  
 
Tem uma cabeça pequena e um focinho enorme, comprido, com uma língua imensa; é um dos animais que 
possui a língua mais longa em relação ao tamanho do corpo, com cerca de 60 cm! (isso porque ninguém ainda 
mediu a língua da Gaya, minha salsicha. Nunca vi uma língua tão grande e não tenho a menor ideia de como 
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ela cabe dentro da boca! Não é à toa que seu apelido é “tamanduícha”). Enfim, voltando ao tamanduá-
bandeira, ele é míope, não tem dentes e se alimenta essencialmente de cupins e formigas, podendo comer 
mais de 30 mil por dia!! Que eles engolem inteiros (argh!).  

Mas, para compensar, tem grandes garras afiadas, com as quais consegue abrir um cupinzeiro com facilidade 
e que também podem ser muito eficientes para se defender, caso seja confrontado ou se sinta ameaçado. Se 
estiver encurralado, se ergue sobre as patas traseiras, ficando “em pé” e abre os braços. Quando eu era criança 
as pessoas falavam que o “abraço de um tamanduá” pode ser perigoso. Acho que essa deve ser a versão 
tupiniquim para o “abraço de urso”. 

 Ao pesquisar mais sobre eles, fiquei bastante surpresa ao encontrar informações fazendo referência a uma 
percepção negativa16 sobre a espécie pela população17, muitas vezes retratada como um animal agressivo ou 
até como símbolo de má-sorte. Na verdade, é um animal pacifico, mas pode sim ser feroz (feroz é diferente 
de agressivo!). Uma coisa curiosa é que mesmo sendo um animal de grande porte, é bastante vulnerável ao 
fogo por causa do seu pelo denso e comprido, e das pernas curtas, incapazes de saltar, o que limita sua 
capacidade de locomoção.2,3 

A cauda cheia de pelos (razão pela qual é chamado de bandeira) serve como camuflagem, mas também como 
isolante térmico (coloca a própria cauda sobre o corpo) e cobertor para seus filhotes enquanto são 
amamentados. Aliás, falando em filhotes ... eles são muito bonitinhos! E é muito fofo ver a mãe carregando 
seu bebê nas costas! É uma estratégia para proteger o filhote de ataques de predadores (aves de rapina). E 
um tamanduá adulto eventualmente pode ser predado por onças!2,3   
 
Um animal que a maioria das pessoas já ouviu dizer que é típico do Cerrado, mas também está presente no 
Pantanal, é o lobo guará (Chrysocyon brachyurus)! É um bicho lindo, com um ar sofisticadíssimo, com aquelas 
patas longas e com uma cara que parece um mix de raposa com cachorro. É um animal carnívoro, então 
obviamente é um predador. E com certa frequência preda animais domésticos, especialmente galinhas, o que 
pode causar conflito com humanos. 
 
Como é solitário, arisco e gosta de circular no crepúsculo (quando amanhece e quando anoitece), o lobo guará 
é um dos bichos mais difíceis de ser avistado. Existem até algumas lendas e crendices sobre ele possuir poderes 
mágicos ou ser uma criatura que vive entre dois mundos: o real e o sobrenatural. Dizem até que ele é capaz 
de hipnotizar tanto seus caçadores quanto suas presas... 2,4 
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A anta (Tapirus terrestris) é um outro bicho com aspecto bem diferente... tem uma tromba (pequena) flexível, 
pernas curtas e é bem robusta, podendo pesar até 300 quilos. É o maior mamífero terrestre do Brasil e apesar 
disso, é considerada um animal dócil, que não desperta medo ou antagonismo.2,5 Ela é bem mais bonitinha ao 
vivo do que em fotos ou vídeo, com uma cara muito simpática! Me encantei quando, numa expedição, demos 
de cara com uma do lado do carro que havíamos deixado estacionado perto de onde estávamos trabalhando! 
Ela ficou ali um tempo, olhando meio curiosa, e a gente até conseguiu se aproximar um pouco, mas logo ela 
se cansou da nossa presença e foi embora.  
 
A anta tem um papel importantíssimo no ecossistema: a dispersão de sementes, especialmente as de frutos 

grandes, já que é o único animal que consegue consumi-las sem que sejam destruídas (e mantendo um alto 
potencial de germinação). Isso lhe confere o título de jardineira da floresta. Ela gosta de comer folhas, brotos 
e frutos, e como não é boba nem nada, prefere aqueles com polpa nutritiva e carnosa. O que as diferencia em 
relação aos outros animais é que elas carregam as sementes a grandes distâncias da planta-mãe, pois defecam 
na água* e podem percorrer até 20 km em um único dia a procura de alimentos.2,5  
 
*ainda existe alguma controvérsia entre pesquisadores se as antas defecam exclusivamente na água ou não. Parece prevalecer o 
entendimento de que a maior parte de suas fezes são encontradas em terra seca; além disso, há evidências que utilizam frequentemente 
locais chamados de latrinas (locais selecionados pelos animais para depositá-las, como um banheiro). 
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Na ida ao hotel do SESC Pantanal, tive a oportunidade de conhecer os dois filhotes de anta que foram 
resgatados durante os incêndios de 2020, a Jaboticaba e o Tião. Eles foram levados para lá, onde ficaram sob 
os cuidados de veterinários e voluntários. Ambos estavam com as patas queimadas e agora já se encontram 
recuperados. E enormes!!!! Apesar disso, apenas a fêmea tem uma chance de ser reintroduzida na natureza. 
O Tião teve lesões muito mais graves e infelizmente não poderá voltar à natureza.  
 
É um animal com baixa densidade populacional, ou seja, com poucos indivíduos e de reprodução lenta (a 
gestação dura de 13 a 14 meses! Gente, ninguém merece! Imagina ficar 14 meses grávida!). Em geral, nasce 
apenas um filhote por ninhada, com o corpo coberto por manchas claras, como um monte de pintinhas! É uma 
pena que a pelagem mude, ficando mais clara, e as manchas sumam. Essa característica inclusive deu origem 
à crendice de que o filhote de anta é um bom presságio, mas quando cresce se enche de pecados e por isso 
as manchas somem e o pelo fica escuro (meio acinzentado). 
 
 E essa é apenas uma dentre várias crenças populares sobre as antas: “Se uma anta aparecer na porta de casa 
é por que o ano vai ser ruim de chuva, pois ela quer alimento”. Ou ainda “quem se alimentar de sua carne 
contrairá lepra (hanseníase), a não ser que sua carne seja lavada em água corrente por 24 horas, porém, 
dentro de um córrego de água limpa”. Mas nem isso impediu que fosse intensamente caçada.2,5  
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Cervo do pantanal: Para mim, é inevitável lembrar do Bambi. Não é a mesma espécie, mas é muito parecido. 
É um bicho fofíssimo, com um olhar meigo e um pouco desconfiado. 
 
 

 
 
 

É o maior cervo* da América do Sul; o macho pesa em média 130kg e chega até 2,10m de altura, incluindo os 
chifres, que são bem grandes e muito cobiçados por caçadores. 
 
*As fêmeas são menores, pesando em média 100kg e não têm chifres.  

 
Assim como no caso de tantos outros animais da nossa fauna, a caça (mesmo sendo proibida) continua sendo 
uma das maiores ameaças. E por isso eles não gostam de muita proximidade com humanos e evitam nossa 
presença, chegando até a mudar seus hábitos e ficarem mais ativos a noite. Não dá para dizer que eles estão 
errados, né? Também não são muito de confraternizar uns com os outros; os machos são animais solitários e 
as fêmeas podem até formar pequenos grupos familiares. Gostam de comer plantas, preferencialmente 
plantas aquáticas, de alto valor nutricional.2,6 
 
Apesar de o Pantanal abrigar a maior população* conhecida de cervos, ao longo dos últimos anos, tem sido 
bastante afetada pela construção de hidrelétricas. É um bicho que vive em áreas que alagam durante a cheia 
dos rios, precisa de grandes quantidades de sódio para sobreviver e fica dentro d’água (no raso), por longos 
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períodos de tempo. São extremamente ágeis, tanto para saltar quanto para nadar, e se for preciso podem até 
atravessar grandes rios.2,6 
 
*foi estimada em dezenas de milhares pelos pesquisadores da Embrapa Pantanal, através de levantamentos aéreos. 

 
Os queixadas (Tayassu pecari) são uns bichos interessantes também! Eles formam grandes bandos, andam 
bastante e percorrem longas distâncias. Eles precisam de áreas grandes e bem preservadas para manutenção 
de subpopulações. É um exemplar típico de fofofauna. Parece um porquinho que levou um choque, por causa 
do seu pelo meio arrepiado e o corpo comprido lembra a forma de um barril. É cabeçudo, com pescoço curto 
e um fuço levemente alongado e achatado na ponta. Não enxerga muito bem e seus olhos são pequenos. Por 
outro lado, o olfato é extremamente apurado. Seus principais predadores são as onças pintadas e pardas.2,7 

Frutos e sementes são seu principal alimento, mas seu cardápio também pode incluir outros itens, 
especialmente na época da seca, onde a quantidade de frutos diminui de forma drástica. E aí é bem variado, 
indo de folhas, tubérculos e raízes à sapos, peixes, serpentes, pequenos mamíferos, invertebrados terrestres 
e ovos de aves e tartarugas. Ainda assim, sua principal função ecológica é a de predadores e dispersores de 
sementes.2,7 
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Eles também podem atuar como engenheiros no ecossistema2,7 porque criam poças de água ou lama na 
porção do sub-bosque; essas poças acabam servindo como locais onde outras espécies se reproduzem e 
forrageam. Isso porque o solo delas fica compactado e a água permanece por mais tempo do que em lagoas 
naturais. Fico aqui imaginando: um queixada pesa aproximadamente uns 30kg. Então sua poça, 
evidentemente, não deve ser pequena... E com certeza tem alto índice de aprovação. As poças com selo de 
fabricação Tayassu Pecari são frequentadas por sapos, aves e até mamíferos como morcegos, primatas e até 
antas! 
 
É engraçado que até agora não vi, em lugar algum, nada falando sobre seu cheirinho característico. E não dá 
para passar desapercebido, porque é MUITO forte. Tipo MUITO. Eu não sei nem descrever ou comparar a 
alguma coisa. Não é gostoso. Não é um cheiro que você sente e pensa: nossa, que delícia esse perfume de 
queixada! Você sente e o nariz até arde rs. E te deixa meio atordoado por uns segundos. Claro que estou 
falando do ponto de vista de alguém que não convive com eles no dia a dia. Acredito que o pessoal da fazenda 
esteja acostumado. Assim como a gente está acostumado com o cheiro da poluição de uma cidade grande. 
Enfim...  
 
A primeira vez que senti foi numa noite em que eu fui até a varanda e, quando abri a porta, tive aquele impacto 
de WOW! Não conseguia decifrar de onde estava vindo aquele cheiro tão forte, quando o André apareceu 
perguntei: o que é isso? Ele deu risada e falou: os queixadas! Eles gostam bastante de passear por ali e deixam 
no ar o rastro inconfundível da sua presença. Eles são animais normalmente diurnos, mas no Pantanal, durante 
o auge da estação seca, podem alterar sua atividade para períodos mais frescos do dia. Até porque ninguém 
merece ficar procurando comida naquele calor do capeta!   
 
Nessa parte da fazenda, onde fica a pousada, tem uma área bem grande e gostosa, como um pátio, onde os 
hóspedes podem sentar embaixo de uma árvore enorme, tomar um suco e iniciar uma batalha contra os 
mosquitos. Essa área é cercada, tem até um dos fios que é elétrico; por isso, quando ouvi uns estalidos na 
cerca, já logo achei que era um bicho sendo eletrocutado*. Parecia o barulho de quando a gente acerta um 
pernilongo com a raquete elétrica. Mas era quem??? Os queixadas, que batem os dentes!!! Como eles 
circulam ali à noite e é bem escuro, não dá pra ver eles perto da cerca. A gente só escuta um leve movimento 
na grama e aquele tic-tic-tic-tic. 
 
*a primeira coisa que me ocorreu ao ver aquele fio elétrico foi a segurança dos animais silvestres que circulam por ali (e não são poucos). 
Mas me asseguraram que apenas um dos fios tem eletricidade e com intensidade para não causar nenhum ferimento nos animais que 
tentam entrar. 

 
As ariranhas (Pteronura brasiliensis) também fazem parte do grupo de animais geralmente associados ao Pantanal. 
São bichos relativamente grandes, que podem chegar a medir até 2 metros de comprimento e pesar 32kg. São 
predadores de topo de cadeia, ou seja, exercem um papel fundamental no controle da população de peixes 
(seu alimento predileto) e no equilíbrio ambiental dos rios, pois também se alimentam de caranguejos, 
caramujos, pequenos mamíferos, aves e répteis (como cobras e até pequenos jacarés).2,8 
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Uma característica marcante das ariranhas é seu comportamento territorialista, muitas vezes mostrando-se 
agressivas, especialmente se houver filhotes no grupo. Ou quando encontram com humanos... 
definitivamente elas não gostam quando nos aproximamos! E sinceramente, elas não estão erradas. Até 
meados da década de 80, foram caçadas até quase sua extinção para a comercialização de sua pele. Sem 
contar o abate e a retaliação de indivíduos e grupos por pescadores, que ainda são registrados com frequência 
ao longo de toda a sua área de distribuição. E, acreditem se quiser, tem o roubo de filhotes para vender como 
animais de estimação!!! Como assim?? Ariranha como pet??2,8 
 
Atualmente estão praticamente restritas ao Pantanal e à Amazônia, regiões onde vêm recompondo suas 
populações. Apesar de sua densidade ainda baixa (ou seja, tem poucos indivíduos), encontram-se estáveis e 
em fase de recuperação. Alguns fatores que dificultam e tornam lenta a recuperação são: o fato de, em cada 
grupo, apenas o casal dominante ser capaz de reproduzir, a baixa fecundidade, o longo tempo geracional e 
primeira reprodução tardia, associada a uma taxa de mortalidade de aproximadamente 50% de filhotes.2,8  

 
Ano passado eu tive meu primeiro “encontro imediato do terceiro grau” com um grupo de ariranhas no Rio 
Negro. Estávamos na Fazenda Barranco Alto e tinha chovido muito na noite anterior, então tivemos que 
cancelar a saída para medição de vegetação naquela manhã (já que a previsão era de mais chuva forte). Eu 
estava indócil, e com faniquito de explorar os arredores. Queria muito sair com o caiaque para ver se conseguia 
avistar uma onça. Convenci o André e lá fomos nós, cada um em um caiaque, rio acima. Como vocês já devem 
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imaginar, óbvio que eu fiquei quilômetros atrás dele! Quando ele passou, eu percebi uma movimentação na 
beira do rio. Quando me aproximei do ponto onde o tumulto estava acontecendo, comecei a ouvir uma gritaria 
e eram as ariranhas “causando”.  
 
Não só elas estavam vocalizando, como começaram a bufar e a vir nadando na minha direção! Quando elas 
chegavam mais perto, eu aproveitava para (tentar) gravar e tirar fotos e pedir para elas não virarem o caiaque. 
Eu não ia achar muito divertido se eu caísse na água. Depois de um tempo, elas desencanaram e sumiram de 
vista. Talvez tenham entrado em um de seus esconderijos *. 
 
*Os esconderijos geralmente são construídos em barrancos. Podem ser acampamentos (que servem como um lugar para descansar 
durante o dia) ou locas (que além de área de descanso, é onde os filhotes nascem. Por isso é protegida por raízes ou árvores caídas). 
Elas também constroem latrinas comunitárias.38   

 
As lontras (lontra longicaudis) são parentes das ariranhas (ambas pertencem à família dos mustelídeos) e até são 
bem parecidas morfologicamente, mas são menores, com no máximo um metro de comprimento e pesam 
entre 5 e 12 quilos. Outro ponto em comum é que também foram alvo de caça intensa para o comércio de 
peles em toda sua área de distribuição, que pode ter resultado em extinções locais. Apesar disso, em todos os 
biomas onde ocorre, sua situação é um pouco menos crítica (se comparada à das ariranhas) e o Pantanal é a 
região onde suas populações parecem ser mais abundantes.2,8 
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Também são animais semiaquáticos e predadores oportunistas; suas presas mais comuns são peixes e 
crustáceos, mas sua dieta é bastante flexível e pode incluir insetos, anfíbios, moluscos, mamíferos, aves e 
répteis.2,8 Geralmente, capturam seu alimento na água, mas comem em terra, segurando ele com as 
“mãozinhas”.  
 
Ao contrário das suas “primas”, são animais solitários, mais dóceis e são mais difíceis de serem observadas na 
natureza. Mas fica a dica: elas são incrivelmente fofas, com aqueles olhinhos e aquele bigode enorme, mas 
continuam tendo dentes poderosos (já que destroçam um peixe como quem está comendo um biscoito) e sua 
mordida dói! Bastante! Sim, já levei um belisco de uma lontra, o Tupi! Foi em uma das minhas idas como 
ecovoluntária no Projeto Lontra, em Florianópolis.  
 
Ele foi a primeira lontra resgatada e acolhida pelo Projeto e está lá desde filhote. Um dia estávamos na parte 
do “cambiamento” do recinto, fazendo um trabalho para condicionar ele a se deixar examinar pela veterinária, 
no caso minha amiga Priscila. Ela pegava o apito e apalpava ele. Então eu pergunto: ele morde? (pergunta 
idiota). Resposta: Não. O que uma pessoa normal faria? Nada. O que essa pessoa aqui fez? Foi meter a mão 
pelo vão da grade para fazer cosquinha na cabeça dele. E óbvio que ele mordiscou meu dedo. Virei pra Priscila 
(que estava do meu lado sem saber se continuava rindo ou se preocupava) e falei indignada: você não disse 
que ele não mordia???? Resposta: ué, vou imaginar que você vai botar a mão nele?  
 
Enfim, doeu, inflamou e demorou 3 semanas para sarar. Conclusão: nunca, jamais, subestime o tamanho da 
boca de um bicho, por mais fofo e simpático que ele seja! E no Pantanal você irá encontrar muitos bichos fofos 
que dá vontade de apertar e amassar. Como o quati, o lobinho, os tatus, o mão-pelada... E os roedores! Eles 
são tão bonitinhos e na grandessíssima maioria das vezes, totalmente inofensivos! Com exceção das capivaras, 
eles em geral são pequenos, pesando menos que 1 quilo.2,9,10 
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As aves2 são os animais com maior representatividade no bioma. São 580 espécies e algumas são bem típicas 
da região: o mutum (Crax fasciolata), a siriema (Cariama cristata) que parece ter feito alongamento de cílios (são 
simplesmente lindos!!! Fiquei com inveja rs), os tucanos, o carcará (Cariama cristata), o aracuã (Ortalis canicollis) 
que é super eficiente como despertador! Aliás, achei incrível a descrição que encontrei do seu canto: um dueto 
alto e forte “bink, ka chee chaw raw taw, chaw raw taw, chaw raw taw,” e o chamado é um baixo “cha-cha-
cha.”2,11  

 

 

 
 
 
Uma ave que é sinônimo de Pantanal é o tuiuiú ou jaburu (Jabiru mycteria). Aliás, é considerada oficialmente a 
ave símbolo da região. Vale a pena ressaltar que 50% da sua população está no Brasil, principalmente na 
planície pantaneira. Até pouco tempo eu achava que só ocorriam ali. Só que não! Elas são encontradas desde 
o sul do México até o norte da Argentina!! Fora que, mesmo sabendo que não era uma ave pequena, não 
esperava que fosse tão grande! Eles são E-NOR-MES!!! Muito grandes mesmo! É a maior ave aquática voadora 
das Américas!!!! Ela pode chegar a 1,50 metros de altura, quase 3 metros de envergadura!!!!!! Pode pesar até 
9kg quando adulta!2,12 
 
Ela é um tipo de cegonha e, mesmo sendo tão grande, com pernas longas, não é desengonçada. Bom, não 
muito... Seu corpo é branco, a cabeça preta e tem o papo vermelho, que mais parece um lenço amarrado no 
pescoço, que dá a ela um ar “classudo”.2,12 
 
O tuiuiú também é chamado de jaburu e é conhecido por ter um certo ar de tristeza, o que até lhe rendeu 
uma lenda. É a lenda da tristeza do jaburu. Conta-se que um casal de tuiuiús era sempre alimentado por um 
índio que gostava muito deles. Quando o índio morreu, ele foi enterrado no local onde costumava alimentar 
as aves. Os tuiuiús ficavam ali, encima do monte de terra onde o índio foi enterrado, provavelmente esperando 
que fosse sair alguma migalha de lá. Eles passavam os dias, olhando para o chão e como nada acontecia, eles 
foram ficando cada vez mais chateados. É por isso que os tuiuiús estão sempre olhando para o chão, com uma 
cara triste.2,12 
   
É uma ave migratória e felizmente sua carne não é muito apreciada. O tuiuiú aparentemente é um animal 
monogâmico e só constrói um único ninho ao longo da vida. Curiosamente, só se reproduzem quando tem 
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cheia. Isso porque na cheia tem mais disponibilidade de alimento pros filhotes. Eles se alimentam de peixes, 
moluscos, insetos, répteis e pequenos mamíferos.2,1 

 

 

 
 
 

Toda vez que eu ia para campo, meus amigos pediam fotos de todos os bichos interessantes que eu avistasse. 
Um dos animais que avistava com maior frequência era a arara azul. E tirava montes de fotos que mandava 
pelo whatsapp. E eis que um amigo do Mestrado, pantaneiro por opção, vira para mim e fala: “Manda foto de 
bichos menos “comuns”! Pára de ficar tirando foto de pombo!” Achei o fim da picada alguém comparar as 
araras azuis com pombos!!! 
 
As araras são “presença obrigatória” na paisagem pantaneira, especialmente as azuis (Anodorhynchus hyacinthinu). 
É a maior das araras, podendo atingir 1 metro (do bico à cauda) e pesar até 1,3 kg. É um bicho lindo!  
 
Gostam de se reunir em grupos, especialmente no final da tarde (quando aliás fazem uma enorme algazarra, 
já que são bem barulhentas rs). Isso pode criar a impressão de que sua população é abundante e que há, no 
mínimo, um certo exagero quando se fala do quão importantes são os programas e iniciativas para sua 
preservação. Mas, ao contrário, é uma espécie que está ameaçada de extinção e ainda é alvo do comércio 
clandestino e caça. São monogâmicas e geralmente têm 2 filhotes (mas, via de regra, só o mais forte sobrevive) 
e a fêmea começa a se reproduzir os 7 anos de idade, então a população demora para se recompor.2,13 
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A gente também vê bastante das araras canindé (Ara ararauna). Já as vermelhas (Ara chloropterus) são bem mais 
difíceis de serem avistadas. Ao contrário das araras azuis, que gostam de fazer seus ninhos nas árvores de 
manduvi, as araras-vermelhas utilizaram ninhos mais camuflados na vegetação. 2,13 Todas são deslumbrantes. 
Mas, apesar disso, nunca tive muita vontade de manter um contato tão próximo com elas... quando eu era 
bebê (por volta dos 6 meses) uma arara canindé me atacou. A gente morava perto de uma reserva e tinha 
uma arara que vivia ali na casa. Ela vivia livre, ia e vinha quando queria e interagia com as pessoas; gostava 
especialmente da minha irmã. 
 
Quando eu nasci, aparentemente, passei a ser o foco das atenções e a dita cuja arara não gostou nada disso. 
Minha mãe conta que ela não podia sequer ver o carrinho de bebê que já abria as asas e começava a gritar em 
tom de ameaça. Até que um belo dia, minha mãe teve que sair por alguns minutos e eu fiquei com a babá. 
Como eu estava dormindo, a moça preferiu ficar conversando com alguém no portão. A arara então aproveitou 
que a janela do quarto estava aberta, entrou e foi direto para o berço onde começou a me bicar! O cachorro 
conseguiu espantá-la e o estrago não foi tão grande. Quando minha mãe voltou, eu tinha um bandaid no dedo 
e a babá com aquela cara de paisagem, falou o que tinha acontecido (não sei se a babá em questão sobreviveu 
para contar estória). Tive que fazer uma microcirurgia para remendar os ligamentos e tendões de um dos 
dedos, que quase foi arrancado.  
 
Depois de adulta, fui pesquisar sobre esse tipo de comportamento e descobri que as araras são consideradas 
animais extremamente ciumentos.    
 
Por serem tão bonitas, elas (juntamente com papagaios) continuam sendo alvo de tráfico intenso para serem 
vendidas como animais de estimação ou para serem expostas em gaiolas e viveiros, como um enfeite ou um 
objeto exótico. Acho que não passa uma semana sem ser noticiado que foram encontrados vários filhotes 
enfiados em garrafas pet, malas, caixas etc. Uma parte significativa desses animais morre e alguns conseguem 
sobreviver. E mesmo que sejam resgatados, nem sempre é possível reintroduzi-los na natureza em decorrência 
dos danos que esse tipo de ação causa (não só físicos, mas também comportamentais).2,13 
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O jacaré-do-pantanal (Caiman yacare) é considerado um dos principais predadores d’água do Pantanal.2,14 E a 
maioria das pessoas acha ele feio e com uma cara assustadora... ou com cara de cinto e bolsa! Ai, eu acho tão 
fofo! De verdade, fofo mesmo! Provavelmente é um dos bichos que mais avistei nas minhas idas ao Pantanal. 
 
Teve uma vez que estávamos voltando para a fazenda e já era de noite (nem lembro o porque a gente estava 
circulando àquela hora); de repente, meu parceiro de expedição (o André) deu uma reduzida na velocidade 
(não estávamos muito rápido). Eu nem vi o que tinha acontecido rs. Tinha um jacaré circulando na estrada, 
atrapalhando o “trânsito”. A gente ia bem devagarzinho, para não correr o risco de ele se assustar, e ver se 
ele saía da estrada de terra e entrava no mato. Mas não! Ele continuava andando na estrada. Então eu resolvi 
descer do carro para ver se espantava ele (não dei um “totózinho” nele, como sugerido pelo coleguinha, mas 
fui atrás mexendo as mãos e fazendo “xo xo xo”). Finalmente, ele resolveu liberar a pista.  
 
Não é um bicho pequeno: pode chegar a medir entre 2 e 3 metros! Mas é menor e mais amigável (ou menos 
agressivo) que o jacaré-açu amazônico. Se alimenta de vários animais, como aves, mamíferos, outros répteis, 
moluscos e peixes. Humanos não fazem parte de seu cardápio habitual. Eles já foram muito caçados, tendo 
sua população extremamente reduzida. Atualmente, a estimativa é de que haja mais ou menos três milhões 
de jacarés no Pantanal.2,14 
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Mesmo sendo um predador, ele também é predado. Em geral, mamíferos e aves se alimentam de seus ovos e 
filhotes, mas onças podem caçar indivíduos adultos. Eles fazem ninhos na floresta, nas matas das margens dos 
rios, no capim próximo das lagoas e nas ilhas de aguapé (que é um tipo de vegetação flutuante).2,14 
 
Já dentre as serpentes, sem dúvida a mais conhecida é a sucuri.  Ela não é peçonhenta (não tem veneno) e é 
um dos animais mais associados às lendas e histórias no Pantanal. Na região, existem duas espécies: a sucuri 
verde e a amarela. A sucuri-verde (Eunectes murinus) é mais rara no Pantanal e ocorre com mais frequência na 
Amazônia e no Cerrado. No Pantanal tem sido encontrada (juntamente com a sucuri amarela) no Delta do 
Salobra, em Miranda. Ela também é conhecida como anaconda e até já foi personagem principal de vários 
filmes internacionais (aliás filmes completamente idiotas, que distorcem seu comportamento e as tratam 
como monstros do rio). Essa percepção provavelmente está atrelada ao seu tamanho e sua estratégia de caça, 
que é abraçar a vítima enroscando o seu corpo até matá-la por sufocamento (constrição). É considerada a 
maior cobra do continente americano, apesar de não haver um consenso sobre o tamanho que pode atingir. 
Estima-se que em média atinge 8 metros, mas há relatos de indivíduos com 10 a 12 metros de comprimento*. 
Pesa em média 70kg, podendo chegar a 100kg! Ou seja, é de fato imensa!!!!2,15 
 
*No início do século XX foi encontrada, pelo marechal Cândido Rondon, a maior sucuri da qual se tem registro: 11 metros e 60 
centímetros.2,15  

 
 

 
 
 
A sucuri-amarela (Eunectes notaeus), ou sucuri-do-pantanal, é mais comum na região e possui a mesma 
estratégia de caça da anaconda, mas é menorzinha. Chega só até 5 metros e pesa em média 30 quilos! Bichinho 
singelo e delicado.2,15  
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Sucuris são ótimas nadadoras, mas se movimentam de forma lenta em terra, então permanecem a maior parte 
do tempo submersas nas regiões alagadas. Foi uma espécie muito afetada durante os incêndios de 2019 e 
principalmente de 2020.2,15 Infelizmente, ainda não tiver o prazer de ver nenhuma. 

O Pantanal também é conhecido por ter uma enorme variedade de peixes; mais de 300 espécies já foram 
catalogadas. Muitos são “famosos”, como o dourado (Salminus brasiliensis). É chamado de o “rei do rio”, sonho 
de consumo de todo pescador. É conhecido por seus saltos para fora d'água e por travar longos embates com 
a vara do pescador. Ele é enorme! Pode chegar a 1,60m e pesar 20kg! E tem os bagres. Os bagres gostam de 
águas barrentas, têm um grande bigode e ferrões que podem machucar seriamente. Existem muitas espécies 
de bagres, como por exemplo, o pintado (Pseudoplatystoma corruscans) e a traíra (Hoplias spp.).2,16 
 
O pintado (Pseudoplatystoma corruscans) é uma espécie muita procurada por praticantes de pesca esportiva. 
Normalmente ele habita os rios e corixos, mas durante as cheias, pode ser encontrado em áreas inundadas. É 
considerado um peixe nobre no Pantanal, pois sua carne tem poucos espinhos e é muito saborosa. O pintado, 
aliás, acaba de entrar para a lista nacional de animais ameaçados de extinção* e sua pesca foi 
automaticamente proibida em todo o território nacional. 2,16 
 
*A lista de espécies brasileiras ameaçadas de extinção foi atualizada em 07 de junho desse ano (2022) pela Portaria MMA nº 148. O 
pintado foi incluído nessa lista e, mesmo antes de entrar em vigor (o que só deve acontecer em 180 dias), sua inclusão já está sendo 
questionada por organizações do setor, como a Associação do Segmento da Pesca de Mato Grosso, e pelo Governo do Estado.1 

 

 

 
 

 
A traíra é tida como voraz, briguenta, extremamente territorialista, com dentes afiadíssimos e todo o cuidado 
é pouco no seu manuseio. Além de, tudo é extremamente lisa e escorregadia. Agora entendi porque na 
linguagem popular o termo traíra não é exatamente um elogio (Entendedores, entenderão). 2,16 
 
A piranha (Serrasalmus sp) é um clássico pantaneiro. Pelo menos no imaginário dos “forasteiros”! Além do bicho 
ser feio que dói, tem um ar maligno e faz jus à sua fama de predador voraz. Se eu tiver que pensar em um 
bicho do qual teria medo, seria ela... a primeira coisa que me vem à cabeça é a expressão “boi de piranha”*. 
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E na sequência penso em filmes de terror, onde uma das opções para se livrar de alguém sem deixar rastro é 
justamente “tacar para a piranha comer”. Ai credo, até arrepia. Essa coisinha medonha, com uma boca 
pequena, mas cheia de dentes afiadíssimos, estraçalhando um pedaço de carne em segundos. Aff! 2,16 
 
*boi de piranha é uma expressão que surgiu no meio rural em função de uma prática bastante comum, onde o boi mais velho do rebanho 
é/era sacrificado e jogado no rio para que o resto da boiada passe sem problemas...  

 

           

 
 
 
Olhando a primeira foto, elas nadando tranquilamente com seus amigos e familiares, parecem quase 
inofensivas. E algumas até são. A maioria das espécies de piranhas é carnívora, mas existem espécies que se 
especializaram em comer frutos! Quem diria, piranha vegetariana!!!! Em algumas pousadas, você pode pescar 
sua própria piranha e fazer dela seu jantar! No Pantanal caldo de piranha é um prato típico, e ainda por cima, 
considerado afrodisíaco!!!! Mas se quiser inovar, pode fazer até sashimi!! 2,16 
 
Dizem que é lenda essa estória de piranha comer gente*. Tenho minhas dúvidas... Bom, pode até ser, mas 
ainda assim, prefiro manter distância delas.  
 
*parece que várias crianças nas comunidades ribeirinhas já morreram em decorrência de mordidas de piranhas. 

 
O pacu é um peixe grande, que pode chegar a pesar 25kg e seus ambientes preferidos são “baías” e cursos 
dos rios Paraná-Paraguai. Sua carne é muito apreciada, o que faz dele uma das espécies mais cobiçadas do 
Pantanal. Ele pertence à mesma ordem das piranhas (Characidae), mas não gera o mesmo tipo de sentimento, 
já que se alimenta principalmente de frutos. Aliás, ele é um dos mais importantes dispersores de sementes 
desse bioma, algo que geralmente não associamos a peixes. Isso acontece porque ele come os frutos inteiros, 
sem quebrar para engolir, e as sementes ficam intactas no seu estômago.2,16 
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E, além disso, é um bicho muito peculiar, diria quase bizarro... Ele tem uma cara bonitinha, mas sua dentição 
é parecidíssima com a nossa! É muito esquisito! É como pegar uma dentadura e enfiar na boca de um peixe...  
 
Eu acho, mas não tenho certeza, que já encontrei uma dentição de pacu. Mas não foi num rio e muito menos 
no Pantanal. Há algum tempo, eu estava passeando com meu cachorro Zeus, à noite, e ao passarmos em uma 
das praças que tem aqui no meu bairro, ele encanou com um arbusto e começou a cavar. Bastou umas duas 
“cavocadas” ali e ele puxa uma macumba que estava enterrada. E tira um negócio todo amarrado com fitas e 
pedaços de roupas. Quando eu olhei, parecia um crânio pequeno com dentes. Mas com dentes que achei 
fossem de gente! Deixei ele em casa e voltei para investigar (claro que antes convoquei um amigo para ir 
comigo e me ajudar a decifrar o que que era aquilo). Ficamos encafifados e começamos a pesquisar e foi aí 
que eu descobri essa característica do pacu... 
 
 

 
 
 
Uma outra curiosidade bem estranha sobre eles: no exterior são conhecidos como “devoradores de 
testículos” (humanos)!!!!! Isso porque aparentemente existe a crença de que o peixe possa confundir os 
testículos humanos com nozes e mordê-los!!!!!2,16 Como assim??? De onde será que surgiu isso?   

Alguns não são tão conhecidos do público em geral, como o barbado (Pinirampus pirinampus), a cachara 
(Pseudoplatystoma fasciatum, que pode chegar a 1,20m!!) e o jau. O jau (Paulicea luetkeni) é o maior peixe do Pantanal 
e pode chegar a 2 metros e pesar mais de 160 kg!!!!! Pensa num bicho com uma cara esquisita! Parece alguém 
que tentou fazer uma harmonização facial (super em moda no momento) e errou feio na quantidade de botox 
na boca. É uma espécie bastante ameaçada pela degradação dos leitos de rios e que está se tornando cada 
vez mais rara. Infelizmente para ele, sua carne é considerada saborosa e é muito apreciada; por sorte, como 
vive em águas profundas, é difícil de ser capturado.2,16 Dizem que come gente... 
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E tem aqueles bichos que muitas pessoas têm medo ou aflição e acabam não sendo compreendidos, e muito 
menos apreciados. Morcegos, lagartos, sapos e pererecas2...  
 
Claro que quando falamos em morcegos, a gente já pensa que se nos depararmos com um, ele vai grudar no 
nosso pescoço e chupar nosso sangue, como um vampiro que se preza deve fazer. Mas na realidade, a grande 
maioria dos morcegos são frugívoros (comem frutos) ou se alimentam de pólen, pequenos vertebrados e 
insetos. Apenas algumas espécies são hematófagas (se alimentam de sangue). Além disso, também pensamos 
a princípio naqueles não muito grandes, que vemos até em áreas urbanas.2,17 
 
Só que no Pantanal podemos dar de cara com um morcego-fantasma-grande (Vampyrum spectrum), que é 
considerado o maior morcego das Américas, podendo chegar a 1 metro de envergadura! É uma espécie rara 
e que prefere ambientes florestais, o que pode ser indicativo de boa qualidade ambiental e confirma a 
influência dos outros biomas no Pantanal. Ainda bem que, ao contrário do que seu nome cientifico leva a crer, 
ele não chupa sangue; é carnívoro! E não come humanos!2,17 Então podemos ficar tranquilos. Mas que deve 
ser um tanto assustador pelo seu tamanho, deve...  
 

Os lagartos também podem ser bem grandes. No Pantanal tem uma espécie, a víbora-do-pantanal (Dracaena 

paraguayensis) que muitas vezes é confundida com jacarés devido ao tamanho, que pode chegar a 1,5m. É 
endêmica da região do Pantanal, no Mato Grosso, Mato Grosso do Sul e Bolívia (sim, lembremos que o 
Pantanal também tem uma parte no Paraguai e na Bolívia). É um bicho de hábitos semi-aquáticos, que vive 
junto de banhados e rios, mas não é muito sociável. Em geral não ataca; faz mais o tipo ranheta, que se tiver 
a chance prefere escapar a arranjar encrenca. Mesmo sendo conhecido popularmente como “víbora”, não 
tem veneno. Se alimenta apenas de caramujos aquáticos.2,18 
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Quanto aos sapos e pererecas2, acho que, via de regra, a aversão a eles é menor. Mas ainda assim, eles podem 
ser pivôs de situações um tanto inusitadas, como a que aconteceu quando estávamos na Fazenda Barranco 
Alto. A maior parte dos funcionários são pantaneiros ou, se não são, já vivem lá há algum tempo e estão (ou 
deveriam estar) acostumados ao convívio próximo com a fauna da região. Certo? Não exatamente... Teve um 
dia em que eu tirei uma perereca que estava perto do quarto (para que ela não fosse pisoteada por engano) 
e coloquei ela numa parte ali do gramado onde ela poderia ficar mais tranquila. As moças da pousada ficaram 
chocadas e adquiri fama de incrivelmente corajosa. E aí, já no final da nossa expedição, uma noite começa um 
tumulto, uns gritos e claro, xereta que sou, fui ver do que se tratava. A comoção toda era por causa de uma 
perereca minúscula, que estava causando pânico no pessoal.  
 
No começo, juro que eu achei que era uma pegadinha, sei lá. Seria de se esperar essa reação de alguém que 
vive numa cidade grande, que não tem esse contato próximo com a natureza. Mas, era verdade! Elas estavam 
com muito medo da coitada da perereca! E no que eu apareci, já me convocaram para resolver a situação e 
retirar aquele bicho perigosíssimo e ameaçador de lá. Eles se sentem mais à vontade perto dos queixadas do 
que da perereca! Vai entender... 
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Acho que também podemos incluir nesse grupo a fauna de seres pequenos, numerosos e extremamente 
importantes na engrenagem dos ecossistemas: os artrópodes2. Besouros, aranhas, escorpiões, formigas, 
cupins, insetos de modo geral, etc. Os besouros, a gente vê com mais frequência, especialmente perto dos 
alojamentos e virados de “barriga pra cima”. Apesar da enorme importância desses animais, existem poucos 
estudos sobre sua ecologia. 
 
 

 
 
 
ps: o escorpião-vinagre, apesar do nome não é um escorpião. É um aracnídeo da Ordem Telyphonida, que tem “cara” de escorpião. 
Quando ameaçado solta composto que possui cheiro semelhante ao do vinagre. Daí o nome.  

 
As formigas2,19, a gente também vê bastante. Mas principalmente, a gente sente. Tem bastante formiga, 
algumas bem pouco amigáveis. As formigas vermelhas (crematogaster), por exemplo, são conhecidas por serem 
muito agressivas e ficam agitadas só com a aproximação das pessoas. Elas vivem dentro dos ramos ocos de 
árvores e é bem comum que pessoas de fora sejam ferroadas ao encostarem nas árvores onde elas moram. 
Na dúvida, o ideal é não encostar e muito menos se apoiar nas plantas. E óbvio, como uma pessoa burramente 
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destemida, lógico que fiz tudo ao contrário do que acabei de aconselhar! E justamente por isso posso dizer, 
sem medo de errar: preste atenção onde você mete a mão!  
 
Mosquitos de espécies variadas: certamente compõem as maiores densidades populacionais por cm2 da 
região. Sim, estou pondo todo mundo no mesmo pacote (é quase um sacrilégio para um biólogo fazer isso)! 
Mas tanto faz se são de ordens, famílias, gêneros ou espécies diferentes! É tudo mosquito e pronto! 
Sinceramente, eles podiam ser menos chatos e inconvenientes. Você vai andando e eles ficam ali, voando na 
sua cara, as vezes entram até no olho! E, sem querer fazer terrorismo, o pior é que não há repelente que 
resolva. Acho até que eles gostam, a gente adquire um temperinho especial. Afff. Não necessariamente todos 
eles vão te picar, mas a menos que sua capacidade de abstração seja bem desenvolvida, eles vão te aporrinhar. 
Muito! E considerando que estão por aqui, no nosso querido planeta há apenas 480 milhões de anos, firmes 
e fortes, infernizando a vida alheia, eu acho que eles olham para a nossa cara e pensam: “vão ter que me 
engolir!”. E se bobear, eles é que estão no topo da cadeia alimentar e ainda vão dominar o mundo!!  
 
E detalhe: mosquito pantaneiro é grande, gordo e lerdo! O que é uma vantagem, no caso de você querer 
acertá-lo. Mas tenho pra mim que, no Pantanal, eles devem descender diretamente dos dinossauros. Apelidei-
os gentilmente de mosquitossauros!  
 
 

 
 

 
Quase ia esquecendo dos carrapatos!!!!!!!!!! A natureza é incrível, sábia e linda, mas carrapatos (juntamente 
às moscas e pernilongos) te fazem repensar a sabedoria divina ou a eficiência do processo evolutivo. Que 
coisinha mais detestável!!! É minúsculo e, portanto, difícil de ver; dentre as diversas espécies que existem 
(sim, existem muitas espécies. 67 descritas aqui no Brasil) está o nosso conhecido carrapato-estrela*. E já 
ouviu falar em micuim? Guarde esse nome! É a denominação do carrapato-estrela na sua fase larval! 
 
*aqui em São Paulo é geralmente associado à presença de capivaras e pode ser encontrado em áreas com vegetação mais vasta, até 

mesmo em parques e praças, podendo transmitir doenças para animais domésticos e humanos. 
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Pensa num tormento! Pensa em muitas coisinhas minúsculas (que dificilmente pode ser vistas a olho nu) que 
ficam juntinhas e formam bolinhos, de prontidão nos talos das plantas (no período de março a julho). Se você 
esbarrar numa planta e uma dessas “bolas” grudar na sua roupa, aí se lascou! A sensação gerada é uma coceira 
infernal, que pode durar mais de um mês. Nesse sentido, o coquetel de antialérgicos foi decisivo! 
Especialmente a combinação da pomada no local da picada e o remédio via oral. E fique tranquilo! Ainda que 
você não consiga ver o infeliz do micuim em si, certamente conseguirá ver por onde ele passou, já que 
começam a surgir bolinhas vermelhas na pele. De certa forma, causa um sentimento de nostalgia... me 
remeteu à infância, quando tive catapora. Fora que eles também causam um efeito psíquico-emocional 
esquisitíssimo: basta pensar ou falar neles que a coceira reaparece! Beira à neurose! Acho que até daria um 
tema super inovador para pesquisas científicas... 
 
Menos mal que dependendo da área e do tipo de trabalho que é feito, a carga de carrapatos é menor. Por 
exemplo, dentro da RPPN onde fomos realizar as queimas, não ficamos entrando no meio dos capões. E como 
não tem gado, então a biomassa de mamíferos (de bicho de sangue quente) é menor, consequentemente, 
tem menos carrapato.  
 
Mas enfim, agora que estou de volta a São Paulo, estou quase sentindo saudades deles! (ênfase gigante no 
QUASE). Carrapatinhos de estimação! (SQN)! Apesar disso, procurei me livrar de quaisquer possibilidades de 
ainda ter algum nas roupas, nas malas etc. Principalmente pelo receio de que pudessem se instalar nos meus 
cachorros. Mesmo já tendo sido lavadas antes de vir, assim que cheguei lavei tudo de novo com Lisoform. E 
mesmo assim, ainda encontrei uns 2 ou 3 vivos e “causantes”.  A próxima providência foi medicar a cachorrada 
com Bravecto, só para garantir...  
 
Aliás, considerei seriamente a possibilidade de comprar Bravecto para mim, antes de ir. Cheguei a dar uma 
pesquisada se existe algo para humanos com uma ação parecida ou o mesmo princípio ativo, mas não achei 
nada. E devia ter, afinal enquanto mamíferos nossa fisiologia não é muito diferente da deles.          
     
E é claro que eu jamais deixaria de falar delas: as onças2,20!  Eu, de propósito, deixei elas para o final. Foi aí que 
me dei conta de que, quando a gente fala de onças no Pantanal, pensamos nas pintadas mas vale lembrar que 
as pardas também estão presentes na área. Seja parda ou pintada, onças são (na minha humilde opinião) o 
bicho mais lindo, fascinante e incompreendido da fauna brasileira. Isso pode ser estendido aos predadores de 
modo geral, mas no caso delas, tem todo um estigma. Uma relação do tipo amor e ódio.  
 
A onça, ao mesmo tempo que causa admiração por sua beleza e porte majestoso, provoca medo, em grande 
parte por conta de estórias cabeludas contadas de geração em geração e que, na maioria das vezes não condiz 
com a realidade. Faz parte do folclore da região, mas ao contrário de um ser como o saci ou curupira, ela é 
real e pode estar por perto. 
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A onça pintada (pantera onca) é o maior felino da América do Sul, com tamanho que varia de 1,10m até 2,70m 

(os machos são maiores e mais pesados que as fêmeas). Uma de suas características marcantes é o esturro; 

quem já ouviu diz que é um barulho enorme.2,20 Segundo Peter Crawshaw (que foi um dos maiores 

especialistas de onças do mundo) é relativamente simplesmente imitar um rugido de onça: só precisa roncar 

alto e forte, lá no fundo da garganta, com a boca aberta. E ainda segundo ele, “o esturro de uma fêmea é um 

pouco mais agudo e a série de roncos é mais rápida, o que dá à sua vocalização um tom impaciente”.21 
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Apesar de utilizar uma grande variedade de habitats, a onça-pintada parece ter uma certa preferência por 
vegetação ripária, que são aquelas próximas a cursos d’àgua. Ela gosta de nadar e é relativamente comum ver 
uma onça-pintada atravessando ou caçando nos rios do Pantanal.2,20 

 

Uma curiosidade sobre elas se refere ao seu comportamento social; numa conversa informal com Fernando 
Tortato*, ele comentou que, ao contrário do que se acreditava, a onça não é um bicho assim tão solitário e, 
com o turismo de observação de onças e a oportunidade de observa-las na natureza, tem sido possível 
perceber muita interação entre elas. Não são de andar em grupo, mas pelo menos no Pantanal, na região do 
Jofre, é bem comum ver a fêmea com filhotes compartilhar uma carcaça com outra fêmea e seus filhotes, ou 
eventualmente machos andando juntos, demonstrando uma sociabilidade maior do que se pensava. 
 
É um predador oportunista, topo de cadeia, adepto da “lei do mínimo esforço”: prefere caçar por emboscadas 
à grandes e longas perseguições, seja na água ou em terra. Seu cardápio é bem variado e pode incluir até 80 
espécies, indo de capivaras até peixes; sua preferência vai depender da região. Foi até engraçado porque um 
dado documento incluía caramujos nessa lista. Achei um tanto inusitado e fui consultar os especialistas.2,20 
 
Bom, não só não há nenhum estudo científico que sequer indique que caramujos fazem parte da dieta das 
onças, como ainda fiz papel de maluca! Mas tudo bem. Prefiro dar uma de doida do que ficar sem saber ou 
pior, passar adiante uma informação errada. Toda vez que uma onça caça, está contribuindo para regular as 
populações de suas presas, limitando o número de indivíduos. No Pantanal, ela tem a capivara e o jacaré como 
suas principais presas ou seus “pratos” prediletos. Curiosamente, na região do Taiamã, um estudo recente 
identificou que mais de 40% da sua dieta é de peixes.2,20 

 

Ela é, sem a menor dúvida, um dos felinos mais poderosos do planeta e é a espécie que possui a mordida mais 
forte. Ao contrário de outros felinos que, em geral, matam por sufocamento, ela usa sua mordida para 
esmagar o crânio de suas presas. Por outro lado, também é vulnerável. Na natureza, o filhote passa os dois 
primeiros anos com a mãe, aprendendo a sobreviver e a caçar; se a mãe é morta, dificilmente o filhote 
sobreviverá no habitat natural. 2,20 

 
É um animal que exige grandes áreas para manter uma população reprodutiva e é extremamente sensível a 
distúrbios ambientais, não tolerando paisagens fragmentadas e a convivência próxima a atividades humanas. 
E é justamente essa proximidade, que vem sendo forçada pela redução e fragmentação do seu habitat 
natural, e a consequente diminuição na oferta de presas naturais, que leva a uma escalada de conflitos 
potenciais. 2,20 
 
Entre os anos de 1940 até 1970, as onças foram intensamente caçadas para a indústria de pele. E ainda hoje 
existem aqueles que cacem esses animais para vender sua pele, dentes, etc ou só para ter como troféu mesmo. 
O que é surreal, ainda mais sendo a caça oficialmente proibida no Brasil. 2,20 
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Etc.  
Aqui listo algumas criaturas que, em geral, são endêmicas do Pantanal, mas que ainda não têm 
reconhecimento cientifico. Entretanto são de notório conhecimento da população. Também não se tem 
muitas informações a respeito de sua ecologia, devido principalmente à dificuldade em avistá-las e registrar 
esses dados. 
 
Pé de Garrafa: criatura territorialista e solitária, que defende seu território com sua vocalização (um forte 
grito e assobios). Há algumas controvérsias quanto ao seu aspecto: alguns afirmam que tem um chifre, 
enormes garras e cara de cavalo com um olho só, no meio da testa. Outros juram que tem cara de gorila e, 
outros ainda, que tem cara de cachorro. Na maioria das vezes, é descrito como “homem-bicho, com o corpo 
coberto de pelos (exceto ao redor do umbigo)”. Mas existe um consenso quanto ao fato de que tem um pé 
só, com o formato de fundo de garrafa. Como anda aos pulos, é fácil identificar suas pegadas redondas.1 

 

 
 
 
É dócil e acredita-se que é um protetor da floresta. Mas, se for confrontado ou se sentir ameaçado, aí a coisa 
muda de figura. Tem até uma estória de um caçador, que foi atacado por ele porque estava perseguindo uma 
onça. Apesar do susto (que foi tão grande que até deixou seu cabelo branco), o caçador sobreviveu. Esse aí 
saiu no lucro! Dizem que quando ataca, ele hipnotiza a vítima, que é levada para o seu esconderijo para ser 
devorada.1 
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Minhocão: é um tipo de serpente, cabeçuda, com o corpo alongado e peluda, que circula pelos rios e águas 
do Pantanal. Até onde se sabe, ele fica grande parte do tempo enfiado no barro dos barrancos dos rios, o que 
explicaria sua cor escura. Deixa um rastro inconfundível (no formato de sua imensa cabeça) ao passar pelas 
margens do rio. Não se sabe muito sobre seus hábitos alimentares, mas é um predador voraz.  
 
Quando vai caçar, serpenteia no rio levantando grandes ondas, derrubando e afundando embarcações, e vez 
ou outra, devora pescadores. Há quem diga que produz um ruído imenso ao se aproximar e pode até 
desmoronar os barrancos. Ouvi mais de um relato de moradores da região da Serra do Amolar confirmando 
sua existência. E inclusive alguns acreditam que, o que hoje é o Rio Paraguai, era na verdade um corixo que 
foi “arrombado” pelo Minhocão.1,2 
 

 

 
 

 
Ninguém sabe ao certo como ou onde surgiu o Minhocão. No Pantanal, é possível que a figura do Minhocão 
esteja associada ao Muçum (synbranchus marmoratus), que é um peixe que habita pântanos, rios, lagos e 
brejos. Ele tem hábitos noturnos, pode ficar longos períodos enterrado na lama e se alimenta principalmente 
de crustáceos, moluscos e peixes pequenos. O muçum se assemelha a uma cobra e tem alguns bem grandes, 
podendo chegar a mais de 1 metro de comprimento. E claro, essas características podem estimular o 
imaginário das pessoas.1,2 
 
Até eu aprender sobre o muçum, achava que sua existência pudesse estar, de alguma forma, relacionada ao 
Minhocoçu, já que em alguns textos, são identificados como sinônimos. Provavelmente porque os nomes são 
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parecidos. Mas, na realidade, se considerarmos as descrições do Minhocão e as características do Minhocoçu, 
que existem semelhanças, existem. Fui pesquisar a respeito e descobri que é uma minhoca gigante, endêmica 
do cerrado e encontrada apenas em Minas Gerais1,2.  Ela perfura o solo, cria galerias que funcionam como 
novos nichos para outros organismos, e contribui para a ciclagem da matéria orgânica e a mineralização de 
nutrientes utilizados pelas plantas. Ah, e também é um bicho com aspecto estranho e a sua esquisitice é 
confirmada até no seu nome científico, Rhinodrilus alatus, que significa minhoca nariguda e com asas e, 
infelizmente, também corre risco de extinção.1,2 

 
O Minhocoçu ficou conhecido aqui em são Paulo, quando surgiu uma “lenda urbana” (ou pelo menos é o que 
todos esperamos, que não passe de uma lenda), que dizia que os hambúrgueres de uma grande rede de 
fastfood eram feitos com sua carne, cultivada em fazendas para baratear o preço de produção. Mas para a 
felicidade geral de quem gosta de hambúrgueres, ela é vendida apenas como isca para a pesca.1,2 
 
De um modo ou de outro, seja ou não parente distante de minhocas ou peixes, e mesmo que sua existência 
seja questionada, o fato é que existe um consenso entre os pantaneiros de que o Minhocão não é uma criatura 
amigável.  Assim sendo, torço para nunca encontrá-lo. Melhor que ele continue sendo uma figura folclórica ...  
 
Negro-d’água:  é uma espécie de bicho-homem peludo que vive nos rios, assustando pescadores e afundando 
embarcações. Também conhecido como Caboclo d’água em outras regiões. É uma espécie de Saci-Pererê do 
rio, que vive sacaneando os pescadores. Anda em bandos e, às vezes, quando capturam um pescador, levam 
ele para o fundo do rio para dar uma surra. Criaturinha não muito simpática, como dá para notar. É um ser 
cuja distribuição parece ficar restrita à Amazônia e Pantanal, mas não se sabe ao certo.1 
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Mãozão: também é conhecido como Pai do Mato1,3 É um espírito que fica no mato e pode incorporar a forma 
de um bicho, ou apenas se manifestar através de uma voz. Infelizmente não encontrei muita coisa que 
retratasse sua aparência. Provavelmente por causa do estado emocional que suas “vítimas” ficam quando 
encontram com ele. Mas existem relatos que o descrevem como uma criatura humanoide alta e peluda, uma 
mistura entre um homem, um cão, e um porco que caminha sobre duas pernas. 1,3 
 

 
 
 

Quem já encontrou com ele e voltou (o que nem sempre acontece*), relata que foi levado hipnotizado (numa 

espécie de transe) para o meio do mato e depois fica meio perdido, desorientado, como se estivesse drogado. 

Tem um caso bem conhecido na região, de um homem que foi pêgo pelo Mãozão e acordou encima de uma 

árvore; ele teve que ser laçado para poder descer e depois teve que ficar amarrado no quarto até passar o 

“efeito”.1,3 

*Ainda não foi estimada a taxa de quantas pessoas nunca mais foram vistas, mas acredita-se que é bem grande. 
 
O interessante é que, inicialmente eu pensei que ele habitava ou circulava por todo o Pantanal. Mas notei que, 
dependendo de onde estivesse, ao mencionar o Mãozão as pessoas te olham com uma cara quase de 
indignação, como quem diz “claro que não tem isso aqui, né?!”. E emendam: só tem na Nhecolândia! Dã!  
 
A existência das criaturas descritas acima pode até ser questionada e depender de cada um acreditar ou não 
na veracidade dos fatos. Mas, nessas viagens, também tive a oportunidade de descobrir a espécie dominante 
do Pantanal e sua sub-espécie. E posso garantir, é bem real.  
 
Espécie dominante: as porteiras!!!! Área de ocorrência: estão por tudo! 
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Reprodução: geração espontânea, multiplicando-se em progressão geométrica! Elas brotam do nada! 
Sub-espécie: colchete. Se desenvolvem quando comem após a meia noite. É menos abundante, de aspecto 
frágil e inofensivo, mas de temperamento agressivo. O manejo exige cautela pois tendem a atacar dedos. A 
menos que a aproximação seja extremamente necessária, convém manter distância!  
 

 
 

 
O colchete é um tipo de portão, feito a partir de um “pedaço” de cerca de arame. Ao invés de uma estrutura 
rígida, tem um pedaço do fio da cerca solto, que fica meio parecendo um “laço”. A outra ponta do cabo é fica 
presa na cerca principal. Como faz parte de uma cerca, precisa ficar esticado, e de preferência, reto.  
 
Para abrir, é relativamente fácil. Solta o treco que parece um laço. Mas tem que ficar esperto porque a parte 
solta da cerca geralmente cai no chão quando você solta. Até aí, ok. Você puxa isso, o carro passa e aí é quando 
começa o problema real. Na hora de fechar essa joça. Primeiro, tem que conseguir manter aquela parte solta 
da cerca firme e “em pé”. Firmou. Agora o negócio é literalmente abraçar o poste enquanto você tentar esticar 
a porcaria do laço para encaixar nela. No meu caso, isso em geral demandava algumas tentativas. Mas ainda 
não acabou! Depois que encaixou, a parte superior é, em seguida, puxada e apertado para até ficar esticado. 
 
Esse é, geralmente, o momento onde o encontro entre humano e colchete pode ter um desfecho 
desagradável. A boa notícia é que, seu ataque (via de regra) não é fatal. Digo “via de regra” porque já houve 
pelo menos um caso registrado de um colchete meliante. O colchete em questão teve participação indireta na 
morte de um idoso, que foi atropelado por sua própria caminhonete ao abrir a porteira.4  

 
Caso você tenha precise interagir com um deles, já estão disponíveis na internet vários vídeos com tutoriais 
ensinado “técnicas de manejo”. 

https://pt.wikipedia.org/wiki/Port%C3%A3o
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A logística – dicas, fatos, perrengues e curiosidades de expedições de campo 

 
Quando estava levantando dados reparei que, apesar de o Pantanal ter 11 sub-regiões, as pesquisas ocorriam 
sempre em 3 ou 4, e isso não fazia muito sentido para mim. De fato, a dinâmica toda é difícil. E isso tem 
impacto direto nos trabalhos que são desenvolvidos na região. “A gente vai aonde dá para ir”! 
 
Trabalho de campo no Pantanal essencialmente significa ficarmos isolados em áreas remotas, onde é quase 
impossível uma volta repentina, já que não dá para simplesmente ir até um aeroporto ou rodoviária e pegar 
o primeiro voo e pronto. Consequentemente, tudo tem que ser bem planejado. E planos e Pantanal são duas 
coisas absolutamente antagônicas, que dificilmente caminham juntas!  
 
Então, achei que a melhor maneira de falar sobre essa tão famosa logística seria contando um pouco de como 
ela acontece na prática, fazendo uma espécie de diário de bordo. 
 
Deslocamento/ transporte 
É uma região extremamente dinâmica, onde todo o contexto pode mudar dependendo do momento (desde 
a paisagem em si até a localização de estradas), o que torna a circulação ali bastante difícil. Essa dificuldade é 
totalmente subestimada por aqueles que não vivem ali e não têm a noção exata do desafio (é um desafio 
imenso)! E começa na hora em que você decide viajar para lá. 
 
Em geral, funciona assim: a primeira etapa, no meu caso, acontece de São Paulo até uma cidade que 
funcionará como ponto de encontro dos membros da equipe; pelo que observei até agora, em geral quando 
o destino é o Mato Grosso do Sul, as opções são Campo Grande ou Corumbá e quando é Mato Grosso, a opção 
é Cuiabá. Uma vez tendo definido o local, é hora de buscar alternativas de como chegar lá. São basicamente 
3: de carro, de avião ou de ônibus. Saindo de São Paulo (capital) a distância é enorme e, consequentemente, 
a primeira opção que me vêm à cabeça é viajar de avião. Mais rápido e mais fácil. Ou não. Mais rápido, com 
certeza. Mais fácil... bom, isso é relativo. 
 
Em uma das expedições, fiquei pelo menos uma semana tentando definir como seria a minha ida (no caso, era 
para Cuiabá). Primeiro impasse: o preço das passagens aéreas extremamente alto, poucas opções de horários 
(principalmente para a viagem de volta), poucos voos diretos (o que por si só não seria problema, mas os voos 
com 1 ou 2 paradas em geral duram mais de 12 horas do ponto de partida até o ponto de chegada), valor não 
inclui despacho de bagagem. E esse último aspecto não é apenas “frescura”. Para essa expedição, fui 
informada de que não teríamos alojamento, de modo que temos que levar nossa própria barraca. Que é um 
trambolho e não dá para levar como bagagem de mão. 
 
Então comecei a buscar passagens de ônibus. O valor é infinitamente mais convidativo, assim como o conforto 
da poltrona (leito), menor quantidade de pessoas a bordo e pode levar quanta bagagem quiser! O único 
“porém” é que a viagem demora umas 30 horas (sim, trinta horas! Mais de um dia inteiro). E vamos combinar 
que dá um certo desânimo pensar nisso. Mas, eis que no último minuto acabei decidindo pelo ônibus. Deixei 
tudo organizado para a ida, com tempo suficiente para chegar já tendo inclusive agendado a corrida de táxi 
até a rodoviária (neste caso, o Terminal Barra Funda) para às 14:50 hs (horário de saída do ônibus: 15:30hs). 
Tudo pronto, e no horário marcado estava a postos esperando o taxista e... nada! Liguei para ele, não atendia. 
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15:00hs, nada!  Liguei de novo, mandei mensagem. Nada! Nesse interim, fui tentando arranjar outro táxi para 
me levar e.... nada!  
 
Nenhum taxi nem no ponto de cima, nem no de baixo e não passava nenhum na rua. 15:02hs. Consegui falar 
com ele, dizendo que já estava a caminho (a 5 minutos de distância). Como não consegui encontrar outro, ia 
perder mais tempo buscando opções do que esperando ele chegar. Chegou às 15:10. Nessa altura já não 
estava mais tão bem-humorada e fiquei ainda menos ao chegar na rodoviária às 15:27hs (já dava para ver o 
ônibus na plataforma). Pedi para ele ficar me esperando até eu ter certeza de que embarcaria. Passei no guichê 
para confirmar qual era e fui tão rápido quanto possível, arrastando minha mala que estava enoooooorme. 
Exatamente às 15:32 cheguei à plataforma! E... o ônibus já tinha saído!!!!!!!!!!!!! Pensa num mau humor. 
Fiquei tão, mas tão irritada que voltei para casa, já que não tinha mais ônibus no mesmo dia para Cuiabá. 
Enfim, acabei encontrando uma passagem de avião e fui no dia seguinte.  
 
Essa primeira parte pode até ser meio chatinha (ou bastante) mas essencialmente depende só de você; ou 
seja, de conciliar o $ com o tempo que você tem disponível ou está disposto a investir nessa etapa.  

Aí, tem a segunda etapa do deslocamento, que geralmente acontece de carro. Então, uma vez chegando ao 
ponto de encontro (etapa 1) com o restante da equipe, partimos de carro até nosso destino final (etapa 2). Pode 
demorar, mesmo supondo que não haja nenhum imprevisto. Não existem muitas estradas dentro do Pantanal. 
Talvez a principal (e mais conhecida) seja a Transpantaneira, construída no Mato Grosso em 1972; ela é uma 
estrada de terra com quase 150 kms e liga Poconé a Porto Jofre. Tem também a Estrada Parque, no Mato 
Grosso do Sul, com aproximadamente 120 quilômetros (também de terra) construída sobre aterros, passando 
por 74 pontes de madeira, ligando a cidade de Corumbá ao entroncamento na BR 262, um lugar chamado de 
Buraco das Piranhas. (só eu que imaginei algo como um enorme abismo lotado de piranhas, esperando a próxima vítima 

cair ali para ser devorada?) 

As “estradas” que existem são essencialmente aquelas que cortam as propriedades e que podem ou não 
estarem transitáveis, de acordo com o clima. Se for período chuvoso, é época de cheia dos rios e das áreas 
inundáveis, de modo que o acesso aos locais pode não estar disponível. Se for época de seca, a princípio 
existirão mais caminhos por terra (o que facilita), mas não é qualquer veículo que consegue se movimentar 
naquele solo.  

Os únicos veículos que conseguem se deslocar por terra são caminhonetes com tração 4x4 (desde que a tração 
funcione, claro), caminhões e tratores. E ainda assim corre o risco de quebrar ou atolar. Aliás, quando não se 
atola na presença de poças, se atola no seco mesmo (na areia fofa). E aí, caso não seja possível desatolar por 
conta própria, essencialmente a única opção é andar até a sede mais próxima e pedir ajuda (que em geral 
significa, uma alma boa se dispor a vir com um trator socorrer o coleguinha que ficou entalado ali). De modo 
geral, as pessoas são solícitas e receptivas, e oferecem ajuda para quem circula nas estradas que cortam as 
propriedades.  
 
Obviamente, já na primeira viagem, tive a oportunidade de me deparar com ambas as situações. Logo de cara 
atolamos numa poça pequena e com um ar até inofensivo (e por sorte estávamos relativamente perto de uma 
sede). Uns 2 dias depois, atolamos no seco. E ficamos sem tração, que resolveu simplesmente se rebelar e 
parar de funcionar. E aí as coisas ficam realmente interessantes, já que não há oficinas ou postos de 
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combustíveis a que recorrer, sendo a única opção contar com a boa vontade dos moradores ou proprietários 
locais. Bom, ou com o talento do chefe da expedição (biólogo mil e uma utilidades, tipo MacGyver!) em 
resolver problemas mecânicos. E se nem assim conseguir resolver, aí é só contar com a sorte mesmo. Quase 
tivemos que abortar a missão e voltar, já que caso o problema não se resolvesse, seria inviável prosseguir, mas 
da mesma forma que parou, a tração voltou à vida e pudemos continuar. 
 
Ah, e uma coisa FUNDAMENTAL: leve combustível extra!!! Caso o seu acabe, já que o consumo é maior devido 
ao esforço que o veículo tem que fazer para se deslocar, não tem nenhum posto de gasolina próximo. E aí tem 
que ir até a cidade mais próxima, que pode ficar a algumas horas de distância.  

Fora que, dependendo do quão remoto for o local, é essencial certificar-se de que pelo menos um membro da 
equipe conheça a área muito bem e saiba circular nela. Ou saiba utilizar um GPS e tenha um excelente senso 
de localização, que não é, em absoluto, o meu caso. (Aviso aos navegantes, se depender de mim, num lugar 
estranho, para achar o rumo de volta, “tamo lascado”). Porque ali, o Waze não vai funcionar. E, uma vez que 
você chegou ao seu destino, lembre-se que podem ocorrer outros deslocamentos de acordo com a atividade 
que estará sendo desenvolvida. 
 
Dica: se não houver ninguém da equipe que conheça bem a localidade/área de estudo, é aconselhável (eu 
diria até imprescindível) contratar alguém local para atuar como motorista/guia. 
 
Todos esses fatores não só encarecem o custo da viagem, mas frequentemente envolvem limitações caso a 
equipe não possua recursos próprios como caminhonetes devidamente equipadas e motorista com 
conhecimento das peculiaridades da área. Posso até estar enganada, mas pelo que percebi, não existem 
muitas alternativas, pois poucas pessoas fazem esse tipo de serviço. Além disso, nos ajudam a entender 
porque os trabalhos/estudos acontecem sempre mais ou menos nas mesmas localidades: porque ocorrem 
aonde dá para chegar! Outros locais de interesse ou relevância muitas vezes são muito longe, tem acesso 
muito difícil e caro, por exemplo, quando só se chega de barco, como na Serra do Amolar, para onde eu fui na 
minha terceira expedição. Depois da epopeia para chegar até Corumbá (praticamente 2 dias viajando), de lá a 
gente ainda leva mais de 5 horas de barco até chegar na base onde ficaríamos hospedados. São poucos os 
barcos que fazem o traslado de passageiros e em geral são relativamente pequenos. (caso você precise se 
deslocar via barco, certifique-se de arranjar um barqueiro experiente).   
 
Quase ia esquecendo de falar sobre um meio de transporte essencial para a realização de trabalhos em campo: 
caminhadaaaaaaaaaaaaaaaaaaaas!!!!! Sim, precisa andar bastante!! Dependendo do tipo de trabalho que vai 
ser feito, claro. Às vezes, não é nem tanto por serem grandes distâncias, mas por ter andar no meio do mato, 
enroscando em galhos e raízes, pisando em moitas, enfiando o pé em buracos. E consequentemente, também 
demanda algum preparo.  
 
Aliás, falando nisso. Dicas para otimizar seu desempenho em caminhadas, trilhas ou atividades embrenhadas 
no mato: 
 
O que vestir: Sim, é quente! Faz bastante calor, mas devido à grande quantidade de mosquitos, o mais 
indicado é deixar o mínimo possível de pele exposta, ou seja, usar calças e blusas de manga comprida. Depois 
de um tempo, a gente aclimatiza e abstrai. Essencialmente é como fazer uma sauna. Funciona assim: vista 
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uma camiseta de manga comprida (e que fique justinha), depois uma camiseta de manga curta (se você quiser 
criar um visual mais fashionista) e leve um casaco (também de manga comprida, claro e se possível, de um 
tecido mais encorpado. Ah, e melhor ainda se tiver capuz, para vestir assim que chegar ao ponto de estudo; 
nada impede que você já saia com ele também vestido, mas dependendo da distância e do tempo necessário 
até a chegada ao seu destino, você pode deixar para começar a aclimatação só no momento necessário. Agora 
vista a calça leve e, por cima dela, vista uma calça grossa (como um moletom, por exemplo), pondo pelo menos 
uma das camisetas por dentro das calças. Em seguida, calce uma meia (de preferência também grossa e com 
cano alto) POR CIMA das duas calças (fica “bunitu”).  
 
*Vantagens da calça de trilha leve: é fácil de pôr na mala, não ocupa espaço, é gostosa de usar no clima quente 
e, se molhar, seca rápido. Desvantagens: não foi feita para enfrentar caráguatás! 
 
*Vantagens de calças jeans: são resistentes, e resistem mais ao contato com espinhos, garras, etc. 
Desvantagens: esquentam mais e, se molhar, demora para secar. E aí você corre o risco de ter que usar ela 
úmida (o que eu acho extremamente desagradável) e ainda fica com aquele perfume delicioso de cachorro 
molhado. 
 
Sapatos devem ser não apenas confortáveis, mas adequados ao tipo de terreno; recomendo botas, daquelas 
próprias para trilhas e se for possível leve 2 pares. Vai que um rasga ou fica muito molhado. E meias de trilha 
(faz TODA diferença!!!). Dependendo do lugar onde vá se hospedar, era preciso tirarmos os sapatos antes de 
entrar nas instalações (tanto na parte da cozinha e refeitório quanto nos quartos), então recomendo deixar 
para calçar as botas quando realmente não for mais entrar em algum desses lugares, já que é um tanto 
trabalhoso ficar pondo e tirando bota.  E ainda tem a perneira de couro; em alguns casos é um item 
obrigatório, como um EPI (equipamento de proteção individual), em outros não. Mas aí o melhor é conversar 
com o líder da expedição sobre a necessidade de levar ou não. Pessoalmente, não abro mão de usar, ainda 
que esquente e seja uma coisa a mais na mala. Mas é essencial para proteção contra picada de insetos e 
aranhas*, mordidas de cobras e ataques de plantas vingativas.  
 
*aranha NÃO É inseto! 

 
Lembrete: ao preparar as coisas para a saída a campo em si, procure carregar o mínimo possível de coisas. 
Sim, eu sei. Chega a ser clichê... você já ouviu isso pelo menos umas 500 vezes quando o assunto é “andar no 
mato”. Quase como mães falarem pra gente: leva o casaco que vai esfriar. Aí, a gente só dá aquela olhada do 
tipo ah-hã, não leva o bendito casaco e... óbvio que esfria!!! É meio por aí mesmo. Eu precisei fazer um esforço 
gigante para reduzir ao máximo minha bagagem de campo. Primeiro pelo peso em si. Porque ficar carregando 
peso nas costas (todos pensamos em mochila, né?), ao longo de horas, no mato, com calor, mosquitos, plantas 
que têm objetivos de vida malévolos, causa um desgaste e cansaço maior do que seria necessário e fora que 
é chato! Se estivermos falando então de alguém com porte avantajado como eu (do alto dos meus 1,60m e 49 
kg), nem se fala. E assim, não dá para contar com longas paradas de descanso...  
 
E por fim, os acessórios. Evite todo e qualquer tipo de penduricalho ou adereço. Óculos de sol são 
indispensáveis, primeiro por causa do sol em si; segundo porque no caso de alguém com estatura pouco 
elevada, quando entramos em um capão, muitas das plantas formam grandes emaranhados com seus galhos 
e folhas que ficam na altura do rosto, podendo machucar (como tenho uma aflição especial em relação aos 
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olhos, trauma de um livro chamado Alexandre e outros heróis, do Graciliano Ramos... vou poupar vocês dos 
detalhes) me dava faniquito a ideia de espetar ou furar o olho num galho desses ou num espinho). Sugiro um 
modelo que fique bem encaixado no rosto (como os de ciclismo, por exemplo). Falta ainda o boné (ou chapéu) 
e uma luva grossa. Caso você esteja com o casaco de capuz, vista primeiro o capuz e ponha o boné por cima; 
caso contrário, pegue uma camiseta e enrole na cabeça como um lenço, para cobrir bem as orelhas e ponha 
o boné por cima. E voilá! Pronto para o início da sauna! 
 
 

 
 

 
Ah, e passando uns 3 litros de repelente (o cremoso diretamente na pele, antes de se vestir) e o spray por 
cima da roupa, antes de entrar no mato! Ou antes de dormir... 
 
PS: não se preocupe em levar perfume. Escolha um repelente com cheiro gostoso. 
 
Acabei de lembrar de um item indispensável, que pelo menos um membro da equipe tem que carregar e saber 
usar: um facão. Daqueles bem grandes e pesados. Faquinhas e canivetes são mais leves e até servem para 
cortar coisas pequenas e tals, mas sem um facão você simplesmente não entra num capão! Até rimou! Em 
uma das expedições quis me meter a usar e ir abrindo caminho. Parecia tão fácil... Só que não! Não é tão fácil 
de manejar quanto parece! 20 X 0 pro facão! 
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Acomodação/ hospedagem 
A acomodação é um ponto que pode ser complicado. Claro que estamos falando de um contexto diferente de 
uma viagem de turismo. Essa essencialmente depende de conseguir fazer algum tipo de parceria com os 
proprietários ou gerentes das fazendas para que, quando a gente precisar eles disponibilizem algum tipo de 
lugar onde possamos dormir. Quando a fazenda tem uma pousada, o proprietário cede um quarto, caso não 
haja hóspedes pagantes (claro!). Nesse caso é programada uma data (de acordo com a conveniência do 
proprietário, o que é muito justo) e a partir daí, nós (os pesquisadores), nos adequamos... inclusive, muitas 
vezes, até no que diz respeito ao tamanho da equipe, já que pode não ser viável acomodar muitas pessoas (o 
que é, aliás, muito compreensível).  
 
A pegadinha é que em geral, são necessárias pelo menos 2 semanas para a conclusão da expedição e, só para 
tornar tudo mais interessante, as áreas de pesquisa podem abranger mais de uma fazenda. Isso significa que 
agora temos que conciliar a disponibilidade de ambos os proprietários!!! E adivinha???? Nem sempre dá certo! 
E essa disponibilidade também pode mudar ao longo do tempo (mesmo que seja um período relativamente 
curto de tempo) pois todo o contexto pode mudar, especialmente no que tange a parte logística e de 
incêndios.  
 
Eu tive muita sorte nas expedições das quais participei; na primeira (cujo objetivo era realizar o trabalho de 
campo em duas fazendas da região do Rio Negro no Mato Grosso do Sul, retirando as armadilhas fotográficas 
e fazendo a medição da vegetação), ficamos extremamente bem acomodados em pousadas que nos cederam 
a estadia por alguns dias. Mas nem sempre é assim. Mais de uma vez eu deixei de ir a campo porque só havia 
acomodação disponível para 1 pesquisador, ou porque pediram para levar menino pois a opção era ficar no 
galpão com os peões, usar vestiário etc. Houve até uma vez em que eu não pude ir (por coincidir com as datas 
de aula do Mestrado) e o André (pesquisador chefe do projeto) foi com uma outra moça para ajudá-lo. Pelo 
que ele me contou, só não ficaram no dormitório dos peões porque quando chegaram na fazenda e eles viram 
que era uma menina aí “jogaram a gente numa casa véia”. É sempre uma grande incógnita. 
 
Em geral, só conseguimos uma resposta positiva encima da hora, o que impossibilita um planejamento com 
antecedência, além de aumentar o custo do projeto (já que tudo que é encima da hora é mais caro). Como as 
viagens eram decididas meio no susto, infelizmente mais de uma vez não consegui conciliar as datas com 
outros compromissos já agendados.  
 
Essa dificuldade deixa uma sensação de instabilidade e pode inclusive comprometer prazos e resultados 
(muitas vezes atrelados a um período especifico do ano, por exemplo). Ou seja, é um risco real dizer que tal 
projeto ou tal trabalho vai iniciar na data X e finalizar na data Y, com uma quantidade pré-determinada de 
expedições, e sua periocidade e duração. Dependendo do tipo de trabalho, a janela de tempo é relativamente 
curta e tem que ser feito antes que comece a chover. Por exemplo, se chover bastante a gente não acessa 
vários lugares e fica inviável realizar trabalhos como medir a vegetação. 
 
No caso especifico das viagens referentes a um dos projetos em que participei, havia ainda um outro fator. Já 
estava previsto o início das gravações da nova versão da novela Pantanal, que deveriam acontecer no segundo 
semestre de 2021 e todas as acomodações disponíveis na região seriam destinadas à equipe da novela (desde 
atores, produção, etc).   
 



74 
 
 

 

 

 

E aí você deve estar se perguntando: Ué, e não seria mais fácil reservar um quarto como turista, pagando a 
diária? Sim, até poderia ser, mas a menos que a expedição tenho algum tipo de patrocínio na íntegra, essa 
despesa a mais para os pesquisadores inviabilizaria a viagem (ou por torna-la excessivamente cara ou, por ser 
abreviada em termos de tempo, ou ambos!).  
 
Já na segunda expedição, fomos recebidos na RPPN do SESC Pantanal e como a equipe era grande (devia ter 
umas 25 pessoas, dentre brigadistas, técnicos especialistas, pesquisadores e equipe de bombeiros) não havia 
acomodação suficiente nos alojamentos para todo mundo. Então, uma boa parte (eu, inclusive) teve que 
dormir em barracas ou redes (aí ficava de acordo com a preferência de cada um), montadas na varanda de 
uma das casas.  
 
Uma coisa que eu esqueci de comentar é que em todos os lugares que tem pousadas ou alojamentos, as 
varandas são teladas para evitar (ou diminuir um pouco) a entrada de bichos. Dos mais variados: de mosquitos 
a aranhas, pererecas, milhões de besouros, formigas e afins. Isso é importante porque quando soube que 
ficaríamos na varanda e a opção era barraca ou rede, cheguei até a pensar na rede, não só por ser mais fácil e 
mais leve, mas principalmente por não ficar no chão. Algumas pessoas ficaram em redes, mas vale lembrar 
que eles são extremamente acostumados a dormir em condições muito menos confortáveis (me refiro aos 
brigadistas, que quando combatem aqueles incêndios imensos, que duram semanas, muitas vezes dormem 
na área mesmo, sobre as cinzas). No meu caso, acabei decidindo pela barraca mesmo, porque achei que teria 
dificuldade para dormir em uma rede por vários dias. 
 
Bom, como (até o momento) só havia acampado uma vez, procurei me certificar de que: a barraca fosse 
relativamente fácil de montar, fosse grande o suficiente para um mínimo de conforto e que coubesse um 
colchão inflável. A que eu tinha em casa funcionou muito bem. Inclusive foi bem mais fácil de montar do que 
eu pensava. Claro que eu fiz um pequeno treinamento antes e montei ela no meio da minha sala. 
 
 

 
 
Porque, caso eu não conseguisse ou sei lá, tivesse alguma peça quebrada, eu iria até a Decathlon mais próxima 
para comprar uma nova (tem essa de montar em 2 segundos e tal, que é bem bonitinha, mas eu achei, além 
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de mais difícil de manejar, o formato redondo desajeitado). Peguei um colchão inflável emprestado com uma 
amiga e pronto! Ah, e a bomba para encher, claro! Tem que levar! A menos que você prefira encher o colchão 
na base do sopro! Nem preciso dizer que eu era a única criatura ali com todo esse aparato. Praticamente um 
“glamping” (camping com glamour)!  
 
Alimentação 
Dependendo da fazenda, os pesquisadores se alimentam junto com os peões. O pantaneiro típico vive de 
forma simples e o ambiente brutal o torna bruto. O dia dos peões começa antes de clarear, com um café da 
manhã reforçado (e bastante diferente do que estamos acostumados por aqui) com arroz carreteiro, servido 
às 5:30 da manhã; no almoço e jantar são servidos, arroz (carreteiro), feijão e uma carne. Curiosamente não é 
comum o hábito de comer frutas e legumes, nem mesmo uma salada. Então, antes de sairmos de Campo 
Grande, fizemos uma compra no supermercado e levamos uns 45798099 repolhos. Confesso que achei a 
escolha bem curiosa. Aparentemente estão entre os poucos que conseguem resistir à viagem. Nunca na vida 
fiquei tão feliz ao ver repolhos em suas variadas formas (ou nem tão variadas assim... na salada e cozido).  
Caso seja uma fazenda que tenha mais infraestrutura para receber hóspedes e/ou tenha uma pousada, aí as 
refeições acontecem numa área destinada aos funcionários e é servida uma comida mais elaborada e variada.  
 
Fica a dica: leve biscoitos, bolachas, barrinhas de cereal e um pacote imenso de bombons. E repolho!  
 
Comunicação: telefonia, internet, pombo-correio, sinal de fumaça... 
Até o momento, nos lugares onde fiz as expedições ficam em localidades remotas e quanto mais adentramos 
a planície, mais remota a área se torna e não há sinal de telefone, celular (telefonia é praticamente 
inexistente!!) ou internet. Aí fica bem fácil a comunicação...   
 
Minha mãe é uma pessoa que absolutamente surta, tipo sai da casinha nível máximo, se não consegue entrar 
em contato comigo todos os dias. E claro, detesta tecnologia e foi uma epopeia fazer a criatura aprender a 
usar whatsapp. Computador, não passa nem perto (vai que morde!!)! 
 
Na primeira expedição tive que desenvolver um sistema alternativo para conseguir dar notícias: quando tinha 
sinal (contínuo) da internet (porque oscila bastante), acessava o whatsapp e mandava uma mensagem para 
minha irmã, com uma mini atualização se estava tudo bem, e ela então ligava para minha mãe e repassava as 
notícias. Mediante relatos de que “a mamãe está rosnando no telefone”, tentamos melhorar esse sistema e 
aí, juntando de uma vez só ligações entre celulares e o telefone fixo. Digamos que não resolveu 100% porque 
os rosnados continuaram, mas melhorou um pouco. 
 
No segundo campo, fui para a RPPN do SESC Pantanal, que fica no Mato Grosso. Lá também existe uma certa 
limitação em termos de comunicação. A única forma de contato com o meio exterior é através de whatsapp 
ou outros aplicativos que funcionam através da internet, supondo que tenha luz e ela funcione, claro. Antes 
de viajar, e já considerando os eventos e dificuldades das idas anteriores, escalei minha sobrinha mais velha 
para fazer o papel de pombo-correio e repassar informações; ao mesmo tempo comprei um daqueles 
telefones feitos para idosos, supostamente fáceis de usar para minha mãe. Eles podem até ser (fáceis de usar), 
se você conseguir superar os desafios e inserir o chip e configurar o aparelho. Nós não superamos essa fase! 
Isso tudo na véspera de eu ir viajar. E eis que minha sobrinha sugeriu que eu comprasse um aparelho que 
funciona via satélite. Você faz um plano (tipo um pacote) para habilitar o uso de várias funções, dentre as 
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quais, ele envia mensagens e aciona uma equipe de resgate em caso de emergência. No fim, ela acabou me 
dando um de presente. Lembremos que era a véspera da viagem. Então, levei o dito cujo aparelho e na manhã 
seguinte lendo as instruções e tal, comecei a fazer os procedimentos para verificar se estava funcionando.  
 
Passo 1: ligar o aparelho - concluído com sucesso. Passo 2: com o infeliz do aparelho ligado, aperte os botões 
SOS e AJUDA ao mesmo tempo – todas as luzes têm que ficar vermelhas. Apertei. E? Bom, as luzes não ficaram 
vermelhas!! Ao contrário, a luz da emergência ficou bem verde e piscando loucamente! Eu olhei aquilo e entrei 
em pânico! Imediatamente desliguei o aparelho e tentei entrar em contato com a empresa (nos EUA) e, claro, 
não consegui. Tentei então, mandar mensagem para minha sobrinha (que era a pessoa que deveria ser 
acionada no caso de algum incidente). Não rolou.  
 
Era antes das 7 da manhã e evidentemente ela estava dormindo. Então, vejo que tem várias mensagens de 
whatsapp. Quando eu abri era um sargento do central do corpo de bombeiros em Brasília, que estava tentando 
falar comigo para saber qual era a minha emergência!!! Tive que repetir umas 200 vezes que estava tudo bem 
e que só estava ligando o aparelho e seguindo os passos do manual!! Só tem um detalhe: como eles também 
tentaram falar com a minha sobrinha e não conseguiram, adivinha para quem eles ligaram? Para minha mãe!!! 
O sargento vira para mim e fala: já avisamos sua mãe que você foi encontrada!!! Aí eu perguntei para ele: já 
enviaram o resgate para a casa dela? Nessa altura ela deve ter enfartado! 
 
Resumindo o desenrolar de todo o evento, depois de falar com 3 amigas, que conseguiram falar com ela por 
telefone, arranjei o celular do zelador do prédio e finalmente consegui falar diretamente com a minha mãe. 
Não dá para descrever em palavras o tamanho do estresse que foi. Mas não há dúvidas que o bendito aparelho 
funciona muito bem, até melhor do que deveria! 
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Energia elétrica  
Outro ponto que encaixo nessa questão da logística é o acesso à energia elétrica. Acredite se quiser, mas 
existem vários lugares (várias fazendas) onde não tem, à exceção daquela energia direcionada a equipamentos 
da fazenda e à sede. Isso pode dificultar, ou até tornar inviável, a execução de todo e qualquer tipo de trabalho; 
hoje são utilizados diversos tipos de aparelhos, dos quais a maioria precisa ter sua bateria carregada. Desde 
aqueles mais sofisticados até os mais corriqueiros. É comum, por exemplo, o uso de drones para realizar 
monitoramento de fauna, de impacto de incêndios, etc. Ou a simples utilização do computador ou celular. Ou 
ter luz para você poder circular a noite. 
 
Dica: Uma boa lanterna é essencial. Comprei uma de cabeça para a primeira ida, mas a lanterna do meu celular 
era mais potente rs. Ainda assim, ajuda bem.  
 
Fora isso, uma das coisas que me deixava extremamente feliz era ter acesso a um chuveiro elétrico, 
funcionando em toda a sua glória e esplendor. Ou só funcionando já tava bom. Confesso, via de regra, gosto 
de banho quente (não precisa ser tipo vapor para todos os lados, como numa sauna), pelo menos o suficiente 
para dar aquela sensação de felicidade na alma. Naquela expedição em que eu não fui (graças a Deus!!), apesar 
de ter um chuveiro na casa, ele não funcionava e aí teve que ser na base do banho frio mesmo. Que até é ok, 
quando você passou o dia na piscina ou na praia, com calor e quer dar uma revigorada. Mas depois de passar 
o dia inteiro enfiado no mato, instalando câmeras-trap ou medindo vegetação, um banhozinho no mínimo 
morno cai bem, viu? Além disso, ajuda a minimizar a coceira das picadas e é uma ótima oportunidade para 
encontrar carrapatos. 
 
Quando ir? Bom, sabendo que tem a questão das secas e cheias, é importante ficar atenta/o à quando você 
pretende ir. Como tudo na vida, existem prós e contras em qualquer época do ano que você decida ir. 
Mosquitos a granel tem o ano inteiro! 
 
A melhor época para aproveitar o Pantanal, na minha opinião, é entre julho e novembro, a temporada de 
estiagem. É mais fácil transitar e se deslocar. Em geral de dia é quente e seco e a noite esfria (as mudanças de 
temperatura podem ser bruscas). Se a ideia é ver tamanduás, cervos, antas, onças, é nesses meses que a gente 
consegue ver mais bichos. E se você quer ver aves, agosto/setembro é o período de nascimento dos filhotes 
nos ninhais. De outubro em diante, elas (aves) estão se preparando para sair dos ninhais. E começa a 
esquentar. 
 
Em novembro e dezembro já tá, assim, parecendo um forninho... mas pra compensar, o pôr do sol fica ainda 
mais bonito e os aguapés estão florindo.    
 
Por exemplo, na cheia (janeiro, fevereiro, março e abril), é perfeito para passear de barco e até mergulhar. 
Os dias são mais longos e é possível que chova em algum momento. Em março tem início a temporada de 
pesca e é quando as aves migratórias começam a chegar. A paisagem sempre é linda, mas o Pantanal cheio de 
água é incrível. Por outro lado... é mais difícil ver os outros bichos e existem grandes possibilidades de você se 
ficar entalado em algum lugar (tipo um atoleiro rs) 
 
Maio e junho, até talvez meados de julho, é quando acontece a “transição da cheia para a seca” (o tal período 
“da vazante”). Lotado de aves!  
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O que mais levar? O ideal é saber antecipadamente qual será o(s) tipo(s) de acomodação e transporte(s) 
para poder pensar direitinho no que levar. Por exemplo, na segunda expedição como tivemos que dormir em 
barracas, é fundamental levar: a barraca (com todas as suas peças para que possa ser montada sem maiores 
percalços), colchonete, um saco de dormir (acho mais prático do que levar lençol e cobertor), travesseiro 
(óbvio), uma mala que seja fácil de abrir e fechar e encontrar as coisas dentro (para evitar ao máximo 
encontrarmos coisas indesejadas como aranhas, escorpiões, insetos de modo geral, pererecas, sapos e até 
cobras, dentro dela).   
 
Outra coisa importante na hora de fazer a mala é pensar nos medicamentos que precisa levar. Fora aqueles 
de uso mais corriqueiro (como neosadilna, rivotril, lexotan...), o ideal é preparar-se para situações que 
eventualmente possam ocorrer. Desde bolhas e cortes até reações alérgicas a picadas ou ao contato com 
substâncias às quais não esteja acostumado.  
 
Como sou bastante alérgica a muitas coisas, preparei um kit com diversos tipos de antialérgicos (incluindo 
aquele mais basiquinho, que utilizo quase que regularmente, um mais forte, um na forma de pomada e um 
corticoide injetável, todos disponíveis em farmácia, sem grandes dificuldades). Mas como já tive reações 
extremamente fortes a picadas de abelha e também a algo que não consegui identificar, busquei junto ao meu 
médico opções de remédios mais fortes no caso de eu vir a ter um choque anafilático. Expliquei a ele a 
situação, que eu estava me preparando para uma viagem ao Pantanal e que ficaria em localidades bastante 
remotas. Ou seja, sem possibilidade de acesso à compra de medicação e/ou atendimento médico no caso de 
algo mais sério, de modo que precisaria de algo que pudesse ser usado imediatamente, no local da eventual 
ocorrência. 
 
A resposta dele foi ótima; ele disse: Hm, acho que existem jeitos mais fáceis de cometer suicídio! Confesso 
que dei muita risada! Mas brincadeiras à parte, perguntei sobre a possibilidade de adquirir aquela caneta 
Epipen, que é essencialmente um tipo de injeção de epinefrina (ou adrenalina) e se era necessária receita e 
tals. Eis minha surpresa ao descobrir então que isso não é vendido em farmácias e nem sequer existe a venda 
para pessoas físicas, apenas para hospitais e clínicas. É possível adquiri-la via importação, mas é um processo 
chatinho, longo e burocrático e não dava tempo de fazer...  Então comecei a considerar opções, pois essa era 
minha única preocupação real. Tive então a ideia de perguntar ao meu veterinário, se ele tinha na clínica esse 
medicamento e se poderia me fornecer e ele disse sim!! Me deu uma injeção já pronta para uso e pude viajar 
tranquila. 
 
Máquina fotográfica: hoje em dia todos os celulares têm uma câmera fotográfica pelo menos razoável. Ainda 
assim vale a pena levar uma máquina de melhor qualidade, com maior resolução de zoom e de fotos noturnas. 
A maioria dos animais não se aproximam muito da gente e vários aparecem a noite. Mas não adianta fazer 
como eu fiz na primeira viagem, que acabei levando a câmera para passear no Pantanal. Era uma câmera 
semiprofissional cheia de botões e funções que, obviamente eu não sabia usar. No final das contas teve que 
ficar na mala. As vezes em que tentei efetivamente fotografar algo (entenda-se um bicho) com ela, não deu 
certo e ainda virou um trambolho. E quando deu, a foto ficou péssima. Enfim... O celular até deu conta 
direitinho de fotos feitas durante o dia. Já a noite... A vantagem do celular é a praticidade para levar. Cabe no 
bolso e é leve. Certifique-se de que ele tenha uma boa película protetora para quedas e algum tipo de capinha 
ou proteção para água.  
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Garrafa térmica: a viagem com o André foi muito elucidativa para várias coisas.  Ele tinha sempre uma garrafa 
térmica a tiracolo. Com café!!!!! Claro que é preciso ter uma para água, mas a do café fez toda a diferença!! 
Pra ele, né, que levou! Eu, “tronha”, não tinha e fiquei só na vontade. Quanto à água, é fundamental levar! 
Como é muito quente, a gente perde bastante líquido, especialmente se estiver fantasiada de cebola (com 
várias camadas de roupa). Eu levei 2 garrafas de uns 600ml para água, ambas com tampa de rosquear (e sabe-
se lá como, consegui perder a tampa de uma delas no campo). Já o coleguinha, grande e forte, levou o galão 
de uns 3-5 litros. Além de toda a tralha que normalmente temos que carregar, claro. 
  
Fumantes: uma ideia ótima para resolver a questão de “onde descartar bitucas de cigarro” é usar um potinho 
de MMs.  Vazio, evidentemente. Mas antes de qualquer coisa é preciso: 1 – comprar vários potinhos de MMs 
(depende também do quanto você fuma, ou do quanto você quer usa-los como desculpa para se entupir de 
MM); 2 – certifique-se de que o potinho está vazio. Esse passo é fundamental e caso precise de ajuda, posso 
garantir que não será difícil arranjar alguma alma caridosa. E aí, é só ir armazenando as bitucas ali. Acho que 
não preciso dizer que NÃO PODE jogar no chão, nem a bituca, muito menos o cigarro acesso ou fósforo, né?  
 
PS:  eu não fumo. 
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Atividades humanas no Pantanal 

Curiosamente, o Pantanal foi uma das primeiras localidades a serem exploradas quando os europeus 
chegaram ao Brasil (há registros de um explorador português, Aleixo de Garcia, que data de 1516. A região era 
habitada por diversas tribos indígenas, que em boa parte foram extintas e/ou expulsas com a chegada dos 
espanhóis (até então o Pantanal, de acordo com o Tratado de Tordesilhas, pertencia à Espanha). Entretanto, 
como não obtiveram os resultados desejados em relação à exploração de ouro, acabaram abandonando a 
região ainda em meados do século XVI, de modo que algumas das tribos recolonizaram o território, apenas 
para serem expulsas novamente pelos portugueses no final do século XVIII.1 

 
As comunidades do Pantanal 
Tenho lido e ouvido bastante o termo “comunidades pantaneiras” ao buscar informações sobre o Pantanal e 
sinceramente, até ontem, era uma coisa que me deixava meio confusa. Já sabemos que quase a totalidade do 
bioma se encontra em territórios de propriedades particulares, essencialmente fazendas... e aí eu ficava me 
perguntando, mas que raios de comunidades são essas? Onde elas ficam?  
 
Então tive uma mini-aula sobre o tema ... no século XVI os habitantes do Pantanal eram os povos indígenas 
Guarani, Guaicuru, Orejones, Guató, Bororo e Chiquitanos, Xaraés entre outros e boa parte das tradições 
desses primeiros habitantes ainda resistem no modo de vida dos ribeirinhos. Alguns povos tiveram seu último 
registro no início do século XVIII (em 1702 houve o último registro dos Xaraés). Outros ainda têm 
remanescentes no Pantanal, como os Guató (famosos por suas habilidades de pesca e caça de onças com o 
uso da zagaia, além de ótimos grandes canoeiros)1,2. 

Essas comunidades são formadas por principalmente indígenas, ex-escravos e paraguaios. Eles moram dentro 
e nas bordas das fazendas, geralmente próximas a corpos d’água (onde tem pasto, não tem água), e claro com 
o consentimento dos proprietários. Ou seja, esses “territórios” se sobrepõem.1,2 

A intervenção militar do Brasil no Uruguai, em apoio a Venâncio Flores, em 12 de setembro de 1864, levou 
Francisco Solano López (presidente Paraguaio) a declarar guerra ao Brasil*. Foi ordenado o aprisionamento do 
navio Marquês de Olinda, que fazia o transporte entre Montevidéu e Corumbá e trazia a bordo o novo 
presidente da província de Mato Grosso. Os Paraguaios iniciaram várias frentes de ofensiva contra o Brasil, 
ocupando diversas regiões da província de Mato Grosso. As disputas pela fronteira trouxeram a guerra 
Pantanal adentro. Os Paraguaios expulsaram todo mundo e ocuparam a província por 4 anos, até serem 
expulsos pelo governo brasileiro.1,2 

*Guerra do Paraguai (1864-1870) 

Com o fim da guerra, novamente os fazendeiros ocuparam as terras, sendo a fazenda Firme um marco dessa 
fase. No final do século XIX aconteceu a abolição da escravatura e também um grande influxo de Paraguaios 
que migravam para o Brasil, em ambos os casos em busca de melhores condições de vida. No início do século 
20, muitas comunidades já estavam estabelecidas.1,2 

Atualmente, cada comunidade tem cerca de 30 famílias, com um total de aproximadamente 6 mil habitantes.  
Ao contrário do que eu pensava, essa população não compõem os funcionários das fazendas; em geral vivem 
da pesca ou de atividades ligadas ao turismo. 
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Minha fazenda, meu reino  

A maior parte da planície pantaneira, mais de 90%, está localizada em propriedades particulares. Apesar da 
sensação de que o gado e os cavalos “já estavam lá” quando o Pantanal começou a ser colonizado pelos 
fazendeiros, é importante frisar que isso não é verdade. Tanto o gado quanto o cavalo vieram com os 
espanhóis e depois com os portugueses. Mas muitos foram soltos, assim quando chegaram os fazendeiros, 
eles acharam esses bichos ali.1,2,3 
 
A primeira integração do homem à natureza do Pantanal foi a pesca. O desenvolvimento da criação extensiva 
de gado enquanto atividade econômica na região, aconteceu a partir de 1737, com a instalação das primeiras 
fazendas2, tendo seus alicerces principalmente no conhecimento empírico. Nessa época, a fazenda era como 
um “reino”, um universo em si mesma, e os proprietários os “governantes” daquela imensidão de terra; eram 
em geral pessoas nascidas na região e quando vinham de fora, se mudavam “de mala e cuia” e passavam a 
viver na fazenda, participando no dia a dia da lida no campo, enfrentando na prática os problemas e desafios 
impostos pelo ambiente e aprendendo a lidar com eles. O carro de boi e principalmente os cavalos eram 
ferramentas essenciais e representam bem o perfil dos fazendeiros (“geração montaria”).1,3 

A produção de gado teve que se adaptar aos ciclos dos rios pantaneiros e às dificuldades inerentes da região. 
O manejo do gado consistia no movimento sazonal do rebanho, deslocando os animais para as porções altas 
(as cordilheiras), e era feito pelos tropeiros ou boiadeiros (muitos descendentes de índios Bororo e Guató, ex-
escravos e Paraguaios, e, em geral, funcionários das fazendas). Eram longas viagens (que podiam durar entre 
três e quatro meses).1,2,3 

Esse formato de manejo tinha baixo impacto ambiental e foi o que permitiu ao Pantanal aliar a atividade 
econômica à preservação de seu meio ambiente, coexistindo com sua fauna, rios, sua “instabilidade” etc, 
mantendo-se pouco alterado. É o que hoje chamamos de economia sustentável. Esse mecanismo era 
fundamental não apenas para evitar perdas na cheia, mas também por conta da comercialização já que, na 
época alagada, as fazendas ficam ilhadas, as canoas passam a substituir os cavalos e o gado não consegue 
transpor lagoas e rios profundos, e era inviável transportá-los de outra forma.  

Em meados do século XX, quando a pecuária passou a ter um papel economicamente mais relevante, os 
tropeiros começaram se estruturar em comitivas*, onde são definidos papéis específicos para os peões e a 
sobrevivência dos animais durante a travessia depende muito da destreza de cada peão em desempenhar sua 
função dentro da comitiva.3  

*as comitivas foram imortalizadas em músicas como Menino da porteira e Comitiva esperança (dentre outras) e se tornaram conhecidas 
no país inteiro através da novela Pantanal (exibida pela extinta Rede Manchete em 1990 e que retorna agora no remake exibido pela 
Rede Globo).  

Mas de lá para cá, o Pantanal vem passando por muitas mudanças e de maneira acelerada. O manejo 
“tradicional” foi perdendo espaço a partir do final da década de 1970, com a abertura de estradas e o início 
da construção da Rodovia/estrada Transpantaneira, estimulando a preferência pelo transporte do gado em 
caminhões (as gaiolas boiadeiras).  
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 Ao mesmo tempo, o perfil dos fazendeiros também foi mudando: os fazendeiros “originais” foram tendo filhos 
que muitas vezes estudavam em cidades grandes e já tinham um contato menor com a vida da fazenda. Os 
cavalos começaram a ser substituídos por caminhonetes modernas e potentes que se tornaram de certa forma 
o símbolo dessa geração (geração Highlux). Apesar disso, muitos ainda retornavam para ajudar na 
administração e até assumi-la após a “aposentadoria” ou morte de seus pais. O vínculo com a fazenda já 
começa a diminuir, mas ainda era relativamente forte.1,3,4 
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A partir da geração seguinte, aparece a tendência à diminuição dos tamanhos das propriedades, que são 
distribuídas entre os herdeiros, após a morte dos parentes proprietários. Nem sempre estes estão 
interessados em trabalhar na fazenda, provocando um êxodo das famílias pantaneiras. Alguns desses 
herdeiros têm uma visão empresarial e decidem manter a fazenda como mais um negócio, uma fonte de renda 
pura e simples. Nesse caso, é muito comum que os proprietários morem nas capitais, ou até mesmo fora do 
país e a administração é, cada vez mais, delegada para terceiros, os gerentes ou capatazes. É a geração que 
substituiu as caminhonetes pelos aviões (geração avião). Outros simplesmente não estão dispostos a investir 
(nem tempo e nem dinheiro) nas fazendas e deixam elas abandonadas, desmobilizadas. 1,3,4 

E é nesse contexto que surge o “pantaneiro-novo” (como são chamados na região), que são os novos 
compradores das terras pantaneiras; na realidade, ele (ou ela) não é e não tem a mínima intenção de ser 
realmente “pantaneiro”, mas decide comprar as fazendas que agora estão meio largadas (ou não) apenas 
como opção de investimento e não necessariamente se preocupa muito com o futuro do bioma. O que não 
deixa de ser uma incoerência, ou no mínimo uma postura não muito brilhante, na minha opinião. Afinal de 
contas se você investe em um determinado bem para ter lucro, você deveria se preocupar com as condições 
que possibilitam que esse bem (no caso a fazenda) continue a ser lucrativa. Essencialmente é como dar um 
tiro no pé! 1,3,4 

O objetivo é maximizar os lucros a curto prazo e para isso o foco passa a ser introdução de novos métodos de 
produção (passando de extensiva para intensiva) e o aumento na área utilizada para atividade agropecuária 
(por meio do desmatamento ou substituição da vegetação nativa). Esse é, sem sombra de dúvida, o formato 
de maior impacto ambiental. O uso do Pantanal como pastagem natural, abundante, de alto valor nutritivo e 
barata, que até então era seu grande diferencial, passa a ser um problema. Na realidade, toda a dinâmica em 
si do Pantanal começou a ser tratada cada vez mais como um obstáculo a ser vencido. 1,3,4 

 
Existem outras atividades econômicas no Pantanal? 
Sim!!!! Outros setores que movimentam a economia pantaneira (formal) são: a pesca, a produção de isca para 
pesca e o turismo de observação.4,5 
 
A pesca é uma atividade tradicional e atualmente ela tem três modalidades: pesca de subsistência, pesca 

amadora ou esportiva e pesca profissional artesanal. Os pescadores profissionais detêm um imenso 

conhecimento sobre a ecologia do Pantanal, ensinada ao longo de gerações e o principal produto dessa 

atividade é o pescado, destinado ao consumo humano (como alimento).4,5  

 

Já no caso da pesca esportiva, o principal produto é o turismo de pesca, que inclui os serviços que os 

pescadores esportivos compram, como por exemplo, a contratação de guias e piloteiros de embarcações, o 

aluguel de barcos e equipamentos, transporte, hospedagem, alimentação, etc. É um setor que movimenta 

cerca de US$ 16,8 milhões no Pantanal Sul (Mato Grosso do Sul) e cerca de US$ 1,8 milhões em apenas um 

trecho do rio Cuiabá, no Pantanal Norte (Mato Grosso). Em média são por volta de 100 mil turistas por ano 

em cada uma dessas regiões.4 O enorme aumento do turismo de pesca na região acabou provocando 

mudanças profundas no cenário da pesca no Pantanal, inclusive criando a demanda de iscas vivas e dando 

origem a uma nova modalidade de pescador profissional, o “isqueiro”.4,5 
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Mas apesar da importância da pesca esportiva na economia da região, ainda hoje muitas pessoas sobrevivem 
da pesca profissional, usando técnicas seculares e, diria, um tanto rústicas, ficando até semanas em um 
barranco às margens do rio. E o problema é que em alguns casos, dá até para dizer que o peixe mudou de mão 
e que agora são os pescadores esportivos que detém a maior parte da captura anual*.4,5  

*nos anos 1980 os pescadores profissionais no Mato grosso do Sul chegavam a capturar mais de 2000 toneladas. Em 1999, pescadores 
profissionais capturaram apenas 319 toneladas enquanto pescadores esportivos capturaram 1218 toneladas (79%) no mesmo ano. 

O Pantanal, ou boa parte dele, vive ou se beneficia do turismo de observação e uma das coisas mais legais 
que o Pantanal tem é justamente ter conseguido equilibrar o uso para a economia com a manutenção da 
fauna, da biodiversidade que atrai esses turistas. É uma atividade que, quando feita corretamente, também 
pode ter um baixo impacto ambiental.4 

 

 

 

Essa atividade engloba diversos tipos de setores e profissionais: os guias, que não só são essenciais para que 
seja possível circular no pantanal, mas também para levar os turistas nos pontos mais prováveis de 
avistamentos, pousadas (que empregam também muitas pessoas), barqueiros, motoristas (que fazem o 
transporte dos turistas e de suas bagagens), etc. Existem inclusive locais/empresas especializadas em turismo 
de onças, que obviamente é a espécie que todo mundo quer ver. E está crescendo o interesse por observação 
de aves, e o que não falta no Pantanal é ave!4 
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AMEAÇAS AO BIOMA - Impacto das atividades humanas  

Embora o Pantanal seja tido como um exemplo emblemático de sustentabilidade, as atividades econômicas 
em escala local e regional ameaçam o equilíbrio do bioma quando corre o uso descontrolado dos recursos 
naturais. É muito claro que a criação de gado tradicional, de forma extensiva, tem um impacto relativamente 
baixo na vida selvagem. Não há (até o momento) nenhuma espécie que tenha se tornado ameaçada 
exclusivamente em razão da pecuária na região. Até mesmo quando consideramos os conflitos envolvendo 
grandes predadores.3,4 
 
O problema é que a mudança das técnicas de pecuária, transformações culturais e ainda planos de grandes 
obras de infraestrutura não são compatíveis com esse perfil de exploração sustentável.  
 
“Inúmeras intervenções vêm sendo feitas no Pantanal, motivadas por uso agrícola, pecuária, turismo e hidrovia para o 
transporte de cargas. O agravante é que tais usos são feitos sem um conhecimento adequado e sem planejamento que 
possa minimizar as alterações nas propriedades do solo e seus efeitos sobre o rio Paraguai. Quando os ecossistemas são 
alterados, o equilíbrio dinâmico é quebrado, trazendo assim, prejuízos para os serviços ecossistêmicos da paisagem e para 
a qualidade do solo”.5 

O desmatamento que acontece tanto na planície quanto na parte alta (região do planalto), é um dos grandes 

responsáveis por boa parte das ameaças ao Pantanal.  As principais atividades que promovem a retirada da 

vegetação nativa são a agropecuária, a mineração, a produção ilegal de carvão vegetal. É engraçado porque 

essa dinâmica acaba formando um ciclo. A madeira que é usada para a produção do carvão vegetal em geral 

vem da derrubada das árvores que acontece depois da “limpeza” do sub-bosque para implantação de 

pastagens ou cultura de soja. Normalmente os proprietários da terra só têm interesse na área pronta para o 

plantio e não na remoção da madeira.6 

São várias “reações adversas”. Alteração das paisagens, que favorece a propagação do fogo (em casos de 
incêndios), afeta ambientes e ecossistemas, causando um desequilíbrio no ambiente, causa impacto nos 
recursos hídricos (principalmente o assoreamento dos rios, redução/perda de corpos de água), altera os 
processos de inundação e podem causar alterações no fluxo da água e em todos os processos ecológicos da 
planície.6,7  

Um exemplo que ilustra bem isso é o assoreamento do rio Taquari, considerado como o maior desastre 
ambiental do Pantanal. O sistema do Rio Taquari flui de uma região de terra mais altas (planalto) para dentro 
de terras baixas da planície pantaneira. O Rio Taquari sempre levou areia do planalto para o interior da planície 
pantaneira. O problema é que o desmatamento no planalto (para implementação de pastagens e agricultura) 
acontece sem os cuidados necessários para a conservação dos solos e das nascentes. Isso causa o aumento 
dos processos erosivos das terras altas do planalto, levando quantidades ainda maiores de sedimentos para 
o Rio Taquari. Em vários pontos da região, as margens do rio se romperam e formaram novos leitos (ou 
arrombamentos, como são conhecidos na linguagem pantaneira). Assim, áreas onde a inundação era sazonal 
passaram a ficar alagadas permanentemente, tornando inviável a criação de gado.8 

Em alguns lugares, a erosão chega até seu estágio mais avançado e forma voçorocas, que nada mais são do 
que enormes buracos cavados pela chuva. São crateras que podem chegar a 30 metros de profundidade, onde 
o solo fica exposto e atingem o lençol freático.8 
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Como se não bastasse, o desmatamento causa também a fragmentação/redução/perda de habitat (tanto 
terrestres quanto fluviais) e a perda de conectividade entre os ecossistemas, que é uma das ameaças mais 
importantes para toda a fauna do Pantanal. A fragmentação de habitat dificulta ou até impede movimento de 
migração especialmente dos animais; várias espécies precisam de grandes áreas conectadas para manter 
populações viáveis, evitar problemas genéticos e algumas são muito vulneráveis à remoção de habitats 
nativos.9 

Em casos mais extremos tem a perda de espécies e o empobrecimento dos ecossistemas, que não é só uma 
questão de impactos na vida selvagem. Vai muito além de uma planta ou animal deixar de existir ou estar 
presente em uma determinada área. O buraco é mais embaixo. Menos áreas preservadas, menor 
biodiversidade, menos serviços ambientais. Estamos perdendo funções ecológicas e serviços ecossistêmicos 
e isso afeta o sistema como um todo e desencadeia uma série de eventos que acabam criando um efeito 
dominó.6,7,9 

Por exemplo, a regulação “de cima para baixo” (“top-down”) exercida pelos predadores de topo de cadeia, 
como as onças, mantém a diversidade de um ecossistema. O impacto da retirada desses predadores se 
estende no sistema, tanto a nível das presas quanto na própria estrutura da vegetação, podendo desencadear 
as chamadas “cascatas tróficas*”, já que uma coisa vai levando a outra e pode até ir retroalimentando essa 
dinâmica, gerando um ciclo vicioso, com efeitos negativos que vão se somando.6,7 

 
*cascata trófica seria a propagação do efeito de uma perturbação em um determinado nível para os demais níveis de uma cadeia ou 
teia alimentar. Esse efeito aumenta ou diminui o tamanho das populações. 

 

Mas isso também pode acontecer “de baixo para cima” (“bottom-up”) e exemplo que ilustra esse tipo de 
situação é o das queixadas; elas são extremamente sensíveis a alterações em seus habitats e é uma das 
primeiras espécies a desaparecer em resposta à interferência humana no ambiente. Quando deixam de fazer 
parte de um ecossistema, tem início uma série de efeitos negativos: a redução das populações de onça-
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pintada, mudanças nos recursos dos frutos e na estrutura da vegetação, aumento de roedores praga e doenças 
associadas, e um empobrecimento geral das comunidades de plantas e animais selvagens, dentre outros.6,7 

Já os insetos, considerados como serezinhos insignificantes e que não fariam falta nenhuma se sumissem, são 
por exemplo predadores naturais de pragas da lavoura; sem eles, a produção começa a cair não só na 
quantidade, mas na qualidade (já que se torna necessário usar produtos químicos para desempenhar esse 
papel, ou serviço ecossistêmico), gerando um efeito colateral muito desagradável: o aumento de custos, a 
redução de rendimentos, fora os danos causados à saúde em geral!!!!!!!! Fica a dica: os insetos prestam esse 
serviço de graça!!!6,7,9 

Aliás, é impressionante o quanto já foi reduzida a quantidade de insetos. E isso a gente percebe claramente 
quando viajamos de carro. Lembrei de uma conversa que tive recentemente com o pesquisador Christian 
Berlinck, quando ele comentou do “borboleticídio” que acontecia quando viajava e realmente, me lembro de 
quando era criança, viajar de carro era praticamente sinônimo de extermínio de insetos; era um pouco aflitivo 
e até meio nojento ... o vidro do carro por vezes ficava tão cheio de insetos estatelados que era precisa parar 
para jogar uma água e retira-los. Hoje em dia, isso não acontece mais, os vidros dos carros ficam limpos a 
viagem inteira...e ainda que possa parecer um alívio e um sinal de um ambiente limpo, saudável, é exatamente 
o contrário.  

Gente, e os roedores? O ser humano tem uma aversão a eles que beira à neurose. E isso leva ao empenho 
obsessivo em extermina-los, uma sensação quase de “dever cumprido”; o desmatamento também pode 
conseguir esse resultado.  Não tem mais nenhum “rato” na área.  É o sinal de um ambiente desequilibrado, 
com problemas e é indício de um processo que ocorre no país como um todo, não só no Pantanal. Ao fazer 
isso, além de afetar a cadeia trófica de várias espécies (já que eles são a fonte de alimento de diversos animais 
maiores), também causamos impacto no controle de outras espécies das quais eles se alimentam como 
aranhas, escorpiões, sapos, pererecas, etc. E aí, quando eles saem de cena, é frequente acontecer infestações 
dessas espécies que compunham seu cardápio. Ou ainda o aumento da circulação de patógenos (naturais em 
animais silvestres) decorrentes da quebra da barreira biológica entre hospedeiros e vetores de doenças 
(zoonoses). 6,7,9 

 
E sem contar que também existe o impacto econômico da perda de biodiversidade, já que TODOS os setores 
da economia pantaneira dependem direta ou indiretamente de um ambiente preservado! Só para dar um 
exemplo de impacto direto e imediato, que ilustra bem isso, são os mamíferos de grande porte ou topo de 
cadeia, como antas, onças, veados, tamanduás, que além de suas funções ecológicas, são o principal atrativo 
do turismo de observação. (Se não tiver mais bicho para observar, o turista perderá o interesse e não virá 
mais e toda a cadeia produtiva começa a se romper... talvez isso nem pareça tão problemático assim, afinal 
de contas o turismo não é a atividade mais importante da região). 6,7,9 
 
Um outro “efeito colateral” da pressão do desmatamento é a substituição de espécies. Com o 
desaparecimento de espécies naturais de um determinado ambiente, outras que não são naturais desse 
ambiente aparecem e começam a ocupar seu lugar ao encontrarem novos territórios em áreas mais 
preservadas e/ou com menor competição. 6,7,9 

Aí a gente já muda de patamar e começa a falar da parte mais ligada à grandes obras de infraestrutura, coisas 
como energia, hidrovias, ferrovias, etc.6,10 
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Os impactos decorrentes da realização de grandes obras de infraestrutura incluem aqueles do desmatamento 
que acabamos de falar: fragmentação/redução/perda de habitat (tanto terrestres quanto fluviais); perda de 
conectividade entre os ecossistemas; perda de espécies e o empobrecimento dos ecossistemas; ambiente 
desequilibrado; perda de funções ecológicas e serviços ecossistêmicos. E acrescentam alguns outros....  

Hidrelétricas 
A instalação de hidrelétricas geralmente acontece na área dos planaltos que circundam o Pantanal. Já existem 
38 empreendimentos em operação na BAP, 9 hidrelétricas de grande porte (UHEs)* em torno do Pantanal, e 
existem mais de 115 projetos de pequenas centrais hidrelétricas (PCHs), planejadas ou em construção na 
Bacia do Alto Paraguai (BAP).6,10 
 
*Hidrelétricas de grande porte (UHEs) a geração de energia a partir de fontes hídricas, com potência instalada maior que 30 MW. 
Pequenas centrais hidrelétricas (PCHs) têm potências que variam entre 5MW e 30MW e reservatórios com até 3 km². Centrais 
Geradoras Hidrelétricas (CGHs) são instalações com potências entre 0 e 5 MW. Os municípios da BAP concentram 33% das PCHs do 
MT e MS, e 6% do total de PCHs no país.10 

A maioria das PCHs em operação na BAP estão concentradas no Mato Grosso (22 usinas em comparação com 

uma no MS). As PCHs geram energia a partir de desníveis naturais de corpos hídricos sem a necessidade de 

alagamento de grandes áreas, reduzindo seu impacto ambiental em comparação com grandes hidrelétricas 

(UHE). Sua implementação é estimulada por meio de incentivos fiscais, como a facilidade de acesso a recursos 

do BNDES (Banco Nacional de Desenvolvimento Econômico e Social), eliminação de custos para a interligação 

das usinas ao Sistema Nacional e de pagamento a estados e municípios pelo uso de recursos hídricos. O 

interesse na implementação de novas PCHs na região se deve à maior agilidade na obtenção de licenças 

ambientais* e não apenas a seu alto potencial hídrico. Ah, e um detalhe: a implementação de PCHs não requer 

aplicação de compensação ambiental.10 

*O licenciamento é feito pelos órgãos estaduais de meio ambiente, na maioria das vezes. A aprovação da licença também acontece mais 

rapidamente porque não há obrigatoriedade de audiência pública e os estudos de avaliação de impacto ambiental são mais simplificados 

do que EIA/RIMA. 10 

No Mato Grosso, o Projeto de Lei nº 957/2019 tinha sido aprovado pela Assembleia Legislativa com o intuito 
de proibir a instalação de usinas hidrelétricas no Rio Cuiabá. Isso impediria a construção de um complexo de 
seis PCHs, em um trecho de 190 km do rio. Mas infelizmente, no dia 4 de julho deste ano, o governador do 
estado vetou o projeto, contrariando inclusive o estudo de impacto ambiental feito pela ANA (Agência 
Nacional de Águas). O Rio Cuiabá é essencial na regulação dos ciclos hidrológicos e no abastecimento do 
Pantanal.  
 
As Centrais Geradoras Hidrelétricas (CGHs), que são as menorzinhas, não precisam nem de concessão ou 
autorização para sua implementação. Como seus impactos ambientais são menores, devem apenas ser 
comunicadas a ANEEL para fins de registro. Isso porque, teoricamente, caso tenham barragens, elas têm a 
finalidade de garantir a operação da tomada de água e não de armazenamento.10 
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Ao se barrar um rio, seja com um pequeno (PCH) ou grande (UHE) reservatório, vai sempre ter um impacto 
ambiental significativo. No Pantanal, ainda maior. Isso porque tudo no Pantanal gira em torno das águas: seus 
rios, assim como seus afluentes, têm suas nascentes nos planaltos. Eles são responsáveis por recarregar 
grandes aquíferos (que são as fontes de água que abastecem os rios, principalmente na seca), regular o 
regime dos rios, influenciar nas chuvas e servir de berçário para inúmeras espécies (inclusive várias que estão 
em risco de extinção). Todas as espécies de peixes realizam mudanças de habitat em diferentes fases do seu 
desenvolvimento, ou para reprodução, ou para proteção contra predadores.9,10 

Num rio com barragens, os peixes não conseguem migrar rio acima para a reprodução (Piracema). E não 
adianta querer implementar medidas como escada, elevador ou corredeira para peixe porque não são viáveis 
e nem eficientes. Caso exista alguma dúvida se isso é relevante ou não, há indícios de que o ecossistema passa 
a ter uma perda gradativa, tanto em número de indivíduos quanto em espécies. Economicamente falando, a 
produção pesqueira diminui (principalmente das espécies que migram), uma vez que a pesca pressupõe que 
os rios estejam cheios (permitindo a navegação) e que haja abundância de peixes. Além disso, quando as 
inundações acontecem, a produção de iscas é alta; quando não tem cheia, não tem produção de iscas.9,10 

 
Transportes 
Em relação aos transportes, mais da metade dos trechos rodoviários da BAP não são pavimentados. Rodovias 
não pavimentadas dificultam o transporte e escoamento da produção agropecuária nos estados de Mato 
Grosso e Mato Grosso do Sul. Além disso, prejudicam o acesso e interligação com os transportes hidroviário e 
ferroviário. Lembrando que a logística de deslocamento no Pantanal é de fato bem difícil, facilitar a conexão 
entre o Mato Grosso do Sul e o mercado asiático tem sido o ponto principal de projetos que vêm sendo 
discutido nos últimos anos.10,11 
 
Uma das iniciativas mais importantes e controversas na Bacia do Alto Paraguai é o projeto de expansão da 
Hidrovia Paraguai-Paraná (HPP).11,12 
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O projeto é uma enorme ameaça ao Pantanal como um todo. Um dos argumentos utilizados em sua defesa é 
que os rios Paraguai e Paraná sempre foram utilizados pela população local como via de transporte. É verdade. 
Os Rios Paraguai e Paraná são de fato uma via fluvial contínua, que tem como referência inicial o porto da 
cidade de Cáceres, no Mato Grosso, entra no território do Paraguai, passa pela Argentina, desemboca no rio 
Paraná e segue, até sua foz, no rio de La Plata. 

A ideia de expandir a Hidrovia existe há muito tempo e foi analisada pela primeira vez ainda nos anos 1980*. 
E desde sempre encontra dificuldade em ser aprovada. Por que? Será devido a maldade no coração daqueles 
que disseram não ao projeto? Ou de repente, é só para ser do contra e prejudicar determinadas pessoas ou 
grupos que têm interesse na realização da obra? NÃO! Ou ainda, pessoas com interesses duvidosos ou 
simplesmente ignorantes que se sentem realizadas prejudicando o desenvolvimento do país? NÃO!!!!!!!!!!!!!!! 
É uma obra cara e que acarretaria um impacto ambiental enorme!11,12 

* O compromisso para a construção da hidrovia foi assinado em 1992, quando os países abarcados no trajeto da hidrovia assinaram o 
Acordo de Transporte Fluvial pela Hidrovia Paraguai-Paraná.  

O projeto tem como justificativa essencialmente o aumento da capacidade de transporte de grãos, madeira 
e minérios. Tenho a impressão que esqueceram de considerar um detalhezinho pequeno: as exportações 
brasileiras de soja (o principal grão a ser produzido) demandam transporte apenas sete meses por ano, 
aproximadamente, e saem do mercado internacional com a entrada da safra norte-americana. E essa 
necessidade de transporte coincide com a época em que as águas do rio Paraguai estão altas. Mas tudo bem, 
é só um detalhe. 11,12 

Assim como abstraíram de um outro fator: a dificuldade de viabilizar grandes volumes de grãos a serem 
movimentados simultaneamente, onde o produtor teria que esperar a reunião de mais de 300 clientes com 
cargas semelhantes, para seguir via fluvial. Na prática, isso acaba estimulando a escolha do transporte 
rodoviário, cuja carga unitária situa-se dentro de seus limites individuais de decisão ao invés de enviá-la pela 
Hidrovia. 10,11 

É uma proposta que se baseia no modelo de desenvolvimento que se caracteriza por explorar seus recursos 
naturais sem se importar com os impactos no meio ambiente. Ela já ia e segue indo, firme e forte, na 
contramão da tendência política e econômica mundial. Vira e mexe ela volta à tona. Só que agora encontra 
um terreno mais promissor para prosperar, ao menos enquanto o Governo Federal adotar uma política 
claramente anti-ambiental. 10,11 

Do ponto de vista dos impactos, ao contrário do que gostam de dizer seus defensores, não é só “afundar um 
pouquinho o leito” e aumentar a circulação de barcos. Ainda que fosse! Qualquer rebaixamento, pode afetar 
toda a dinâmica do bioma e causar prejuízos, especialmente na época da seca. Com o leito do rio mais fundo, 
a água corre mais rápido, mudando radicalmente a hidrologia e o pulso de inundação da região, e parte do 
Pantanal deixará de ser alagada. Se fosse “só” isso, já seria ruim. A gente já falou sobre as consequências da 
fragmentação de habitat, perda de biodiversidade, etc. até dá vontade de repetir para ver se as pessoas enfiam 
na cabeça que TUDO está conectado. Quanto ao aumento do trafego fluvial no Rio Paraguai, ele já causa perda 
da vegetação nativa nas margens e induz o aumento do assoreamento. 9, 10,11  

Só que a obra é muito maior do que isso! Ela pressupõe, além do rebaixamento, a alteração dos leitos dos 

rios Paraguai e Paraná (retificação e corte de curvas no trecho brasileiro do rio Paraguai), remoção de 

afloramentos rochosos, construção de diques, e ainda tem a construção de 2 portos em Cáceres! Nas palavras 
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do pesquisador Walfrido Tomas, “se mexerem no rio Paraguai para viabilizar o porto em Cáceres, e a 

navegação de carga rio abaixo, o Pantanal vai desarranjar”.   

 

 

 

O Porto de Barranco Vermelho já teve sua Licença Prévia (LP) aprovada. Para que seja implementado são 

necessárias a retificação e a dragagem do leito do Rio Paraguai em diversos pontos, inclusive em locais 

inseridos nas áreas da Reserva Ecológica Taiamã e do Parque Nacional do Pantanal Matogrossense. Só pra 

lembrar, essas duas regiões são refúgios importantíssimos para a biodiversidade pantaneira e abrigam uma 

das maiores densidades de onças-pintadas do mundo.11   

E ainda traz junto outras obras como o projeto de construção da Estação de Transbordo de Carga (ETC)* em 

Santo Antônio das Lendas (MT). O objetivo é dar acesso a trechos menos sinuosos da hidrovia, facilitando o 

transporte de cargas por embarcações maiores. Além dessa, estão planejadas uma ETC para cada um dos 

novos portos: Barranco Vermelho e Paratudal. O Terminal Portuário de Paratudal, em Cáceres, também já 

teve sua LP aprovada pelo Conselho Estadual de Meio Ambiente de Mato Grosso.10, 11  

*De acordo com a Agência Nacional de Transportes Aquaviários (Antaq), estação de transbordo de cargas (ETC) é uma "instalação 

portuária situada fora da área do porto organizado, utilizada, exclusivamente, para operação de transbordo de cargas destinadas ou 

provenientes da navegação interior".11 

Para piorar, é um projeto que oficialmente não segue os padrões científicos na determinação desse 

rebaixamento da cota do rio Paraguai. Na prática, não dá nem para saber qual será o impacto porque não é 

possível prever o tamanho da área que deixará de ser alagada. Ah, fora que aumenta a importância da 

pavimentação de rodovias e o custo do projeto não foi calculado pelo Ministério dos Transportes!10, 11 
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Uma alternativa, essencialmente com o mesmo objetivo, é a Rota Bioceânica, também conhecida como Rota 

de Integração Latino-Americana (Rila). Essa rota pode ser concretizada tanto via rodoviária quanto ferroviária: 

o Corredor Rodoviário Bioceânico e a Ferrovia Bioceânica.10, 11, 12 

Os estados do Mato Grosso e Mato Grosso do Sul possuem duas ferrovias implementadas. Também existem 

2 outros grandes empreendimentos ferroviários em planejamento: a Ferrovia de Integração do Centro-Oeste 

(FICO) e a Ferrovia EF-170, também conhecida como Ferrogrão, que pretende conectar o Mato Grosso ao 

Porto de Miritituba do Rio Tapajós (PA). Em 2018, o processo de concessão da Ferrogrão foi paralisado, após 

ação do MPF identificando problemas no diagnóstico ambiental realizado pela ANTT (Agência Nacional de 

Transportes Terrestres).10, 11,12 

Tem também uma obra andando a todo vapor que é a estrada do Naitaca, entre os municípios de Corumbá, 

Miranda e Porto Murtinho, que faz a ligação da ponte do Naitaca (MS-382) com a MS-195. A implantação da 

estrada pressupôs a abertura e limpeza do traçado, o serviço de aterro e estão em fase de conclusão as 

estruturas de drenagem em trechos de vazantes. Dos 25km do trecho, já é possível trafegar em 11 km (que 

estão com cascalho).12  

A justificativa para a realização da obra é melhorar a logística da região, facilitando a retirada do gado e o 

abastecimento das fazendas em qualquer época do ano. A estrada fica numa área onde o acesso é 

interrompido por atoleiros ou pela cheia, deixando a região completamente isolada. Por outro lado, o traçado 

corta um maciço de carandás na planície e pode representar um risco aos animais da região (especialmente 

em relação a atropelamentos).12 

 

 

 

Mineração 

Ah, não podemos deixar de lado, a mineração! Como assim, tem mineração no Pantanal???? Pasmem!!! Tem! 
De acordo com os dados do MapBiomas*, a área explorada para atividades de garimpo e mineração é 
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relativamente pequena, se pensarmos em termos do bioma como um todo. Mas o que preocupa é que está 
crescendo, principalmente no Mato Grosso.13 

 
*O projeto MapBiomas tem como objetivo monitorar e fazer um mapeamento anual do uso e cobertura do solo no Brasil. É uma iniciativa 
do Observatório do Clima, criada e desenvolvida em conjunto a empresas de tecnologia, ONGs e universidades.14 

No Pantanal do Mato Grosso, a presença de garimpos é bem antiga e o primeiro registro conhecido é de 1777, 
no município de Poconé. É quase em sua totalidade, restrita à extração de ouro e um dos atrativos para a 
exploração na região é a facilidade tanto da extração quando de escoamento da produção.13 Inicialmente era 
feita de um modo bem rudimentar, mas com a segunda leva de exploradores, que aconteceu nos anos 1980-
90, foi introduzido o uso de maquinários.  

Poconé é hoje uma das maiores exportadoras de ouro do país. Atualmente, existem pelo menos 20 áreas 
de garimpo dentro da zona rural da cidade, sendo que são devidamente legalizados e 06 (seis) que funcionam 
ilegalmente. Acho que aqui vale um “parêntese” para esclarecer que existe a possibilidade de realizar a 
atividade de garimpo de forma legal, DESDE QUE siga as condições estabelecidas: a exploração deve ser 
organizada no formato de cooperativas; ter direito e título para a exploração de determinada área, e 
OBRIGATORIAMENTE fica incumbido de recuperar a área degradada.4,13 

As atividades de mineração prejudicam a qualidade da água nos rios, principalmente por causa da 
contaminação por mercúrio, afetando inúmeras espécies animais (degradando seu habitat e comprometendo 
sua cadeia trófica), mesmo em áreas muito distantes de onde a contaminação aconteceu. Só para se ter uma 
ideia, lontras e ariranhas que habitam os rios Vermelho e Miranda no Mato Grosso do Sul, apresentaram uma 
concentração de mercúrio de nível superior àquele considerando normal para a espécie. Esses rios ficam a 
cerca de 475 km de distância da área de mineração de ouro mais próxima! Ah, peixes e jacarés também já 
foram afetados.4,13,15 

A contaminação também já afetou a população de onças no Pantanal norte, onde inclusive foi encontrada 
uma onça com maior nível de mercúrio já registrado em animais selvagens no mundo!4 Que beleza! Seguimos 
batendo recordes!  

Já no Mato Grosso do Sul acontece a exploração do ferro; o estado possui a terceira reserva de ferro do Brasil 
e as principais jazidas estão concentradas nos municípios contíguos de Corumbá e Ladário. Não fica 
exatamente dentro do Pantanal, mas sim no maciço do Urucum, uma região montanhosa na fronteira com a 
Bolívia, na borda oeste do pantanal. A produção esperada de minérios gira em torno de 10 milhões de 
toneladas ano e a expectativa é que venha aumentar muito.4,13 

De mãozinhas dadas com a exploração do ferro, vem a produção do carvão vegetal. É uma fonte de energia 
renovável e uma matéria-prima importante para melhorar a qualidade do ferro-gusa e do aço produzido e, 
consequentemente, aumentar o preço final do produto. A produção sustentável e competitiva de carvão 
vegetal é possível, mas a maior parte ainda provém da exploração de florestas nativas, considerado crime 
previsto na Lei Federal 9.605/1998.16 

O motivo é um só: o preço. O produto de origem ilegal é MUITO mais barato! Custa de 10 a 12% do valor do 

carvão produzido a partir de florestas plantadas, impulsionando o desmatamento ilegal de áreas nativas do 

Pantanal e do Cerrado. Para dar uma noção melhor do que isso significa, em 2008 (mais de 10 anos atrás!), 
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praticamente metade das matas nativas brasileiras utilizadas para a produção de carvão vegetal provinham 

desta região. As carvoarias, emitem grande quantidade de partículas muito finas de poluentes (poeiras, 

fumaças e outros materiais sólidos ou líquidos). Eles ficam suspensos no ar e gases como monóxido de carbono 

(CO) e óxidos de enxofre e de nitrogênio, que são prejudiciais não só ao meio ambiente, mas à população em 

geral.16 

 

 

 

Fora isso, existem atividades ilegais como caça furtiva (de jacarés, por exemplo, que quase foram extintos e 

de onças, que seguem sendo alvo da cobiça de caçadores) e contrabando de animais vivos (especialmente 

aves) que ainda movimentam grandes quantidades de dinheiro. 

Com certeza existem outros impactos dessas ou de outras atividades, em maior ou menor escala. Esse é um 
tema que mereceria um livro para chamar de seu, porque tem muita coisa a ser dita, discutida e questionada. 
Mas minha intenção não é me aprofundar em muitos detalhes, só mesmo ter um panorama de alguns dos 
impactos negativos que as principais atividades econômicas no Pantanal (e arredores) podem causar no 
bioma. 
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AMEAÇAS AO BIOMA - Mudanças climáticas 

Além do impacto das atividades econômicas e grandes obras, existem outras ameaças ao bioma que 
acontecem ao mesmo tempo, decorrentes das mudanças climáticas (e seus efeitos) e dos incêndios. Se nada 
mudar existe a possibilidade de que o funcionamento dos ecossistemas do Pantanal seja afetado de tal 
maneira que entrem em colapso.  

Será que não tem uma certa dose de exagero nisso tudo? Tá bom, tem menos chuvas, o rio tá mais baixo, mais 
quente, bla bla bla. Mas daí a dizer que o “Pantanal pode entrar em colapso” não é um pouco de histeria 
coletiva? Não. Infelizmente não é. Adoraria que fosse. 

E o que que a tão famigerada mudança climática tem a ver com isso? Tudo! Primeiro porque a mudança 
climática do planeta é um processo real, concreto, que já está em andamento. E segundo, porque o Pantanal 
é “filhote” da Amazônia, ou seja, ele só existe por causa da Amazônia. Existem diversos estudos e artigos 
publicados que estabelecem e confirmam essa relação direta entre os dois biomas. O pesquisador da Embrapa, 
Walfrido Tomas (que, além de conhecer profundamente o Pantanal e ser considerado um dos maiores 
especialistas no assunto, é também um dos meus orientadores) explica de forma bem simples e didática essa 
relação.4,17 

Pode-se dizer que os efeitos do aquecimento do planeta acontecem em 4 escalas: global (mudança climática 
em si), continental (alterações na Amazônia), regional (alterações na Bacia do Rio Paraguai) e local (mudança 
no regime de seca/cheias).17 

Global porque o clima do planeta todo está mudando aquecendo e causa impacto em TODOS os lugares; não 
existe fenômeno climático que seja independente da mudança climática mundial. E isso é um fato, por mais 
que ainda exista uma grande parcela da população, de líderes políticos, governantes etc que simplesmente se 
recuse a acreditar. Talvez porque essa mudança seja um processo gradual, que vem acontecendo ao longo das 
últimas décadas. Talvez porque tudo parece ainda muito distante, como por exemplo, o derretimento das 
calotas polares. E daí se o oceano subir um pouco o nível? Todo esse drama por causa de alguns míseros 
centímetros? Ou talvez porque é realmente difícil de reconhecer que o nosso modo de vida possa causar danos 
até irreversíveis ao nosso querido planeta azul e isso significa que mudanças de mentalidade, de hábito, de 
postura são essenciais para continuarmos existindo enquanto espécie. 17 

É tudo tão óbvio, mas no final das contas, pouco importa acreditar ou não... infelizmente contra fatos não há 
argumentos. E atualmente, os cientistas nem falam mais em parar a mudança climática, porque ela já está 
acontecendo. O desafio agora é mitigar seus efeitos e talvez reduzir um pouco seu ritmo.  

Trazendo essa questão para um contexto continental, nos deparamos com a redução do volume de chuvas 
vindas da Amazônia através dos famosos rios voadores. A Amazônia produz nuvens carregadas de água que 
se deslocam para a região centro e sul do pais (rios voadores) e que são os responsáveis pela chuva que cai 
não só no Pantanal, mas em São Paulo, no Paraná, etc. O desmatamento descontrolado, além de causar uma 
perda significativa de área, já se reflete na perda também de serviços ambientais como a produção de 
umidade, aquela mesma que vai se transformar nas chuvas que regem nosso clima, que garantem nossos 
recursos hídricos... Então, quando ouvir alguém falando que a Floresta Amazônica é um grande amontoado 
de árvores e de bichos, que podem até ser bonitos, mas não servem para nada, lembre-se: o que acontece lá 
nos afeta diretamente! Simples assim.17 
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E aí, esse fenômeno continental causa efeitos regionais, como por exemplo, a diminuição da precipitação na 
Bacia do Rio Paraguai. Isso se reflete na diminuição da estação chuvosa e também na redução do nível do Rio 
Paraguai, que é rio principal. Como é uma área também já bastante modificada pela ocupação humana (foi 
muito desmatada), com rios e nascentes degradados, essas alterações na bacia já causam impactos diretos no 
Pantanal, pois as áreas de recarga (áreas úmidas presentes ao longo dos rios, como brejos e lagoas de 
altitude), que são essenciais para a manutenção da capacidade hidrológica da Bacia, também estão 
degradadas.17 

Isso tudo se reflete a nível local. O Pantanal é marcado por ciclos. Ciclos de seca e ciclos de chuva. Isso não é 
novidade. Nem para os pesquisadores e muito menos para os pantaneiros. Já houve outros ciclos de seca que 
duraram 14, 15 anos... seguidos por períodos de grandes cheias, onde ficou inundado por outros 10-15 anos. 
E a riqueza do Pantanal é justamente o fruto da combinação desses dois períodos, que modulam toda a 
dinâmica dos ecossistemas pantaneiros.17 
 
 

 
 

 
Mas então, não tá tudo igual? Não! Porque o Pantanal já enfrenta os efeitos das alterações climáticas: antes 
ele passava por esses períodos de seca extrema mas conseguia se manter rico e abundante. Agora já é possível 
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observar alterações desses ciclos e existe a possibilidade de que, daqui para frente, ele não consiga se manter 
e nem se recuperar após esses períodos.  
 
Para ilustrar isso melhor, num padrão “normal” das inundações, as planícies alagáveis do Rio Paraguai não são 
afetadas pelo fogo durante a estação seca. Só que em 2020, a maioria dos incêndios aconteceu justamente na 
área alagável ao longo do Rio Paraguai e começaram a aparecer e se multiplicar bem antes da época esperada.  

Nos últimos anos, a quantidade de chuvas vem diminuindo. Em 2019, já tinha sido mínima e em 2020, teve 
60% menos chuva do que o esperado17,18. As chuvas não vão acontecer na mesma proporção e intensidade 
que aconteciam no passado; o clima está mais seco, mais quente, e eventos climáticos extremos (como a 
intensificação dos períodos de estiagem e da estação seca) tendem a ser mais frequentes. A Embrapa 
Pantanal apontou, desde 2020, o aumento de 2ºC na região de Corumbá e de Ladário, em média. A 
temperatura ultrapassa os 40ºC em diversos dias e o calor causa uma evaporação muito maior na bacia do 
Paraguai.  
 
No final de setembro de 2020, o valor do nível do Rio Paraguai atingiu, em Cáceres (MT), o menor valor da sua 
história, desde 1965. Em Ladário, o nível negativo começou mais cedo em 2021, em relação a 2020. A 
navegação na bacia do Rio Paraguai foi suspensa em setembro de 2021 e só foi retomada em janeiro deste 
ano. Como consequência, o transporte de mais de três milhões de toneladas de minério foi feito pelas 
rodovias, com custo mais elevado.10,17 

 
Se as coisas continuarem dessa forma, eventos catastróficos como esses tendem a ser mais frequentes. Se 
pensarmos no tamanho do estrago que aconteceu nesses 2 anos (2019 e 2020), mesmo se levarmos em conta 
apenas o que pôde ser contabilizado, e considerarmos que outros eventos dessa magnitude aconteçam todo 
ano, tendo impactos acumulativos, o dano pode ser irreversível. 
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A RELAÇÃO PANTANAL X FOGO 

Iniciei este livro com a percepção de que o fogo na natureza é, por princípio, sempre ruim. Sempre que via 
notícias ou reportagens falando sobre incêndios florestais, a ênfase girava em torno de duas palavras: 
destruição e catástrofe. Principalmente em 2020, quando por aqui não se falava de outra coisa que não fosse 
os incêndios no Pantanal. Pode até parecer meio melodramático, e talvez seja mesmo. 

Mas era inevitável um mix de sentimentos: tristeza, raiva, impotência, frustração, indignação. Ficava aqui 
surtando: é inacreditável que isso esteja acontecendo de novo! Não é possível que não tenha outra forma de 
manejar pasto!! Sinceramente, achava tudo aquilo o fim da picada!   

Até que, em outubro de 2021, tive a oportunidade de fazer uma expedição para o Mato Grosso, junto com o 
ICMBio, para acompanhar o processo de queimas prescritas na RPPN do SESC Pantanal e conviver com as 
pessoas que são consideradas as maiores conhecedoras de manejo e ecologia do fogo no Brasil. Essas queimas 
faziam parte de projetos de pesquisa para analisar os efeitos do fogo sobre o bioma (tanto sobre a flora quanto 
a fauna, incluindo analises de DNA do solo). Mas confesso que estava um tanto incomodada com o fato de eu, 
justo eu, estar indo participar dessa atividade. De qualquer modo, precisava entender melhor como isso 
funciona e lá fui eu. 

Então acho melhor começar do começo, para que a gente possa entender o que aconteceu em 2019 e 2020. 

Bom, desde a antiguidade, onde tem gente, tem fogo. Por aqui, em terras tupiniquins, esse ainda é um dos 
mecanismos mais utilizados para manejo de pastagens e é uma prática arraigada na cultura pantaneira. É o 
que a gente conhece como queimada. O objetivo é a renovação do pasto e/ou aumentar a oferta de forragens 
para o gado, principalmente no período seco (agosto a setembro), além de eliminar as macegas (facilitando a 
circulação e o manejo dos animais) e as espécies indesejáveis (pouco consumidas pelo gado e pragas). E 
quando manejado adequadamente, cria um efeito similar ao fogo de causas naturais, que é a existência de 
áreas com tipos de manejo diferentes, que compõem a paisagem.1,2 

Ué, como assim? 

O fogo sempre existiu na natureza, muito antes do surgimento dos seres humanos. Não é nem bom, nem ruim. 
O que muda são os efeitos que a passagem do fogo vai ter em um ambiente, que podem ser positivos ou 
negativos. Quem determina o impacto causado pelo fogo num dado ecossistema é uma coisa chamada regime 
do fogo, que nada mais é do que um conjunto de fatores: as condições climáticas/meteorológicas, a 
intensidade do fogo, sua frequência, época do ano em que ocorre e onde ocorre. 1,2,3 

O regime de fogo natural é aquele que ocorre na ausência de intervenção humana, ou seja, sem que a gente 
meta o bedelho no processo. As fontes naturais de ignição são raios, vulcões e meteoros. Como não temos 
vulcões por aqui (era só que faltava!), o mais comum é o fogo por raio, que em sua vasta maioria, ocorre no 
período de chuvas. Via de regra, ele derruba algumas árvores devido à explosão, queima um pouco, mas não 
progride muito. Mesmo que o raio caia numa área mais aberta, a tendência é que ele se espalhe mais, mas 
não deve progredir de forma devastadora.1,3 

O efeito desse fogo vai ser a criação uma paisagem com um mosaico de áreas que são queimadas em tempos, 
momentos e frequências diferentes. Esse mosaico gera um ambiente heterogêneo e, portanto, mais nichos 
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ecológicos*. Quanto mais nichos tiverem, mais espécies vão ocupar esse ambiente e, consequentemente, 
maior vai ser a biodiversidade.1,2,3 

*nicho ecológico pode ser definido como a maneira que ele explora e se relaciona com seu habitat e o papel que ele cumpre em seu 
ecossistema. É o conjunto de todos os recursos que permitem a sua sobrevivência no ambiente.  

No Pantanal, incêndios por raio são pouco frequentes*, e não contribuem de forma significativa para a grande 
extensão de áreas queimadas no bioma. Em sua vasta maioria, caem durante o período chuvoso, quando a 
vegetação ainda está verde e são seguidos ou precedidos por chuvas, o que limita a propagação do fogo. É 
raro que aconteça “fora de temporada”, mas é possível. Se acontecer, não será todo ano e nem no mesmo 
lugar (ainda bem!).1 

*Encontrei alguns resultados interessantes em estudos publicados recentemente, que reforçam o fato de que incêndios decorrentes de 

causas naturais são pouco frequentes e NÃO contribuem para a grande extensão de áreas queimadas no Pantanal, já que em geral caem 
durante o período chuvoso e são seguidos ou precedidos por episódios de chuvas, o que limita a propagação do fogo.  

Um exemplo que deixa isso bem claro é o que foi observado no período de 2012 a 2017: o ano que teve mais focos de incêndios foi 
2012, que por sua vez foi o ano com menor incidência de raios. Por outro lado, em 2014 a maior parte dos incêndios (quase 96%) 
aconteceu durante o inverno, que além de ser a época de menor ocorrência de raios, é também a época que corresponde à atividade 
de queima de macegas no Pantanal. Olha só, que surpresa! (só que não!)1 

O Pantanal ao longo do tempo adaptou seu ecossistema à presença do fogo e existe um consenso de que, ali 
“a questão não é SE vai queimar, mas QUANDO vai queimar e o QUANTO”.2 É considerado um bioma 
dependente do fogo* e, portanto, de um modo geral, se beneficia de queimadas para a manutenção de sua 
biodiversidade e de seus processos ecológicos.2,3 

*Existem ambientes que são sensíveis ao fogo (ou seja, não estão adaptados) e não respondem bem a ele, e outros que são adaptados 

e até dependentes da passagem do fogo3. No Brasil, um exemplo de ambiente sensível ao fogo é a Amazônia. No Pantanal, o fogo está 

presente há milênios, muito antes dos primeiros assentamentos humanos, por volta de 8.000 AP. Inclusive o pico de ocorrência de 
eventos de fogo na região parece ter sido cerca de 12.000 AP.  

Mas como é que esse negócio funciona? 

Bom, quando a vegetação seca é queimada, o que é eliminado é o tecido morto (o tecido vivo permanece). As 
cinzas são absorvidas pelas raízes quando chove. Os nutrientes que estavam presos nessa parte morta da 
planta, voltam para o sistema para alimentar as raízes e são usados para a rebrota. Aí acontece a floração, 
frutificação, o estímulo do banco de sementes* do solo, já que muitas plantas são estimuladas pela fumaça 
ou pela temperatura do fogo; algumas inclusive só florescem devido à presença da fumaça e do fogo! E eis 
que surge uma vegetação mais vigorosa, tenra e aberta, facilitando o forrageio dos animais.3 

*O banco de sementes é a reserva de sementes viáveis e não germinadas devidamente guardadas em lugares onde estão longe de 
qualquer adversidade e que em uma emergência, podem ser usadas. Essa reserva acontece de forma natural (sementes presentes no 
solo) ou artificial (quando nós, humanos, armazenamos as sementes a fim de protege-las e manter sua diversidade genética)4. 

Para a fauna, os impactos são geralmente leves e as mudanças físicas no habitat causadas pelo fogo tendem 
a favorecer positivamente algumas espécies: de cara, a gente já percebe uma maior atividade dos insetos 
(como as formigas, por exemplo), que podem ser bastante favorecidos pela alta disponibilidade de folhas 
novas. Consequentemente, isso pode favorecer outras espécies que se alimentam de insetos, como alguns 
marsupiais*, que começam a chegar na sequência. Depois chegam os animais de médio e grande porte, que 
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participam da dispersão de sementes (sendo inclusive conhecidos como engenheiros ambientais). E 2 ou 3 
dias depois da queima já é possível ver pegadas de animais como veados, antas, tatus circulando por ali depois 
da passagem do fogo.3,5 

*marsupiais: são animais mamíferos, cujos filhotes completam o seu desenvolvimento dentro de uma bolsa que as fêmeas têm, chamada 
marsúpio. Talvez o marsupial mais famoso seja o canguru australiano. Aqui no Brasil, alguns exemplos são as cuícas e os gambás.  

Muitos animais herbívoros se aproveitam da rebrota da vegetação3, como o veado-campeiro, por exemplo. 
Outros, como o tatu-peba, aproveitam a grande quantidade de folhas, raízes, brotos e insetos encontrados 
após a passagem do fogo. E vamos combinar? Uma “saladinha” fresca é bem mais gostosa que mato seco!  

A queima da vegetação também facilita a circulação de alguns animais (incluindo biólogos), que é mais difícil 
quando as macegas crescem demais (comprovado na prática por essa que vos escreve!!!); ao mesmo tempo, 
favorece animais predadores, que podem conseguir suas refeições com menos esforço, se aproveitando do 
fato das suas presas ficarem mais expostas após a passagem do fogo (já que a vegetação, que servia de refúgio 
ou que permitia sua camuflagem, é destruída).5 

Só que, obviamente essa dinâmica não é uma coisa linear, que funciona como uma fórmula matemática, onde 
2+2 é sempre igual a 4. E os problemas surgem quando nós, humanos, interferimos demais e/ou fazemos uso 
indiscriminado do fogo.3 

Os regimes naturais têm sido modificados principalmente por causa das atividades humanas. Seja por 
queimadas muito frequentes numa mesma área, seja pela extensão da área queimada, eliminação de 
vegetação nativa, presença de espécies sensíveis ao fogo, etc. O fato é que em regimes de fogo alterados o 
fogo é mais intenso do que os naturais, se espalha por extensões muito maiores e frequentemente acabam se 
tornando incêndios florestais de grandes proporções.6 Quase a totalidade dos incêndios no Pantanal são 
iniciados por ação humana*. 

*eles podem ser acidentais e/ou criminosos O incêndio acidental pode ter várias causas, desde problemas em equipamentos até o uso 
do fogo para a limpeza/renovação do pasto que, mesmo com as devidas autorizações, sai do controle. Já o incêndio criminoso é resultado 
de uma ação deliberada que não teve autorização legal (independente de sua intenção ter sido ou não criminosa) e prevê 
responsabilização judicial e punições severas.7 

E afinal o que que é um incêndio florestal*? Essencialmente é um fogo que foge do controle, já que ele não 
fica necessariamente restrito à área onde teve início. Ele pode se tornar generalizado, persistente e intenso.  

*O “incêndio florestal é qualquer fogo não controlado e não planejado que incida sobre a vegetação nativa ou plantada, em áreas rurais 
e que, independentemente da fonte de ignição, exija resposta.”7 

E aí as coisas mudam de figura; as consequências podem ser catastróficas e gerar impactos negativos, 
alterando a estrutura, a dinâmica e a funcionalidade dos ecossistemas.  

Por exemplo, na vegetação, a queima causa a remoção da parte aérea das plantas e pode esgotar as reservas 
disponíveis para o crescimento, podendo afetar a composição de espécies vegetais de uma determinada área 
ou causar sua deterioração. Além disso, reduz a infiltração de água no solo e causa uma alteração no estoque 
de recursos naturais. Muitas espécies precisam de mais tempo para se restabelecerem. E então vem outro 
fogo e puf! A planta demora um tempo para pegar essa energia e voltar. Quando ela começa a rebrotar mais 
uma vez, vem outro fogo e puf!! Como ela não tem tempo de fazer fotossíntese e gerar energia suficiente, a 
capacidade de resiliência e restauração do ambiente diminui.5,6 
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E aí a coisa pode desandar de vez! A reserva que estava ali embaixo da terra acaba e os indivíduos começam 
a ser retirados do sistema, podendo levar à perda de biodiversidade. Isso causa a simplificação do ambiente, 
desencadeando um efeito dominó com a substituição de habitats, comprometendo as cadeias tróficas 
naturais daquele ecossistema.5,6 

O impacto na fauna também é enorme, mas uma coisa interessante é que existem alguns aspectos que podem 
favorecer (ou não) a resposta dos animais às alterações ambientais abruptas decorrentes de um incêndio. O 
tamanho do bicho, por exemplo: quanto maior for sua massa corpórea, melhor é sua condição de 
movimentação e, consequentemente, menor o efeito para a espécie.  

De modo geral, ninhais, animais jovens e pequenos são mais vulneráveis que os adultos e não têm muita 
agilidade para fugir rapidamente.  O modo de locomoção das espécies (como o bicho se movimenta: se anda, 
voa, escala árvores, etc) influencia diretamente o efeito do fogo sobre elas, assim como o horário em que o 
fogo acontece.5,6 “Quando o fogo vem a noite, o ambiente está mais úmido, o ar fica mais denso e a fumaça 
fica baixa e contida, se concentrando no meio da mata, prejudicando a visibilidade e respiração dificultando a 
fuga”.  (Christian Berlinck, 2021). Mas, em todos os casos, um impacto comum é a perda de habitat (que pode 
ou não ser temporária) e a possibilidade de sofrer queimaduras e intoxicação.  

A grande maioria (praticamente todos) dos incêndios florestais se inicia na superfície, são os mais comuns e 
normalmente começam em áreas abertas. São aqueles que queimam restos de folhas, galhos, etc, e também 
as plantas que estão li, por exemplo o capim, as ervas, pequenos arbustos. São também os que mais afetam 
a fauna como um todo por causa da propagação relativamente rápida, abundância de chamas e muito calor. 
As temperaturas próximas ao solo podem chegar a 800o em áreas com muita matéria orgânica. Sinceramente 
eu não consigo nem imaginar o que são 800oC. Mas só para se ter uma ideia, num crematório a temperatura 
usada varia de 850 a 1200oC!!7 

 

 

 

Nesse tipo de incêndio, todos os animais que vivem ou “circulam” acima da superfície podem ser atingidos. 
Quem pode, foge. Mas sempre há o risco de sofrer queimaduras, que podem causar lesões graves ou a morte. 
Os mais afetados são os que vivem estritamente no chão, especialmente os menores e os mais lentos. Muitas 
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espécies eventualmente escapam do fogo mas ficam mais vulneráveis à predação. Ou morre torrado ou vira 
refeição de alguém. É o caso de muitos mamíferos, aves terrestres, répteis, além de invertebrados, que se 
deslocam para áreas abertas e descampadas. E ainda tem a intoxicação pela fumaça (quando inalada pode 
causar atordoamento, desorientação, etc) que compromete sua capacidade de fuga e pode até matar. Sobra 
até para as espécies aquáticas! Nem elas escapam totalmente ilesas; sofrem impactos indiretos dos incêndios 
como o efeito das cinzas na qualidade de água.5,7 

Só que não necessariamente os problemas acabam, tão logo o fogo acabe. A queima da vegetação implica na 
redução na oferta de alimentos, que afeta a sobrevivência dos animais herbívoros. A baixa disponibilidade 
de água, somada às altas temperaturas, causa desidratação. E se os recursos acabam, os animais que 
sobreviveram ao fogo acabam morrendo por fome e sede. É a chamada fome cinzenta. Também ocorre a 
perda de habitat. Quem é mais flexível* para usar diferentes ambientes tende a ser menos prejudicado. Já 
aquelas que não tem essa flexibilidade, podem ter dificuldades de buscar novas áreas para ocupar.5,7 

*Espécies mais flexíveis para ocupar diferentes ambientes são espécies generalistas em relação ao habitat. Espécies que não tem essa 
flexibilidade são as de hábito especialista; elas têm dificuldades de buscar novas áreas para ocupar ou disputar novos territórios, seja 
porque têm áreas de vida restrita ou por serem territorialistas. 

Em situações mais extremas, quando “dá muito ruim”, pode ocorrer a perda de espécies, inclusive de espécies-
chave. Muitas vezes estas são ameaçadas de extinção ou têm populações pequenas, e a perda de alguns 
indivíduos pode comprometer a viabilidade daquela população.5,7 

Mas, muitas espécies que passam a maior parte do tempo em outros ambientes, conseguem escapar do fogo 
se abrigando ou buscando refúgio em outros lugares. Quem tem habilidade de cavar, se enfia embaixo da 
terra; quem consegue escalar, sobe nas árvores e tem aqueles que vão para dentro d’água.5,7 

Tocas, em geral são muito seguras: normalmente são úmidas e fresquinhas, com a temperatura do solo 
variando muito pouco. Os bichos que vivem enfurnados em tocas ficam lá, tranquilos, só esperando. Não estão 
nem aí “pro” que tá rolando lá fora. Mas, se a toca perde muita umidade e seca, em áreas com muita matéria 
orgânica do solo, e o fogo entra no solo, evoluindo para um incêndio subterrâneo, ela pode acabar virando 
uma armadilha e funcionar como um forno porque eles não saem dali nem mesmo com o aumento da 
temperatura e acabam morrendo cozidos.5,7 
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O incêndio subterrâneo queima o material orgânico em decomposição (até o solo mineral) e como tem pouco 
oxigênio disponível, o fogo se desenvolve lentamente, sem chamas, com calor intenso, muita fumaça mas 
força destruidora uniforme. É pouco frequente e difícil de combater. É o mais severo de todos os incêndios. 
Ele acaba com a parte viva do solo, ele calcina e esteriliza o solo, nada vivo cresce, o solo tem que ser formado 
novamente.7 

Tem também os incêndios copa, que ocorrem nas árvores. Dependendo da altura e estrutura da vegetação, 
se propagam rapidamente, liberando grande quantidade de calor e são os mais difíceis de serem combatidos. 
No Brasil, todos se iniciam a partir do fogo de superfície.7 

As árvores podem até ter sua folhagem destruída, mas apesar da aparência de que está tudo esturricado, ela 
não morre. Geralmente ela rebrota toda de novo, tanto na parte subterrânea quanto no caule. Os bichos que 
vivem ou buscam refúgio nelas também podem sofrer queimaduras ou ficarem intoxicados. No final das 
contas, quem consegue voar tem talvez a maior chance de fugir do fogo e não virar churrasco.5,7 

 

 

 

Seja qual for a fonte de ignição ou o tipo de incêndio, a ocorrência e propagação dos incêndios estão 
fortemente associadas a algumas condições climáticas como temperaturas elevadas, baixa umidade do ar e 
ventos fortes, que vão determinar sua intensidade e velocidade. Essas circunstancias são mais comuns durante 
a estação seca e é normalmente no auge desta estação (agosto, setembro e outubro) que esses grandes 
incêndios acontecem. A propagação também é influenciada pela quantidade de combustível (biomassa ou 
vegetação seca) na superfície do solo e o tipo de cobertura vegetal; em áreas abertas, onde tem mais vento, 
a temperatura aumenta, a umidade diminui e o fogo não encontra nenhum tipo de resistência e se propaga 
com mais facilidade; depois entra na floresta (que quando não foi alterada serve de barreira e dificulta a 
propagação).5, 
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Os incêndios de 2019 e 2020 

É verdade que Pantanal está “acostumado” a ser palco de incêndios florestais, que é algo quase considerado 
“normal”. Só que o que aconteceu no Pantanal em 2019 e 2020 foram enormes incêndios florestais, com 
proporções realmente devastadoras, que não tiveram nada de “normal”. Inclusive foi algo que é considerado 
por muitos como crime ambiental, intencional, com o intuito deliberado de causar uma catástrofe. Nesse caso, 
parabéns aos envolvidos! Foi de fato devastador! O que é possível afirmar, sem nenhuma sombra de dúvida, 
é que o que aconteceu foi resultado de uma combinação de fatores, que juntos formaram a receita perfeita 
para um desastre.8,9 

Acho que uma forma de sintetizar essa receita, é a grosso modo, separarmos os ingredientes principais: as 
condições climáticas, o fator humano (que inclui a atuação estatal), as características geofísicas do Pantanal 
(e suas respectivas dificuldades).9,10 
 
Na questão climática, a região estava sim no auge de um período de estiagem prolongada, com temperaturas 
elevadas, existe o consenso de que esses dois últimos anos foram muito fora do padrão, de modo que não 
podemos (ou não devemos) considera-los como “normais”, mesmo levando em conta que o Pantanal já passou 
por outros períodos de seca (como o de 1960 a 1974). A diferença é que antes podia se contar com a cheia 
que viria; podia demorar um pouco mais, uma pouco menos, mas o Pantanal iria inundar de novo.  Só que 
agora, o contexto está mudando e o problema é que esses 2 anos podem ser o início de um “novo normal”, 
de um novo padrão que tende a surgir como consequência direta da nossa interferência na dinâmica do 
planeta. E é isso que as pessoas realmente precisam entender: nesse novo contexto não há a “garantia”, a 
certeza que havia antes, de que a seca eventualmente vai passar e o Pantanal vai inundar de novo e se 
recuperar... 9,10 
 
Nos últimos anos, a quantidade de chuvas vem diminuindo. Em 2019, já tinha sido mínima e continuou abaixo 
do esperado em 2020; para se ter uma ideia, a estação chuvosa teve 60% menos chuva do que o esperado10. 
Num padrão “normal” das inundações, as planícies alagáveis do Rio Paraguai não são afetadas pelo fogo 
durante a estação seca. Só que em 2020, a maioria dos incêndios aconteceu justamente na área alagável ao 
longo do Rio Paraguai e a partir dali, atingiu zonas mais altas. Os corixos estavam secos; o fogo entrava pelo 
corixo com força, se espalhava e ganhava mais força.9,10 

 

Os focos de incêndio começaram a aparecer e se multiplicar bem antes da época esperada. No final de março 
quase mil focos de incêndios já estavam sendo registrados pelo INPE. Esse número foi aumentando 
rapidamente, atingindo já em abril números recordes de registros de queimadas. Em agosto o número de 
focos de incêndios já era 200% maior do que no ano anterior. Nesse período, o Rio Paraguai chegou ao seu 
nível mais baixo, durante o período de cheia, em 17 anos. Em outubro de 2020, os incêndios já tinham 
consumido cerca de 3,4 milhões de hectares, o que corresponde a 23% do bioma.10,11 
 
Isso já é um reflexo dos efeitos das mudanças climáticas, que infelizmente podem ser irreversíveis. Claro que 
quem quiser discordar, falar que é exagero, até que é mentira, pode ficar à vontade. Ninguém é obrigado a 
concordar com estudos científicos extremamente sofisticados feitos ao longo de muitos anos, em diversos 
países. Só que contra fatos não há argumentos. Simples assim. As chuvas não vão acontecer na mesma 
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proporção e intensidade que aconteciam no passado; o clima está mais seco, mais quente, e eventos climáticos 
extremos tendem a acontecer com maior frequência daqui para frente.10 
E enquanto isso, na sala de justiça*...   

*ai, gente... melhor explicar para o pessoal mais novo, né? É um bordão que a geração que assistiu ao desenho "Super Amigos" 
incorporou. Era assim que a locução introduzia o quartel-general da Liga da Justiça. Maiores informações, consultem aqueles que têm 
mais de 45 anos. Eu, pessoalmente, só sei disso por acaso... rs 

O crescimento das atividades humanas fez com que a perda de vegetação nativa (desmatamento) nas 
planícies do Pantanal dobrasse em comparação aos primeiros 6 meses de 2019. A gente já viu que isso impacta 
os processos de inundação e, locais que normalmente estariam cobertos por água mesmo em períodos de 
pouca chuva, estavam secos e descobertos, com muito combustível disponível, favorecendo a propagação do 
fogo. E claro, que a nossa participação não ficou restrita a “preparar o terreno”... Quase a totalidade dos 
incêndios dos anos de 2019 e 2020 foram de origem antrópica, ou seja, iniciados por ação humana.6,9 

Então, por mais que os desastres tenham sido sim o resultado de uma combinação de fatores, o fator humano 
(as ações humanas) foi o principal responsável pelo que aconteceu.  

Nos estados do MT e MS o uso do fogo é proibido* entre os meses de julho a setembro. Mas adivinha quando 
os incêndios acontecem e atingem maiores proporções? Exatamente nessa época, que é o período da seca, 
ou seja, durante o período da proibição. TODO fogo (para fins de manejo) iniciado durante o período de julho 
a outubro NÃO poderia ter acontecido, já que é PROIBIDO o uso de fogo para manejo nesse período. Aqui não 
estou entrado no mérito se esse “período de defeso” é ou não uma estratégia válida e efetiva para prevenir 
e/ou minimizar a ocorrências de incêndios florestais de grandes proporções.12,13 Até porque acredito que isso 
ainda precisar ser estudado e discutido a fundo. Mas a proibição existe por motivos concretos e não porque 
tem gente malvada que quer prejudicar o coleguinha e não deixar queimar. É imprescindível investigar, 
identificar as causas, eventuais responsáveis e sim, puni-los. A probabilidade de um fogo iniciado no período 
da proibição sair de controle é enorme, de modo que ao fazê-lo, assume-se o risco. Pode ser por azar, pode 
ser falta de conhecimento, incompetência pura...  

*No Mato Grosso, a Lei Complementar N° 233, de 21 de dezembro de 200512, estabelece que “fica proibido o uso do fogo para limpeza 
e manejo de áreas entre 15 de julho a 15 de setembro” (podendo ser estendido, se for o caso); no MS, a RESOLUÇÃO CONJUNTA SEMAC-
IBAMA/MS N. 01, de 08 de agosto de 201413, estabelece que “fica proibida, no período de 1º de agosto até 30 de setembro, anualmente, 
a realização de queima controlada no território do Estado de Mato Grosso do Sul. Parágrafo único - Nas áreas do Bioma Pantanal, o 
período de proibição de que trata o caput deste artigo, fica estendido até 31 de outubro”. 

Houve também muito reboliço em relação a ter havido o famigerado “dia do fogo” no Pantanal, fazendo 
alusão ao que aconteceu no Pará. Eu mesma fiquei muito confusa, sem saber o que pensar e no que acreditar. 
Mas depois de muita pesquisa cheguei à conclusão de que não houve uma ação orquestrada para que todos 
começassem o fogo no mesmo dia. É muito diferente do que aconteceu no Pará. Lá foi algo realmente 
orquestrado. Além disso, o suposto “dia do fogo” no Pantanal teria sido o dia 30 de junho de 2020, quando o 
fogo teria sido iniciado no interior de 4 propriedades particulares no Mato Grosso do Sul e se espalhou a partir 
dali, resultando na queima de uma área de mais de 25 mil hectares. Entretanto, foi no Mato Groso que 
aconteceu o desastre, com mais de 2 milhões de hectares queimados.6,14,15 

Então, assim... É possível que dentre todos os focos de incêndio, algum(ns) tenha(m) tido origem criminosa, 
feito de forma deliberada? É... E é surreal ter que dizer que existe sim essa possibilidade. Mas existe. E acho 
fundamental reiterar que, ainda que tenha de fato acontecido, é uma minoria, uma parcela ínfima, realmente 
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muito pequena, que não representa, em absoluto, o fazendeiro pantaneiro. Só ficou daquele tamanho por 
causa da demora para iniciar o combate e aí tomou a proporção que nós vimos.6,8,9,15,16 

 

 

 

E aí esbarramos na questão da propagação de fakenews. Esse é um ponto, a meu ver, crucial e que 
obviamente não se restringe a questões ambientais. Mas quando o assunto é meio ambiente, aí a coisa fica 
complicada. No final das contas, a grande maioria da população não tem a oportunidade de conhecer e 
vivenciar a realidade de todas as regiões do Brasil. É muito grande. Locais como Pantanal e Amazônia, para os 
habitantes dos outros estados (e em particular, grandes centros urbanos) representam quase um universo 
paralelo. Parecido com Nárnia... com suas lendas, seus animais “exóticos” que são vistos apenas em 
documentários de vida selvagem, com aquela imensidão de território ou no zoológico. E aí parece ser um 
exagero quando se fala em “ameaças à sobrevivência” do bioma, quem dirá quando se tenta explicar esse 
vínculo a problemas que ocorrem nas outras partes do país (como secas, enchentes, queda na qualidade de 
produção de alimentos, aumento de preços etc, etc etc...). 

Tudo é tão incrivelmente distante do nosso dia a dia que é comum as pessoas não entenderem a gravidade de 
acontecimentos como o desmatamento da Amazônia, os incêndios no Pantanal, que uma coisa tem impacto 
na outra. E a gente acaba ficando à mercê das informações que nos são passadas. E aí, eu por exemplo, muitas 
vezes fiquei sem saber qual o grau de veracidade de tudo aquilo que chegava de informação. Como tenho o 
privilégio de conhecer pessoas que têm conhecimento sobre os acontecimentos, procuro sempre conversar 
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com elas para poder ter uma percepção um pouco mais próxima do real. Mas, e quem não tem? Como que 
sabe o que é verdade e o que não é? 

No caso dos incêndios do Pantanal, diariamente tinha a negativa de representantes do Governo que 
afirmavam que nada daquilo estava de fato acontecendo16. Ou diziam que incêndio é normal mesmo, que 
tudo não passa de um complô elaborado por ativistas histéricos e ONGs vorazes por recursos! E não estou 
dizendo que não existam alguns radicais e pessoas/instituições que arranjam um jeito de se beneficiar nesse 
tipo de situação. Podem até existir, mas assim como os fazendeiros criminosos, são a minoria. A gente fica que 
nem um iô-iô no meio dessa guerra de informações. E ainda por cima, hoje em dia é muito fácil alguém 
propagar uma informação falsa para milhares e até milhões de pessoas, em questão de minutos.  

E aí a gente soma a tudo isso a atuação do Governo Federal atual16. Ok, apareceu uma pandemia no meio do 
caminho. Mas ainda que isso pudesse explicar uma certa resistência em direcionar recursos para os estados 
de Mato Grosso e Mato Grosso do Sul combaterem incêndios, nada justifica o fato de o governo federal se 
manter alheio, ignorando solenemente todo e qualquer tipo de aviso ou notificação a respeito da ocorrência 
e da gravidade dos incêndios, só se posicionando para tentar desacreditar (e até ridicularizar) dados científicos 
apresentados por instituições sérias como o INPE, e até a NASA e negar durante meses a veracidade do que 
estava acontecendo dizendo que era tudo “fakenews". Menos, né? É forçar um pouco demais a barra alegar 
que os dados que demonstram o índice de desmatamento são manipulados só para deixar esse ou aquele 
político “mal na fita”. Até porque alguns são incrivelmente competentes em fazer isso por conta própria e nem 
precisam de ajuda! Eles mesmos se queimam. 

Mas talvez a situação mais icônica e que torna incontestável o empenho do Governo em desestruturar e 
desmontar todo e qualquer tipo de aparato de proteção ambiental, aconteceu em abril de 2020. O então 
Ministro do Meio Ambiente disse, com todas as letras, que o governo deveria aproveitar aquele momento de 
histeria coletiva por causa da pandemia (onde o foco todo, inclusive da mídia, estava no COVID-19) para 
“passar a boiada”. Em suas palavras, “...ir mudando todo o regramento e simplificando normas. De IPHAN, de 
ministério da Agricultura, de ministério de Meio Ambiente, de ministério disso, de ministério daquilo. Agora é 
hora de unir esforços pra dar de baciada a simplificação, é de regulatório que nós precisamos, em todos os 
aspectos...”16. Acho que isso por si só é autoexplicativo. O problema é que diante dessa postura, as pessoas 
passaram a acreditar que proteção ambiental não só é desnecessário como inclusive pode ser algo ruim. Aquilo 
que antes seria considerando crime e passível de punição, agora tinha o apoio do Governo, o que resultou em 
tragédias socioambientais de grandes proporções.15,16 

Nessa altura do campeonato, já começava a haver uma forte pressão internacional para que ações efetivas 
fossem realizadas; até porque, o desastre que estava acontecendo era um repeteco do que aconteceu no ano 
anterior (2019), e que, aliás se estendeu pelo menos até novembro.  

E aí, o Governo Federal, sempre tão ágil quanto uma lesma paralítica em suas ações de auxílio à situação dos 
incêndios (que estavam acontecendo há meses), publicou em julho de 2020 um decreto proibindo o uso de 
fogo por 120 dias, na Amazônia e no Pantanal. O intuito era reduzir o impacto do fogo nesses dois biomas 
durante a estação mais seca (fico até emocionada com tamanha consideração).17 O interessante é que essa 
proibição já existe tanto no MT quanto no MS. Mas enfim, de julho até outubro havia a proibição total do uso 
do fogo.  
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Apesar disso, sejamos justos, várias equipes de brigadistas do ICMBio e do IBAMA foram enviadas para atuar 
no combate. O Ministério da Defesa deu início no dia 25 de julho de 2020 à Operação Pantanal, apoiando o 
combate aos incêndios. Helicópteros da Marinha, do Exército, da Força Aérea (Black Hawk), além do avião 
cargueiro C-130 Hércules da FAB foram disponibilizados pelas forças armadas para ajudar no combate; as 
aeronaves carregavam e despejavam água na linha de fogo, diminuindo a temperatura e permitindo a chegada 
da equipe de terra, além do transporte da equipe. Posteriormente aeronaves da FAB auxiliaram no resgate de 
animais feridos como onças e antas.18  

Um outro ponto que, a meu ver, teve um papel importante nesse evento foi o combate em si aos incêndios. 
A gente já sabe que incêndios, infelizmente, são eventos relativamente comuns no Pantanal. Via de regra, eles 
são combatidos pelo pessoal local. Apesar das enormes dimensões das fazendas e das grandes distâncias o 
fluxo de informações e relações entre os trabalhadores é muito grande, de modo que todos se conhecem e 
quando pega fogo em um lugar eles se reúnem e vão ajudar. Se forma uma espécie de rede informal de 
combate, onde os funcionários (capatazes, gerentes e peões) e até alguns proprietários atuam diretamente 
para extinguir o fogo. Só em eventos de grandes proporções é que acaba havendo a necessidade de as ações 
serem realizadas com o apoio de órgãos e/ou instituições públicas.  

E é justamente quando esse tipo de situação acontece que percebemos que existe um certo distanciamento 
entre os brigadistas florestais e bombeiros. Esse tipo de distanciamento pode eventualmente comprometer 
a efetividade das ações.  

E aqui acho que vale a pena pontuar que não é uma questão de quem é melhor ou pior! A questão é que a 
dinâmica de trabalho de uma equipe de brigadistas florestais é completamente diferente da dinâmica de uma 
equipe de bombeiros, em todos os sentidos, inclusive no que diz respeito a tomada de decisão, os 
procedimentos adotados, etc. E o comportamento do fogo *no ambiente natural também é completamente 
diferente do comportamento do fogo num prédio, por exemplo, onde a área pelo qual o fogo pode se propagar 
é limitada e as variáveis envolvidas são outras.  

*Incêndios florestais podem demorar dias, semanas e até mais de 1 mês para se conseguir extinguir, é uma situação absolutamente 
estressante e fisicamente desgastante. Ouvi diversas estórias e relatos de brigadistas que ficaram até 40 dias direto em combate, 
dormindo no chão, na área que estava queimando (na parte que já tinham apagado o fogo, obviamente) porque o acampamento (ou a 
base) ficava muito longe, com pouca ou nenhuma comida durante dias.     

Nesses dois eventos, especialmente o de 2020, um dos aspectos mais marcantes foi o apelo emocional. Era 
extremamente doído acompanhar o dia a dia dos incêndios pela TV, praticamente em tempo real. Éramos 
bombardeados com imagens de áreas imensas queimando, a paisagem ficando cinza de tanta fumaça, o 
desespero dos animais tentando fugir, alguns sendo resgatados, queimados, feridos. E uma quantidade imensa 
de animais mortos. 

Isso causou uma comoção geral, que desencadeou um grande número de ações relacionadas a minimizar o 
sofrimento dos bichos que sobreviveram. Como o Governo simplesmente não tinha uma resposta à altura, 
uma enorme rede de voluntários, empresas, ONGs, universidades se formou. Essa rede atuava para preservar 
a infraestrutura (por exemplo, salvando pontes na Transpantaneira), auxiliar na logística (lembra o quanto ela 
é difícil?), ações focadas no combate em si dos incêndios e no resgate e tratamento dos animais atingidos. 
Foram criadas bases de apoio a todo esse contingente de pessoas nas fazendas e pousadas das regiões mais 
próximas, e até mesmo criaram-se bases fixas para o tratamento e manejo dos animais resgatados.19 
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As ações passaram também a tentar minimizar os impactos para os animais sobreviventes, levando comida 
para as localidades mais afetadas. Frutas eram doadas e distribuídas, postas em cochos para que os bichos 
não morressem de fome. Também aconteceram ações para levar água, até mesmo com o deslocamento de 
caminhões pipa que despejavam sua água em lagoas praticamente secas para tentar salvar animais de 
espécies aquáticas ou semiaquáticas. Para se ter uma ideia da dimensão, só as operações de uma única ONG 
mobilizaram 288 toneladas de alimento e mais de 7 milhões de litros de água, além de 451 intervenções de 
resgate ou atendimento emergencial19. Ouvi todo tipo de coisa a respeito dessas iniciativas, inclusive críticas 
bem intensas.  

Não vou entrar no mérito nem de contestar essas críticas nem de tentar argumentar que essas ações são 
extremamente válidas sim, por menor que seja seu impacto. Mas vale fazer uma ressalva de que, por melhor 
que seja a intenção, deixar sacos de laranja e caixas de papelão fechadas no mato (como aconteceu), 
realmente não faz nenhum sentido. Não precisa ser nenhum gênio para ver que esse tipo de coisa não vai 
funcionar, né?  

Eu tentei loucamente fazer parte de alguma dessas ações, mas o fluxo de pessoas ali era tão grande, que não 
tinha mais acomodação (de nenhum tipo) disponível. Muitas pessoas que se sensibilizaram com aquele horror 
todo, simplesmente “despencaram” para o Pantanal sem ter onde ficar, sem saber exatamente onde ir. Mas 
estavam ali prontos para “o que desse e viesse”, para pôr a mão na massa e ajudar no que fosse preciso. O 
que é, por si só, louvável. 
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Eu  já vinha conversando com algumas pessoas envolvidas ou liderando as iniciativas de resgate de fauna e 
sabia da dificuldade logística... tudo bem que achava um certo exagero essa insistência em ficar falando que 
ninguém mais podia receber voluntários porque já tinha gente demais, que ao invés de ajudar (apesar da 
ótima intenção) acabava atrapalhando porque se tornavam uma fonte a mais de preocupação, já que não 
tinham (na maioria) nenhum tipo de experiência ou treinamento para situações como aquelas. Fiquei muito 
tentada a ir e ver no que dava, mas não queria acabar me tornando um estorvo então, me controlei e fiquei 
em casa.  

Nessa altura, um grupo de pesquisadores estava iniciando projeto para contar as carcaças imediatamente 
após o fogo20, e realizar um estudo (que, aliás, foi publicado recentemente). Mais uma vez cheguei a pensar 
em me candidatar para ajudar nessa coleta de dados, mas ainda tinha esperança de conseguir ajudar com os 
bichos vivos, que precisavam mais de ajuda do que aqueles que já morreram. E não fui. Acho que não me 
arrependo porque já imaginava que seria um trabalho extremamente difícil e pesado do ponto de vista 
psicológico. Andar nos lugares onde até o dia anterior estava queimando, o chão e o ar ainda quentes, e aquele 
monte de bicho morto, queimado, retorcido, que não deixava esquecer o tamanho do sofrimento e nem a 
magnitude do que aconteceu. Não sei se ia dar conta... 

Esse estudo20 estima que pelo menos 17 milhões de vertebrados morreram diretamente em decorrência dos 
incêndios. 17 MI-LHÕ-ES!!!!!! É muito bicho! Na verdade, é até difícil compreender esse número. Nunca 
teremos a dimensão real dos incêndios de 2019 e 2020 e essa é, segundo os autores, uma estimativa otimista. 
Como o objetivo desse trabalho era contabilizar as carcaças logo após a passagem do fogo, obviamente só deu 
para contar aquilo que foi visualizado (e com certeza absoluta, não foi detectado tudo que estava presente na 
área). Esses foram os animais que morreram diretamente pelo fogo (o que os autores chamam de 
mortalidade “primária”). 

 

 

 

Animais de pequeno porte, invertebrados, ou animais que morreram entocados ou ainda não haviam entrado 
na população (como ovos de aves), não foram contabilizados nesse resultado. Eles não foram detectados 
durante a coleta de dados (em outras palavras, ou foram esturricados pelo fogo e não sobrou nada ou 
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simplesmente suas carcaças não foram encontradas). Nesse grupo entram serpentes, roedores, tatus, sapos, 
etc. Isso significa que esse número é subestimado e o estrago foi ainda maior.20 

Assim como não foram contabilizados alguns animais de grande porte, onças, antas, lobos-guará, etc. Isso 
porque os animais maiores em geral conseguem escapar e dificilmente morrem em decorrência direta do 
fogo. Frequentemente esses animais levam dias, semanas e até meses para sucumbir. Filhotes, indivíduos 
juvenis ou fêmeas que estão amamentando são mais vulneráveis. Morrem por desidratação, fome 
(dependendo do lugar, não tem comida por muito tempo) ou intoxicação. Às vezes, por causa de feridas que 
comprometem sua habilidade de caçar ou de se alimentar naturalmente, perdem abrigo e ficam mais 
suscetíveis a serem predados.20  

Alguns dados levantados no estudo20: do total estimado de 17 milhões de animais mortos, cerca de 10 milhões 
eram serpentes, das quais 90% aquáticas. Aproximadamente 20 mil sucuris. 4 milhões de roedores. 120 mil 
primatas (que vivem em áreas florestais). Isso refletindo o impacto imediato. Também não dá para saber o 
efeito da retirada de peças fundamentais do sistema e como isso irá afetar, por exemplo, a relação predador-
presa, a viabilidade de populações de espécies com menor densidade e reprodução mais lenta (como os 
primatas), como se dará a recuperação desse ambiente. Em termos de impacto a médio e longo prazo, não é 
possível fazer um comparativo sobre como era antes e como ficou depois do incêndio. Até porque não 
existem muitas informações a respeito da situação desses ecossistemas antes do fogo. Não existe um 
levantamento de quais espécies (animais e vegetais) estavam presentes na área queimada e nem sua 
densidade. Nunca vamos saber a dimensão real do estrago. 

Como se já não fosse ruim o suficiente esse resultado, tem o fato de que a devastação não atingiu somente o 
meio ambiente e/ou a vida animal. Um incêndio florestal de grandes proporções como esse, causa prejuízos 
não só para a natureza, mas também para as pessoas, tanto grandes fazendeiros quanto pequenos 
proprietários, comunidades locais e até nas cidades.21 

Existem diversas comunidades locais de ribeirinhos, pescadores isolados e pequenos proprietários que foram 
afetadas pelos incêndios direta e indiretamente e que ficaram meio que abandonados nessa desgraça toda. 
Havia a ameaça do fogo às casas (muitas foram de fato totalmente destruídas), o ar totalmente carregado pelo 
calor e pela fumaça intensa, falta de peixes. Pessoas morreram tentando salvar seus pertences ou parentes. 
Uma criança morreu na Barra do São Lourenço. Os pais saíram correndo para apagar o fofo atrás da casa e a 
menininha acabou se afogando. A fumaça causou problemas respiratórios, suas roças queimaram, muitas 
famílias ficaram sem água e sem comida, dependendo da ajuda de grupos que realizam trabalhos de 
assistência. Aliás, a coisa chegou ao cúmulo de a fumaça provocada pelos incêndios alcançou os céus de São 
Paulo, há mais de 1.600km de distância.21  

Para os grandes fazendeiros, além do prejuízo material (desde cercas inutilizadas ou danificadas pelo fogo, 
perda de pontes de acesso, perda de animais, e até a degradação do pasto nativo), talvez o maior impacto 
tenha sido na imagem. Por conta de um grupo pequeno que, acredita-se, agiu de forma criminosa, lhes foi 
dado o papel de vilão, monstro-mór causador de toda a catástrofe. Entrou todo mundo no mesmo pacote. 
Mas a gente já viu que não foi bem assim. 

No final das contas, o prejuízo foi generalizado. Todos perdemos. Talvez o único aspecto minimamente 
positivo de tudo isso, se é que isso é possível, foi o fato de todas as atenções se voltarem para o Pantanal, 
trazendo todo esse cenário à tona. 
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O Pantanal tem futuro? 

Essa é uma resposta que na realidade só depende da gente. Está nas nossas mãos dar ou não um futuro para 

o Pantanal.  

É preciso pensar nisso em várias frentes: uma dela é o que fazer para corrigir e/ou minimizar os erros que 
levaram aos desastres de 2019 e 2020 e evitar que eles se repitam. E tem muita coisa a ser feita. Muita mesmo. 
Fica até difícil saber por onde começar. Então, vamos lá. 

 
Corrigir e/ou minimizar os erros 
Falamos sobre a questão das mudanças climáticas e seus efeitos. Para mitigar esses efeitos, na escala 

continental é fundamental barrar o desmatamento da Amazônia para impedir que a condição climática aqui 

piore e que possamos recuperar, pelo menos um pouco, a quantidade de chuva. Restaurar a floresta é possível 

e desejável, mas pouco provável. Na escala local temos que fazer a manutenção da bacia hidrográfica, 

restaurar áreas de floresta, contenção de erosão das áreas de agricultura e pecuária, disciplinar o uso do 

fogo.1 

 

1. Para a manutenção da bacia, tem algumas coisas que obviamente NÃO devem ser feitas como a 

implementação de grandes obras de engenharia, a instalação de hidrelétricas nos planaltos circundantes, ou 

ressuscitar projetos como a Hidrovia Paraná-Paraguai.  

Bom, em termos de infraestrutura, é muito bonitinho ficar falando não faz isso, não faz aquilo, isso não pode... 

e faz o que então?  

Ao invés da Hidrovia Paraná-Paraguai, uma opção muito mais viável, em todos os sentidos, seria a Rota 

Ferroviária Bioceânica. Custa três vezes menos que a opção rodoviária (que seria a construção de uma ponte 

no Rio Paraguai, na região de Porto Murtinho e depende da pavimentação de quase 300km no trecho 

Paraguaio). É infinitamente menos impactante que o projeto da hidrovia. A ferrovia vai conectar o Brasil com 

o Chile (passando pela Bolívia e pela Argentina), de onde vai levar a produção sul-mato-grossense ao Oceano 

Pacífico. A rota de trens entre Corumbá e a Bolívia já está pronta e é um projeto que conta com o apoio e 

entusiasmo do governo de Mato Grosso do Sul, que quer reativar sua malha ferroviária.2 

E qual a alternativa para a questão da energia?1,3 

A borda da Bacia Hidrográfica do Alto Paraguai (BAP), onde está inserido o Pantanal, é um destes territórios 

tidos como prioritários para a instalação de centrais hidrelétricas. Mas nem entre os proprietários rurais há 

um consenso sobre a instalação de PCHs (Pequenas Centrais Hidrelétricas). Uma parte é favorável e acredita 

que elas irão conter o assoreamento na planície pantaneira com a retenção dos sedimentos nas barragens. 

Outra parte é contrária, porque sabe que a vida no Pantanal depende do ciclo natural das cheias e do pulso 

de inundação.3 Como a gente já falou dos impactos resultantes da instalação de hidrelétricas, não vou fazer 

repeteco (afinal ninguém merece ficar lendo a mesma coisa trocentas vezes).  
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E é um assunto que inclusive já foi alvo de ações do Ministério Público. Em 2012, a justiça acatou o pedido do 

MP e determinou que não fossem mais emitidas licenças ambientais para usinas hidrelétricas na Bacia do Alto 

Paraguai.  

Então, se não é para instalar hidrelétricas, que é a principal matriz energética do pais, faz o quê? Pelo que eu 

vi, li e ouvi das pessoas que conhecem profundamente o Pantanal, acredito que a melhor opção seria a energia 

solar. É uma fonte de energia limpa, com impacto ambiental mínimo. Já existem várias fazendas e casas nas 

comunidades ribeirinhas que tem as placas instaladas. Isso é extremamente importante não só para a melhoria 

de vida no dia a dia dos moradores da região, quanto para o fomento das atividades turísticas.3 

Dentre as principais vantagens estão obviamente o fato de ser gratuita (pelo menos por enquanto a luz solar 

é grátis), ocupa pouco espaço, pode durar mais de 30 anos e a manutenção é fácil e barata. Dentre os fatores 

que geram resistência na instalação estão: o alto custo inicial, a baixa capacidade de armazenamento e a 

interrupção de produção de energia à noite (óbvio!), portanto precisa de baterias, falta de incentivo fiscal do 

governo e claro, a forte pressão das concessionárias de energia elétrica por causa da inevitável queda que 

aconteceria em suas arrecadações.3  

É fundamental brecar o desmatamento também na escala local, tanto da planície quanto do planalto. É 

preciso evitar o movimento de migração de culturas tanto no planalto quanto na planície, onde terras hoje 

cobertas com pastagens nativas seriam usadas para monoculturas de cana, soja, milho, arroz. A solução é 

estimular a adoção de boas práticas que aumentem a produtividade de forma sustentável, por meio de 

mecanismos econômicos que inibam produções não amigáveis ambientalmente.1 

Também é importante coibir a produção ilegal de carvão vegetal. Já existe um Projeto de Lei 3003/08 para a 

proibição do uso de carvão vegetal originário de matas nativas, através de sua redução gradativa até sua 

completa eliminação em no máximo dez anos. O projeto foi aprovado em 2008, mas está difícil conseguir pôr 

ele em prática. Já houve algumas tentativas, mas sempre acaba sendo postergado ou arquivado.1,4 

2. Considerar a possibilidade de restaurar áreas de floresta.  

A restauração ecológica nada mais é que o processo que auxilia o restabelecimento de ecossistemas 

degradados, danificados ou destruídos. No brasil a restauração geralmente acontece em áreas degradadas, 

sem vegetação nativa, a fim de cumprir a legislação ambiental. A ideia é ir além dos cumprimentos legais e 

direcionar esforços para recuperar tanto as áreas atingidas pelo desmatamento quanto pelo fogo..5  

 

Esse processo pode acontecer de forma ativa ou passiva. Na restauração ativa tem a interferência humana, 

onde o homem vai acelerar o processo espalhando sementes ou plantando mudas. Um dos métodos mais 

usados para fazer é o “método Padre Marcelo: joga as mudinhas e reza!”, normalmente  conhecido como 

chuva de sementes. E tem o plantio direto tanto de sementes quanto de mudas, pode incluir (dependendo do 

caso) técnicas mais ou menos sofisticadas.5 

A restauração passiva é aquela que deixa acontecer, ou seja, a área vai se reestabelecer no seu próprio tempo, 

sem ajuda humana, simplesmente tirando daquele sistema o que estava causando a perturbação.5 

http://www2.camara.gov.br/agencia/noticias/123425.html
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Remanescentes de floresta natural ao longo de corpos d’água (incluindo áreas não queimadas que podem 

servir de refúgio para espécies sensíveis ao fogo) são consideradas prioritárias.5 

A recuperação de matas ciliares é algo que se discute há muito tempo. Acabam esbarrando na questão 

orçamentária, na burocracia e nos interesses envolvidos. Existem projetos de revitalização de bacias 

hidrográficas, como por exemplo, o Projeto de recuperação das Matas Ciliares e Preservação das Nascentes 

do Parque Estadual Nascente do Rio Taquari. O projeto está inserido no Parque Estadual Nascente do Rio 

Taquari e seu objetivo é restabelecer as condições originais das áreas degradadas existentes. Para isso, a ideia 

é fazer o reflorestamento de 57,21 hectares nas matas ciliares e ao redor das nascentes do Parque.6 

O plantio de espécies nativas vai proporcionar a estabilização do solo das margens dos cursos d’água e 

reservatórios. A redução de processos erosivos diminui a quantidade de sedimentos, aumenta a capacidade 

de absorção das águas das chuvas e favorece à infiltração e recarga dos lençóis freáticos. Além disso, a 

expectativa é de melhorar a qualidade da água, recuperar os ecossistemas locais e criar corredores ecológicos. 

O Governo do Mato Grosso do Sul mostra-se empenhado em tirar o projeto do papel e finalmente pô-lo em 

prática. Parece que agora vai! Mas é preciso ficarmos atentos para que a recuperação do rio Taquari não seja 

um pretexto para projetos de dragagem de trechos extensos com intuito real de viabilizar a Hidrovia Paraná 

Paraguai.6 

Esse seria um projeto piloto a ser replicado em toda a bacia do Taquari e parece ser uma opção viável para a 

contenção de erosão das áreas de agricultura e pecuária. A ideia é ter uma abordagem integrada, que ao 

mesmo tempo que recupera pastagens, restaura matas ciliares e contém os processos de erosão. Parece 

relativamente simples, mas muitas vezes os produtores não reconhecem a degradação e a ficha só cai quando 

a situação é muito crítica. Aí, nesse ponto, além do estrago no solo, pode também ter impacto no bolso e a 

recuperação fica bem mais difícil. Tanto a do solo quanto a financeira.6 

3. Disciplinar o uso do fogo.  

Ao longo dos anos ficou evidente que a supressão do fogo no Pantanal, em áreas que normalmente queimam, 

estava sendo muito mais nociva que benéfica. Gerou o abandono de áreas, a redução de uso e do manejo 

dessas áreas (por conta do êxodo rural e abandono das propriedades). Alterou a estrutura e distribuição de 

comunidades vegetais. Criou enormes vazios e tornou o sistema mais inflamável, alterando o comportamento 

do fogo, levando à incêndios florestais catastróficos como os de 2020.7 

 

O Manejo Integrado do Fogo (MIF) aparece em todo esse contexto como uma opção efetiva de prevenção de 
incêndios florestais. Também traz uma nova perspectiva de diálogo, parceria e cooperação com os fazendeiros 
e a população local, que sempre defenderam o uso do fogo. Para eles o fogo é e sempre foi algo “natural”, 
seu uso era corriqueiro, uma prática normal, que faz parte da dinâmica do bioma e que era feita de forma 
intuitiva, com base no conhecimento local e tradicional, passado através de gerações. E para que o resultado 
seja o melhor possível para proprietários, biodiversidade e processos ecológicos, é essencial que seja dada 
assessoria sobre como fazer isso de forma segura e efetiva. Certamente isso vai envolver custo, mas o custo 
da prevenção é menor do que o custo do combate. Em todos os sentidos.  
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O MIF será implantado pela primeira vez na região como medida de prevenção a incêndios, na RPPN do Sesc 
Pantanal. É uma abordagem que recomenda a queima para a eliminação controlada da vegetação seca*, feita 
de maneira antecipada em áreas específicas, preferencialmente no período de chuva. E para não deixar 
nenhuma dúvida a respeito: NÃO É sinônimo de “vamos sair queimando”, tacando fogo quando der na telha, 
onde tiver vontade!  

*Esse tipo de manejo leva em conta aspectos ecológicos, culturais e administrativos e pode ter fins ecológicos, conservacionista ou de 

pesquisa científica (queima prescrita). É feita de forma preventiva, com objetivos pré-definidos, tirando do ambiente o combustível (a 
vegetação seca) que o fogo precisaria para se propagar e, caso o fogo chegue na região, ele não tem com o que se alastrar. Ou pode ter 
fins econômicos, ou seja, é realizado para fins agrossilvipastoris (queima controlada), onde considera, respeita a normativa e orienta. A 
definição de quando realizar a queima depende do objetivo final que se pretende alcançar.  

Só a título de curiosidade, em 2014 foi implementado o MIF na Estação Ecológica de Serra geral do Tocantins e no Parque Nacional da 
Chapada das Mesas. Foram realizadas queimas prescritas no final da estação chuvosa, tanto para controlar incêndios, quanto para 
proteger a vegetação sensível ao fogo, como matas de galeria. Com apenas alguns anos de sua implementação já foram observadas 
mudanças no regime de fogo nestas áreas protegidas, levando à redução dos eventos de incêndios florestais, alterações na sazonalidade 
do fogo e a extensão de áreas queimadas.  

Também é fundamental que existam ações de educação ambiental para explicar a importância de 
implementar alguns ajustes em práticas tradicionais, considerando que o contexto* não é mais o mesmo.1,7 

*contexto de clima alterado mais quente, mais seco e com mais vento, com inundações reduzidas (na intensidade) e menos prolongadas.  

Nesse sentido, é possível observar algumas situações concretas. Na região da Nhecolândia, algumas fazendas 

já se preparam antecipadamente para possíveis incêndios fazendo, por exemplo, aceiros de 15 metros. Mas a 

efetividade desse tipo de iniciativa depende de um engajamento coletivo. Não adianta, por exemplo, uma 

fazenda fazer aceiro, se uma ou mais fazenda(s) que faz(em) fronteira com ela não fizerem, por simples 

desinteresse ou picuinha entre vizinhos. Isso obviamente acaba por comprometer a efetividade e alcance da 

prevenção. As pessoas têm que ter o entendimento que essas mudanças, inclusive (e talvez, principalmente) 

de postura, são necessárias para evitar que outras catástrofes como as de 2020 se repitam. 

Outro ponto importante é o mapeamento das áreas com maior risco de incêndio e obviamente, para isso é 

necessária a utilização de dados (tanto meteorológicos quanto localizadores) de boa qualidade somada ao uso 

dos dados já existentes sobre as causas dos incêndios florestais, seu impacto para o bioma, etc, para criar 

estratégias de prevenção. O objetivo é que fazendeiros potencialmente afetados sejam instruídos sobre 

formas de evitar incêndios em suas propriedades, otimizando o uso de recursos e a efetividade das ações. Em 

MS a promotoria pública já utilizou dados levantados em um estudo para identificar e alertar as áreas 

prioritárias identificadas. A definição de protocolos de priorização é importante para garantir que os recursos 

sejam usados de modo a obter os melhores benefícios ecológicos possíveis.5,7 

 

Para ter certeza de que tudo esteja sendo feito direitinho, especialmente a queima em si, a fiscalização é 
essencial. O Ibama também atua na fiscalização e controle das queimadas de forma supletiva ao órgão 
ambiental estadual. O órgão estadual tem competência para emitir autorizações e fiscalizar as atividades de 
uso controlado do fogo, bem como de também atuar no combate ao fogo. Ainda que a maior parte da planície 
pantaneira esteja localizada em propriedades particulares, a fiscalização pode ser feita a distância, sendo 
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possível identificar focos de calor. O desafio é garantir que existam recursos (financeiros e de infraestrutura) 
para garantir que essa fiscalização possa ser feita.1,7 
 
Uma das estratégias para organizar o uso do fogo é a definição de políticas públicas. O problema é que em 

geral essas tendem a criar mais dificuldades do que soluções, sendo excessivamente burocráticas, difíceis de 

implementar e gerando custos que podem inviabilizar sua aplicação. A ideia é justamente criar políticas que 

sejam viáveis e de fácil aplicação. Uma opção relativamente simples seria a criação de planos de manejo do 

fogo nas propriedades, com um período pré-determinado (por exemplo 3 ou 4 anos), de forma rotacional, de 

modo que nenhuma área queime mais de um ano seguido. E ao longo do tempo, ajustes podem ser feitos caso 

seja necessário. 1,7 

Todas essas ações até agora são ações que devem acontecer antes da queima. Também é essencial melhorar 

a resposta no caso de combate a um incêndio florestal. Em algumas propriedades há a preocupação em 

buscar maneiras de fazer isso, como preparar melhor seus funcionários, fornecendo inclusive treinamentos e 

também, com a aquisição de equipamentos. 1,7 

Em relação à atuação e resposta de instituições e do governo, um dos problemas é a falta de preparo e de 
reação das autoridades aos avisos. Na realidade, as tragédias ocorrem não pela intensidade das chuvas ou 
porque elas sejam imprevisíveis; os alertas foram emitidos com antecedência. Assim como foram emitidos 
alertas sobre focos de incêndio. E de risco de a situação sair do controle. No Pantanal existe um consenso de 
que, ali “a questão não é SE vai queimar, mas QUANDO vai queimar e o QUANTO”. 1,7 

Não estou dizendo que cabe única e exclusivamente ao governo (seja ele municipal, estadual ou federal) agir 

no combate aos incêndios florestais. Mas, a partir do momento que existe a obrigatoriedade de os 

proprietários seguirem determinadas leis ou diretrizes para a realização das queimas, obtenção de licenças, 

pagamento de taxa, etc, sujeito a fiscalização e passível do pagamento de multas, por exemplo, no caso de 

descumprimento, então o mínimo que se pode esperar é que haja a contrapartida no caso de necessidade. Ou 

seja, no meu entendimento, o poder público tem sim a obrigação de auxiliar fazendeiros e comunidades no 

combate a incêndios de grandes proporções. Caso contrário se torna a típica situação de 2 pesos e 2 medidas. 

Só é atuante e/ou responsável quando lhe convém.     

 

É preciso investir na formação e ampliação de brigadas florestais, na criação de mecanismos que possibilitem 
agilidade na disponibilização de recursos emergenciais (desde financeiro até equipamentos, pessoal e 
informações), planos e protocolos de como agir em caso de emergências em caso de evento de incêndio 
florestal. 1,7 

Também existem alternativas ao uso fogo, que podem ser estudadas para avaliar se são adequadas ou viáveis 
para implementação no Pantanal.8  

Ao mesmo tempo que é preciso corrigir os erros, é preciso pensar em alternativas e soluções para que o 
Pantanal possa continuar sendo um bioma bem preservado. 
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Conciliar conservação com prosperidade é possível 

O grande desafio que o Pantanal enfrenta é: como equilibrar atividades econômicas com a conservação da 

biodiversidade e todos seus benefícios. 

 

“Não se pode ignorar que o homem é o sujeito de todas as ações capazes de interferirem direta ou indiretamente 

nos ecossistemas”.9 

 

Não adianta pensar em conservação ambiental se não houver sustentabilidade econômica; sem 
sustentabilidade econômica não tem conservação ambiental.10 Simples assim. E não é necessariamente algo 
fácil de aceitar. Para falar a verdade, acho inclusive bem indigesto. Mas é um fato. 

De uma forma bem sucinta, conservacionismo e preservacionismo são, na explicação de Suzana Pádua, 
“correntes ideológicas que representam relacionamentos diferentes do ser humano com a natureza”. O 
pensamento que prevaleceu nos últimos 25-30 anos era aquele que chamamos de preservacionista, no qual 
há o deslumbramento pela natureza e essa tinha valor intrínseco.  “Tende a compreender a proteção da 
natureza, independentemente do interesse utilitário e do valor econômico que possa conter, ou seja, a 
natureza deve ser intocável.  A preservação visa à integridade e à perenidade de algo”.11 

Acho que hoje o preservacionista seria aquele taxado de “eco-chato”, “ecoterrorista”, e confesso que tenho 
(ainda) uma certa tendência a ter esse tipo de pensamento, principalmente em face a desastres ou catástrofes 
ambientais. De qualquer modo, concordo plenamente com o entendimento de que “a preservação se faz 
necessária quando há risco de perda de biodiversidade, seja de uma espécie, um ecossistema ou de um 
bioma como um todo. ”11 

Já a visão conservacionista, ainda de acordo com a Suzana, “contempla o amor pela natureza, mas permite o 
uso sustentável e assume um significado de salvar a natureza para algum fim ou integrando o ser humano”. 
Nessa corrente o ser humano deixa de ser a espécie mais importante (que se sente no direito de se sobrepor 
à todas as outras, determinando inclusive quais espécies devem ou não continuar existindo) e passa a ser vista 
como uma espécie dentro do conjunto, o que implica na mudança de postura para alcançar resultados mais 
efetivos na proteção ambiental.11 

O negócio é juntar essa necessidade social, a sustentabilidade econômico-social com a conservação da 
biodiversidade e todos seus benefícios. Como é que faz isso? Como que coloca essas duas coisas na balança 
com pesos iguais? Se a balança pender para o lado de uso e manejo produtivo da terra, eu perco (ou 
comprometo) o lado ambiental, perdendo serviços ambientais e sociais. Se por outro lado, a balança pende 
para a conservação ambiental, comprometo a sustentabilidade econômica.12 O clássico “se ficar o bicho pega, 
se correr o bicho come!” 

E aí, pesquisando e xereteando, eu descobri o conceito de sistema sócioecológico (SSE). Eu sei...  Só de olhar 

o nome e ver essa coisa de “sócio e ecológico” juntos, já dá um certo faniquito. Aquela sensação de “ai que 

porre! Lá vem aquele papinho “gratiluz”, “vamos abraçar árvores e viver de energia”. Também tive essa reação 

num primeiro momento, só de ouvir o nome, antes de sequer saber exatamente do que se tratava. Mas o que 

que é isso? Bom, a ideia é um sistema onde todos os elementos e suas relações são levados em conta, e onde 

tudo está ligado e é interdependente.12 
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Na teoria é bem mais fácil do que na prática, por causa da gigantesca interferência econômica no sistema, mas 

também porque para ser posta em prática depende da nossa mudança de atitude. Do entendimento que a 

nossa existência enquanto espécie está completa e totalmente atrelada às outras. E isso é difícil! O ser 

humano entrou numas de ser a espécie mais importante do universo e só consegue olhar para o seu próprio 

umbigo.12 

A proposta do SSE é justamente a interação de vários grupos de interesse, em busca de objetivos que incluem 

produção, lucro, equidade, conservação e manutenção cultural. Nessa lógica, o capital natural é considerado 

um bem valioso e os fatores como água, clima e biodiversidade afetam e são afetados pelas atividades sociais 

e econômicas. E os fatores internos e externos (desde políticas públicas e aplicação das leis, à cultura, poder 

e eficácia de diferentes discursos) influenciam sua dinâmica.12 

Falando do Pantanal especificamente, na minha modesta opinião, isso me parece bem alinhado com o que 

vinha sendo feito há séculos ali. Então a gente não fala de uma mudança brusca, de uma coisa completamente 

fora da realidade das pessoas da região. Ao contrário. A proposta é justamente não mudar esse perfil. É 

continuar mantendo essa conexão com a natureza. Nesse sentido, o aproveitamento da biodiversidade, em 

suas mais diferentes formas, pode ser uma alternativa viável.13 Dois ótimos exemplos são a apicultura e o 

ecoturismo (turismo de pesca e de observação de fauna). 

Apicultura  
A apicultura baseada em floradas de plantas nativas que vem se desenvolvendo no Pantanal tem um grande 
potencial econômico. É uma atividade que pode contribuir para a melhoria na renda dos pequenos 
proprietários e ser uma alternativa para os pescadores. As abelhas encontram na região um ambiente elas 
bem conservado e com poucos produtos químicos. Isso, por si só, é uma super vantagem já que a produção 
de mel de floradas silvestres está desaparecendo. Cada vez mais a produção depende das culturas agrícolas, 
que em geral, usam agroquímicos. Isso causa a contaminação da produção e prejudica a qualidade do mel e 
dos outros produtos apícolas.14 
 
*Apesar da presença de várias abelhas nativas, atualmente, a abelha africanizada (Apis mellifera L.) é a espécie mais explorada 

economicamente na região do Pantanal.  Dentre outras características, é amplamente distribuída, tem nível populacional alto e coleta 

pólen e néctar de praticamente todas as plantas com flores14 

Além disso, é uma atividade que pode ser feita num espaço pequeno, tem ciclo curto, requer um investimento 
inicial baixo e garante retorno financeiro rápido. A estimativa é que os enxames estejam aptos para início de 
produção em cerca de quatro meses após a implantação do apiário.14 

Para iniciar a produção, a primeira coisa é a aquisição de materiais e equipamentos padronizados (e de boa 
qualidade) e a capacitação das pessoas envolvidas. Existem projetos que auxiliam nessas etapas, como o 
Programa Oásis*, da Ecoa.14 
 
*O Programa Oásis é uma das ações do Projeto ECCOS e tem como objetivo a proteção dos polinizadores e inclui projetos e ações em 
diversas frentes, desde educação ambiental e pesquisas até a produção apícola orgânica e a formação de brigadistas. O Projeto ECCOS 
é um consórcio interinstitucional coordenado pela Fundación para la Conservación del Bosque Chiquitano (FCBC), na Bolívia, e 
coordenado pela Ecoa, na parte brasileira. Também fazem parte do projeto a Fundación Amigos de la Naturaleza (FAN, Bolívia), 
Asociación para la Conservación de la Biodiversidad y el Desarrollo Sostenible (SAVIA, Bolívia), Bosques del Mundo – Verdens Skove 
(BdM, Dinamarca) e o Governo Autônomo Departamental de Santa Cruz (GADSCZ, Bolívia). O Projeto ECCOS é o projeto através do qual 
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a Ecoa incentiva a produção de mel no Pantanal. Com financiamento da União Europeia, teve início em 2018 e foi encerrado em 2021. 

14 

 
Através dele, ribeirinhos da Serra do Amolar receberam macacões de proteção, caixas ninho para colmeias, 
melgueiras, cera e fumegadores. E até os primeiros enxames, que viajaram de barco até o local onde o apiário 
será instalado.14 Aliás, quase que viajamos junto: eu e as abelhas! O plano original era irmos de carro de Campo 
Grande a Corumbá. Só que nesse mesmo carro estariam viajando também milhares de abelhas. Não me 
lembro o número exato, mas eram umas 15 ou 20 caixas de enxames que estavam sendo levadas. Acabei 
optando por deixa-las à vontade na viagem e elas foram 1 dia antes. Decidi ir de ônibus mesmo. Mas fiquei 
com pena, porque elas passaram, essencialmente, pelos mesmos perrengues que a gente. As muitas horas de 
viagem. O calor. E muitas não resistiram, tadinhas. Uma boa parte morreu no trajeto. 
 
A capacitação* das pessoas envolvidas é muito importante. Não é só pegar uma caixa cheia de abelhas e 
colocar em qualquer lugar. Até porque depois de instalada a caixa, também não há garantia que as abelhas 
fiquem ali. Elas podem simplesmente ir embora. E dando tudo certo, é preciso aprender a maneja-las. E para 
isso é fundamental a orientação de um apicultor experiente. Não só para otimizar os resultados, mas para 
evitar acidentes.14 
 
*A Ecoa promoveu capacitação e assessoria técnica contínua às famílias produtoras, além construir e equipar um centro de produção 

certificado na região do Amolar, próximo ao seu núcleo.14 

 
Uma coisa que, acho eu, muita gente não sabe (eu não sabia!) é que o mel produzido no Pantanal (através do 
Programa Oásis) recebeu em 2015, o primeiro selo de Indicação Geográfica* para mel no país. E, em 2018, foi 
avaliado como o mel mais puro do mundo pela Universidade de Neuchâtel, na Suíça. Sensacional para uma 
região que, até bem pouco tempo atrás, era conhecida por não ser indicada para a atividade!!14 

*recebem o selo de IG registrado e emitido pelo Instituto Nacional de Propriedade Industrial (Inpi). Os produtos que apresentam 

qualidade única, por causa de características naturais, como solo, vegetação, clima e o saber fazer.14 

 
Ecoturismo 
Já existe um movimento para estimular o turismo ecológico, impulsionado pelo fato de o Pantanal ter recebido 
tanta atenção da mídia nos últimos 2-3 anos e também pela exibição do “remake” da novela Pantanal. 
 
Além disso, as pessoas têm demonstrado um maior interesse pela vida selvagem. Isso estimula a melhoria da 
educação ambiental e contribui para a proteção da biodiversidade. A ideia do ecoturismo é que, por princípio, 
ao mesmo tempo que ajuda a preservar o meio ambiente, deve gerar renda para a comunidade local 
(inclusive para os fazendeiros). O ideal é que a agropecuária contribua para o turismo, que vai contribuir com 
a conservação ambiental, que vai beneficiar a todos.15 

Talvez um dos melhores exemplos para ilustrar que isso é possível seja o Refúgio Ecológico Caiman. Pioneiro 

no ecoturismo na região, foi criado em 1987 em uma fazenda pantaneira de pecuária e em sua área de 53mil 

hectares alia atividades de Ecoturismo, Pecuária Extensiva de Corte e Pesquisa e Conservação Ambiental 

(apoiando projetos de conservação de animais ameaçados). 
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O ecoturismo pode ser uma alternativa de renda para propriedades em locais onde a pecuária tem sofrido 

restrições. Na região do rio Taquari, por exemplo, nas áreas que foram inundadas pelo rompimento das 

margens do rio, não é possível manter o gado. Mas alguns desses pontos alagados apresentam, por exemplo, 

excelentes condições de mergulho e oportunidades de pesca.16 

 

Esse tipo de turismo tem duas vertentes principais: o turismo de pesca e o turismo de observação de fauna. 

Em ambos, é fundamental buscar formas de manter as atividades de forma sustentável.15 

 

A pesca esportiva é um setor que movimenta milhões de dólares na região, mas, ao mesmo tempo, é preciso 
ficar atento para o aumento desenfreado desse turismo. Há discussões sobre a sustentabilidade da pesca no 
Pantanal. Já existem estudos que mostram que não tem sobrepesca no Pantanal.17 O que é ótimo, 
evidentemente. Mas a sustentabilidade ou não dessa atividade não se limita à questão do volume de peixes 
que são pescados. É preciso pensar em todos os outros fatores que estão atrelados a ela. Um dos pontos que 
merece ser analisado com bastante cuidado é a quantidade de pessoas que a região consegue receber. Pessoas 
geram lixo. Qual a destinação desse lixo? E o esgoto? Vai direto pro rio, sem tratamento? E a quantidade de 
barcos? Tem que haver algum tipo de controle quanto ao combustível (poluição da água) e barulho causado 
pela circulação. E como que essas pessoas todas vão chegar ao Pantanal, todas de uma vez? É preciso levar 
todos esses fatores em consideração*.15 
 
*devem ser levados em consideração em todas as atividades de turismo, sejam de pesca ou de observação de fauna.  
 

Essa é uma preocupação real, por exemplo, quando pensamos em eventos como o Festival Internacional de 

Pesca Esportiva (FIPe) no Pantanal de Cáceres que, lembremos, de acordo com o Guinness Book é o maior 

campeonato de pesca do mundo em águas fluviais. Ao buscar mais informações, me deparei com uma notícia 

de 2018, quando jovens, professores e lideranças comunitárias se manifestaram na abertura do 37º Festival 

Internacional de Pesca Esportiva (FIPe) estendendo faixas dizendo “Não há peixe nem FIPe sem Pantanal 

conservado”.18 

 

 

 

 

O turismo de observação da fauna também movimenta a economia local e traz dinheiro para o sistema.  
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Os principais atrativos desse tipo de turismo são o avistamento de aves (Birdwatching) e de onças em seu 

habitat natural. Claro que também é muito legal ver os outros bichos, como as antas, jacarés, tamanduás etc. 

Mas, quem vai para o Pantanal ver bicho, quer ver onça. Até quem vai para observar as aves! 

 

 

 
 

 

E para que isso seja possível, é preciso mudar a percepção local sobre a importância da fauna, trabalhando 
junto aos moradores e proprietários das fazendas. Especialmente no caso dos grandes predadores. Quando 
se trata de Pantanal, não é comum alguém se incomodar com a presença de tamanduás, antas, cervos, tuiuiús 
etc. Não me lembro de jamais ter ouvido uma reclamação ou presenciado uma situação de hostilidade em 
relação à presença de animais “bonzinhos”. Isso muda completamente quando o assunto é um predador.15 
 
A onça, por exemplo, provoca medo. Em grande parte, por conta de estórias cabeludas contadas de geração 
em geração e que, na maioria das vezes, não condizem com a realidade. É um bicho que faz parte do folclore 
da região, mas ao contrário de um ser como o mãozão ou o minhocão, ela é real e pode estar por perto. Essa 
proximidade é, cada vez mais, forçada pela redução e fragmentação do seu habitat natural, que diminui a 
oferta de presas naturais. Isso aumenta a pressão de predação sobre os rebanhos, favorecendo a ocorrência 
de conflitos e ações retaliativas contra elas.19 Em geral fazendeiros, pequenos proprietários ou população local 
que têm seus animais atacados, já partem do princípio que a culpa é da onça. E promovem a retaliação 
matando o animal que acreditam ser o responsável pela perda. Ou qualquer outra que encontrarem pelo 
caminho.  
 

É fundamental oferecer alternativas como ações de manejo nos rebanhos e nas propriedades, que podem 
reduzir os problemas de predação e tornar possível uma coexistência mais harmônica com as onças. E com 
outros animais predadores. O projeto Felinos Pantaneiros*, por exemplo, busca a conservação do Pantanal a 
partir do manejo de grandes felinos, como a onça-pintada.20 
 
* O projeto Felinos Pantaneiros é executado pelo Instituto Homem Pantaneiro, com o apoio da Rede Amolar e da Fundação Panthera 
desde 2016.20 

 
O Projeto Gadonça* é um outro exemplo de iniciativa que tem como objetivo principal o estudo da interação 
entre essa espécie e animais domésticos. É um projeto que desenvolve atividades de pesquisa, manejo, 
turismo científico e treinamento de estudantes e profissionais da área ambiental.20 
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*o projeto teve início em janeiro de 2003 e foi implementado na fazenda San Francisco, localizada no município de Miranda no Mato 
Grosso do Sul. Além da parceira com a fazenda, a empresa EUCATEX, a empresa PREMIER PET, o programa ECOVOLUNTEER, a 
Universidade de Idaho, USA, a Coordenação de Aperfeiçoamento de Pessoal de Nível Superior – CAPES também já apoiaram o 
projeto.20 
 

Além disso, um forte argumento para incentivar a preservação das onças é financeiro, puro e simples. O 
turismo em torno delas pode gerar uma renda imensamente maior do que eventuais prejuízos causados por 
ataques ao rebanho. Foram feitos estudos tanto no Mato Grosso quanto no Mato Grosso do Sul, em fazendas 
que desenvolvem tanto atividades agropecuárias quanto de turismo, onde as onças-pintadas representam um 
dos principais atrativos. Na fazenda San Francisco (MS) foram quantificadas, durante 5 anos, todas as perdas 
provocadas por ataques de onças aos bois e toda a receita gerada pelo turismo. O prejuízo somou U$ 
18.000.00 enquanto a receita gerou um lucro bruto de quase U$ 500.000,00. A mesma coisa aconteceu no 
Mato Grosso, em Porto Jofre, onde o turismo de onças não pára de crescer; os prejuízos somaram US$ 
121.500, enquanto a receita girou em torno de US$ 6.827,392 no mesmo período.15 Eu não sou economista, 
nem entendo muito de finanças, investimentos, etc. mas me parece que vale a pena ter onças nas 
propriedades...  

 
E claro, para isso é preciso conservar o ambiente. Os projetos de conservação geralmente estão associados a 

projetos de pesquisa. E é muito frequente o foco em animais predadores topo de cadeia. A gente poderia 

listar várias razões para explicar isso. Não é falta de criatividade ou achar que uma onça é mais importante 

que uma formiga ou aranha. Bom, claro que cada um de nós tem suas preferências e se identifica mais com 

um animal do que com outro. E vamos combinar, também me parece evidente que a grande maioria das 

pessoas acha uma onça pintada ou um lobo guará mais bonito e carismático que um besouro. (Que me 

desculpem os entomologistas! Afinal, tem gosto pra tudo né?!)15,21 

 
Do ponto de vista do pesquisador, um dos motivos é que existe um conceito em ecologia que é o de espécie 
guarda-chuva. Espécies guarda-chuva, como as onças, podem ser usadas como espécies indicadoras no 
planejamento e monitoramento da conservação. Como requerem uma área muito extensa para sua 
sobrevivência, sua preservação automaticamente pressupõe a preservação de habitat para outras espécies 
que precisam de uma área de vida menor.22 Ou seja, um ambiente saudável para populações viáveis de animais 
de grande porte, é também saudável para as outras espécies desse ecossistema. Entra todo mundo no mesmo 
pacote! 
 
E do ponto de vista de eventuais parceiros e/ou patrocinadores, o carisma da espécie é sim levado em conta. 
Até porque as pessoas têm interesse pelo que acontece com espécies da “fofofauna”. E isso significa um maior 
alcance e engajamento. Muitos (arrisco dizer que a maioria) querem associar sua imagem à proteção de um 
animal ameaçado, por exemplo. Isso agrega valor. Especialmente num momento onde os consumidores 
buscam, cada vez mais, marcas/produtos associados a boas práticas ambientais, ou ESG*.23 Sem patrocínio, 
não tem nem conservação e nem pesquisa. E por isso mesmo empresas com uma ética questionável se 
aproveitam desse fato e usam isso como um artificio para melhorarem sua imagem. É o famoso Greenwashing 
(“lavagem verde”). Mas isso é uma outra estória...  
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*ESG (Environmental, Social and Governance) significa, ao pé da letra “Meio ambiente, social e governança”. É um conceito que surgiu 
em 2004 em um relatório feito pelo Pacto Global. No mercado financeiro funciona como uma forma de medir o impacto que as ações 
de sustentabilidade geram nos resultados das empresas.23 

 

Incentivo a pesquisas  

É fundamental o incentivo e alocação de recursos para pesquisas (inclusive de longo prazo*) no Pantanal. O 

levantamento e monitoramento da biodiversidade, por exemplo, é essencial para criar um banco de dados 

que permita a análise comparativa dos impactos ambientais ao longo dos anos. E existe muita coisa ainda a 

ser estudada. Estudos relacionados aos impactos do fogo, efeitos das mudanças climáticas, alterações nos 

ciclos de inundação e cheia, etc. Não só a fauna em si.24 

 
*Atualmente, pesquisas em ecologia de longa duração (PELDs) têm prazo máximo de 4 anos. Em termos de ecologia, dependendo do 

estudo, é muito pouco tempo para obter resultados efetivos. 

 

Só que, quando a gente estuda a ecologia de um determinado animal, a gente acaba estudando as condições 

necessárias para que ele sobreviva. E isso inclui a vegetação, o solo, a vegetação, o clima, outras espécies de 

animais com quem ele interage e assim vai. E a importância das pesquisas vai além de juntar um monte de 

informações sobre bichos, plantas, solo, etc. Elas têm também o papel de fornecer informações para os 

tomadores de decisão. Como a gente já viu, os dados que existem sobre o bioma são incompletos. E isso 

compromete todo e qualquer tipo de planejamento e ação de conservação, restauração, etc.24 

 

Pegando uma situação real para ilustrar isso: o artigo 10 do código florestal diz que o Pantanal é uma área que 

deve ter o seu uso ecologicamente sustentável.25 Quem vai definir o que é sustentável ou não são os institutos 

de pesquisa. No caso da concessão de certificação, também são as informações obtidas através de estudos e 

pesquisas que vão determinar os parâmetros, critérios, processos que serão adotados e que devem ser 

cumpridos. A mesma coisa para o pagamento por serviços ambientais.  

 

É preciso incentivar parcerias com universidades nacionais e internacionais, instituições de pesquisa, escolas, 
organizações da sociedade civil de interesse público, dentre outras. Mas o resumo da ópera é que tem que 
haver uma mudança de atitude. Tanto no incentivo para que esses trabalhos aconteçam, quanto no apoio 
para que eles sejam divulgados. Por parte do governo. Dos próprios pesquisadores, que ainda se utilizam de 
uma linguagem muito complexa e rebuscada na hora de transmitir os resultados do trabalho. Da população 
em geral, que geralmente não tem nem interesse e nem acesso a eles. E quando tem, muitas vezes não 
percebe a importância desse tipo de trabalho.24 
 
Nesse sentido, é possível também pensar em iniciativas voltadas tanto à educação ambiental quanto a elevar 

o valor qualitativo da atividade e da região.  

 

Educação ambiental 

A educação ambiental é fundamental para a conscientização acerca da importância do Pantanal e da sua 

biodiversidade, e promover o engajamento tanto de proprietários rurais quanto da população tradicional. 

Existem diversos projetos na região, mas muitas vezes são atividades pontuais. Para alcançar resultados 
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efetivos é preciso programas que trabalhem a mudança de comportamentos.24 Alguns projetos que vale a 

pena citar são o Projeto Sesc Pantanal26 e o Projeto Bichos do Pantanal.26 

 

O Projeto Sesc Pantanal alcança as comunidades rurais, ribeirinhas e urbanas, próximas ou dentro do Pantanal 

Norte. Uma das unidades é um centro de ação social localizado na cidade de Poconé, que promove iniciativas 

voltadas ao fortalecimento da renda familiar e da utilização racional dos recursos naturais. Tem também um 

centro multimídia de interpretação ambiental (considerados um dos mais modernos da América do Sul). Ainda 

como parte dos projetos de educação ambiental (e dentre outras tantas coisas) o Sesc Pantanal tem, no Hotel 

Sesc Porto Cercado, espaços destinados à hóspedes e visitantes: O Borboletário, a Coleção de insetos e o 

Formigueiro.26 

 

Uma outra iniciativa que une conservação, educação ambiental e geração de renda é o Projeto Bichos do 

Pantanal*. Criado em 2013 pelo pesquisador americano Douglas Trent, o projeto surgiu a partir da paixão 

pelas onças pintadas. O projeto parte do pressuposto de que a preservação de um animal como a onça-pintada 

não é possível sem incluir o ser humano nessa ação. Por isso, um de seus principais objetivos é reconectar as 

pessoas (especialmente os jovens) com a natureza. O projeto atua em várias frentes e suas ações de educação 

ambiental já envolveram cerca de 130 mil jovens e adultos do Alto Pantanal.26 

 
*O projeto conta com o patrocínio da Petrobrás, por meio do programa Petrobras Socioambiental, e com o apoio de outros parceiros. 

 

Um exemplo de projeto com resultados positivos nesse sentido (de mudança de comportamento e percepção) 

é o Onçafari*. As atividades de ecoturismo em suas bases (geração de renda) aliadas às iniciativas de educação 

ambiental fez com que os moradores e proprietários de terras passem a valorizar as espécies nativas e até 

conseguiu “converter” caçadores em guias de turismo. 

 
*O projeto Onçafari, além das atividades de ecoturismo e educação ambiental, também tem iniciativas voltadas à ciência 

(monitoramento de fauna, coleta de dados, etc.), reintrodução de fauna, social (para as populações de suas bases e escolas) e florestas 

(conservação do habitat e consultoria técnica para criação de unidades de conservação). 

 

Iniciativas voltadas a elevar o valor qualitativo das atividades e da região.  

Já existem estratégias de desoneração, indenização e pagamento por serviços ambientais para estimular o 

engajamento de proprietários rurais.  

 

Transformar a propriedade ou parte de sua área em uma RPPN (Reserva Particular do Patrimônio Natural) 

pode ser uma boa opção de desoneração. O status da RPPN é perpétuo. Uma vez criada, embora o direito de 

propriedade se mantenha, a área designada como RPPN não pode ter o seu uso (preservação) alterado. As 

RPPNs estão incluídas no grupo de Unidades de Conservação de uso sustentável, mas apesar disso, o uso 

direto dos recursos naturais não é permitido. Então que vantagem Maria leva em criar uma RPPN? Pra 

começar, ao fazer isso o proprietário pode requerer a isenção do imposto sobre propriedade rural – ITR ao 

INCRA. Também pode requisitar o apoio federal para ações de fiscalização e de proteção ambiental, já que 
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as RPPNs integram o SNUC (Sistema Nacional de Unidades de Conservação). Além disso, a propriedade terá 

preferência na análise de concessão de crédito agrícola, pelas instituições oficiais de crédito.27 

Além dos benefícios que a gente acabou de falar, é possível desenvolver diversas ações para gerar receita ou 
agregar valor à propriedade.27 
 
A utilização do excedente de vegetação nativa presente na área para a compensação de reserva legal e 
atividades de turismo podem ser opções de receita. Na região podemos encontrar diversos exemplos de 
reservas particulares que geram renda através do ecoturismo como a RPPN Acurizal, a RPPN Eliezer Batista, a 
RPPN Fazenda Rio Negro e a RPPN do Sesc Pantanal, a maior do Brasil (com quase 108 mil hectares).27 
 
Outra forma de agregar valor é reverter os ganhos para as atividades de proteção e conservação dessas áreas 

e para os agentes locais. E claro, todos os serviços ecossistêmicos que são prestados por uma área protegida 

e as oportunidades ligadas a eles. E o fato de que você, enquanto proprietário, vai “ficar bem na fita”!27 

Já as estratégias de indenização são direcionadas a evitar prejuízos financeiros relacionados a ações 

conservacionistas ou coibir ações de represália a animais silvestres que eventualmente possam causar 

prejuízos aos proprietários rurais.  

 

Existe, por exemplo, a proposta de tornar passível de indenização o prejuízo causado pelo ataque de onças ao 

gado. O Projeto de Lei 808/22 institui o “programa “Lei da Onça” com o objetivo de proteger e preservar a 

onça-pintada (panthera onca), a onça-parda (puma concolor), ou qualquer felino silvestre que venha a abater 

gado bovino, bufalino, equino e asinino (burros, jumentos e mulos), dentro do território do Estado de Mato 

Grosso do Sul”. A proposta não é ruim. Proíbe a caça e propõe indenizar o produtor no caso de gado morto 

por onças. Teoricamente, o benefício será pago ao produtor que registar o fato em até 15 dias. Após avaliação 

do Ministério da Agricultura, se o fato for comprovado, a indenização* será paga em até 60 dias. Se ficar 

comprovado que o proprietário agiu de má fé para conseguir o benefício, a proposta estabelece multa 

equivalente a cinco vezes o valor da indenização.28 

 
As onças nunca matam mais de 1 a 2% de alguns rebanhos; a maior parte das perdas de gado na fazenda é 
causada por causas como picadas de cobra, doenças e ervas venenosas, entre outras. Não seria mais fácil 
simplesmente fazer seguro do rebanho? Talvez seja mesmo, mas será que isso invalida a possível efetividade 
dessa proposta? Bom, talvez se fosse mais direcionada aos pequenos proprietários e comunidades ribeirinhas 
ou tradicionais. Como não possuem um rebanho numeroso, talvez a perda de algumas cabeças de gado possa, 
de fato, ter um impacto financeiro mais significativo. Por outro lado, o gado deles não é registrado e a 
fiscalização é extremamente difícil. É uma coisa polêmica. Teve um projeto desse no passado e acabou falindo, 
porque criou um sistema pouco confiável. De qualquer modo, caso saia do papel e venha a ser implementada, 
quem sabe pode ser importante para ajudar a “virar a chave”.  
 

O pagamento por serviços ambientais (PSA) é algo que já vem sendo discutido há algum tempo, mas apenas 

em janeiro de 2021 foi promulgada a Política Nacional de Pagamento por Serviços Ambientais. De certa forma 

é até surpreendente, considerando o contexto de desmonte da política ambiental. O PSA nada mais é que um 
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mecanismo financeiro para remunerar produtores rurais pelos serviços ambientais (ou ecossistêmicos) 

prestados em suas propriedades.29 

 

Mas isso não é necessariamente fácil. Como que faz para saber quanto valem os serviços ambientais? 

Cientistas, junto a Embrapa Pantanal, desenvolveram uma metodologia que permite estimar o valor 

monetário dos serviços ambientais de pastagens nativas em fazendas do Pantanal*. Foi desenvolvido um 

software (em fase de validação), que poderá apoiar a criação de mecanismos para pagamentos por serviços 

ambientais (PSA) na região.  
 

*as pastagens nativas que estiverem localizadas em áreas úmidas dentro das fazendas. Nesse caso, como as pastagens fornecem 

alimentação para o gado, os serviços ambientais são os benefícios que os produtos de origem animal oferecem à sociedade.30 

 

A nova metodologia de valoração irá compor a ferramenta Fazenda Pantaneira Sustentável (FPS), tecnologia 
de diagnóstico já disponibilizada pela Embrapa e que está sendo implantada em várias fazendas do Pantanal. 
Esse tipo de política pode criar um mercado de compensação na região, que favorecerá os proprietários que 

conservaram os recursos naturais em suas propriedades.29,30  

 

Um outro instrumento que agrega valor ao produto é a certificação de práticas adequadas de gestão para 

propriedades que conservam a paisagem, concedendo um selo de qualidade, por exemplo. Além de promover 

o produto comercialmente, aumenta o número de consumidores dispostos a pagarem mais caro por eles do 

que os convencionais. Ao mesmo tempo contribuem para a preservação do conhecimento tradicional, dos 

recursos naturais e estimulam o desenvolvimento regional. A aquisição das certificações está sempre atrelada 

a adoção de todos os procedimentos, normas e obrigações definidas pela instituição responsável pela 

emissão do selo.31 

 

No MS, o Programa de Incentivo à Produção de Carne Bovina Sustentável e Orgânica no Pantanal, foi 

implantado em 2019 e já foram pagos aos produtores, R$ 5,7 milhões em incentivos, o equivalente a 54.846 

cabeças abatidas. Os produtores de carne orgânica ou sustentável têm desconto no ICMS, sendo de até 67% 

para os de carne orgânica e de até 50% para os produtores de carne sustentável. Nesse sentido, é 

extremamente importante definir de forma bem clara o que é carne sustentável e também esses parâmetros 

precisam ser melhorados.31 

Outro exemplo é o selo de Identificação Geográfica (IG), emitido e registrado pelo Instituto Nacional de 
Propriedade Industrial (Inpi). É concedido a produtos que tenham características específicas, sejam elas 
naturais como clima, solo, vegetação ou por “saber fazer”.  Esse tipo de selo garante a origem do produto e 
sua autenticidade.31 

Essa também é uma forma de aliar projetos de pesquisa e iniciativas de conservação aos produtores rurais 
e tomadores de decisão, aproximando esses atores. É o caso, por exemplo, do mel do Pantanal. Lembra que 
eu comentei que até recentemente o Pantanal era tido como uma área não apta para produzir mel? Então. 
Essa situação mudou após mais de uma década de pesquisas. Não só para identificar e adaptar técnicas 
apropriadas para a região, mas também para incorporar novos hábitos. Para produzir o mel de forma 
sustentável, é preciso mudar a relação das pessoas com o ambiente. Entender a importância da proteção aos 
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polinizadores. Os ecossistemas e sua diversidade biológica dependem deles. E a gente também! Já que são 
essenciais na produção de alimentos. No caso do Pantanal, a polinização é, além disso, um serviço 
ecossistêmico essencial para a recuperação da flora pantaneira após os incêndios.14,31 
 
Viu como está tudo interligado? 
 

Legislação 
E por fim, mas não menos importante, a legislação é um aspecto crítico para uma melhor conformidade com 
os objetivos de conservação. Existe uma ideia de se criar uma “lei do Pantanal”32, com algo igual para ambos 
os estados. Acho que pensar em algo igual para os dois estados é complicado e tem grandes chances de não 
dar certo. Para que possa realmente ser efetiva, é essencial levar em conta as diferentes realidades de cada 
região do Pantanal. Atualmente é tudo uma grande bananosa, com um monte de leis, decretos, portarias e 
afins, determinando coisas diferentes sobre um mesmo assunto. No final, fica tudo bem confuso. E quando 
fica confuso, surge a brecha para manipular a lei de acordo com os interesses envolvidos.  
 
Talvez seja mais viável a criação/implementação de mecanismos para uma gestão conjunta, com o objetivo 
de preservar o Pantanal e seus recursos naturais. O que aliás, está previsto na Constituição Estadual dos dois 
estados, Mato Grosso e Mato Grosso do Sul. Apesar disso, esse tipo de iniciativa quase não acontece; para 
isso é preciso haver uma aproximação dos dois estados.  
 
De qualquer modo, toda e qualquer ação, principalmente do poder público, deve ser transparente inclusive 
no que diz respeito às leis. Tem que haver uma definição clara de parâmetros, de responsabilidades, do que 
pode e o que não pode, enfim... só assim a sociedade pode acompanhar o que está sendo feito sem aquele 
sentimento tão familiar de desconfiança.  
 
Seguindo em frente 

Os incêndios de 2020 trouxeram prejuízos ambientais, econômicos e sociais, que ainda vão incomodar e 
repercutir por um bom tempo. Por outro lado, contribuíram para a maior atenção das pessoas sobre o 
Pantanal. E isso motivou uma série de ações e abriu o espaço para o diálogo entre vários setores. Foi ruim, 
mas foi bom.  
 
A recuperação do Pantanal é possível33, mas o caminho é longo. São muitos os desafios. E talvez o maior deles 
seja manter o interesse na conservação do bioma. Não tem fator isolado nesse processo. É preciso aproximar 
a percepção de um paraíso exuberante, majestoso e que parece indestrutível, à realidade de uma região frágil, 
incompreendida e ameaçada. Então bora respirar fundo, absorver emocionalmente parte do que foi perdido 
e seguir em frente. Nas palavras de Carlos Drumond de Andrade: 
 
“Para, contempla, observa: Não são miragens de um mundo perdido no tempo ou no sonho em que a vida 
brincasse de fazer coisas imensas e pequenas coisas misteriosas. Não é uma terra fora da Terra e do presente, 
visão, alegoria, fábula. É o aqui e agora de um Brasil que é teu e desconheces. São as árvores, os bichos, as 
águas, os crepúsculos do Pantanal Matogrossense. Todo um mundo natural que pede para ser compreendido, 
amado, respeitado.”  (Pantanal – Carlos Drumond de Andrade 
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https://valor.globo.com/empresas/esg/noticia/2022/02/21/entenda-o-que-e-esg-e-por-que-a-sigla-esta-em-alta-nas-empresas.ghtml
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https://doi.org/10.1016/j.jclepro.2017.09.214
https://www.jusbrasil.com.br/topicos/26440314/artigo-10-da-lei-n-12651-de-25-de-maio-de-2012
https://www.sescpantanal.com.br/institucional.aspx
https://www.ecycle.com.br/rppn/
http://www.inea.rj.gov.br/biodiversidade-territorio/o-que-e-rppn/
https://www.camara.leg.br/noticias
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*O QUE É INDICAÇÃO GEOGRÁFICA E COMO ELA AGREGA VALOR AO SEU PRODUTO? Escobar Advocacia em julho 6, 2021 

https://liquidoecerto.escobaradvocacia.com.br/indicacao-geografica/ 

*Com incentivo do Governo de MS, produção de carne orgânica e sustentável é realidade no Pantanal. 

https://www.carnesustentaveldopantanal.semagro.ms.gov.br/noticias/ 

*Pecuaristas aderem aos selos de boi sustentável e orgânico do Pantanal. https://www.embrapa.br/busca-de-noticias/-

/noticia/70744844/pecuaristas-aderem-aos-selos-de-boi-sustentavel-e-organico-do-pantanal 

*Conservação do solo do Pantanal passa por estratégias sustentáveis na pecuária. https://correiodoestado.com.br/correio-rural/pecuaria-

sustentavel-contribui-para-conservacao-do-pantanal/398891 

 

32. Lei do Pantanal. Audiência Pública PL9950/2018 
 

33. *Bueno, Paola. O Pantanal está apresentando sinais de recuperação. Fev. 2021. https://www.tempo.com/noticias/actualidade/o-pantanal-
esta-apresentando-sinais-de-recuperacao-queimadas.html 
*https://g1.globo.com/globo-reporter/noticia/2021/05/01/globo-reporter-mostra-o-renascimento-do-pantanal-apos-as-queimadas-

assista-ao-programa.ghtml 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Anexo I (orelha do livro) 

Sobre a autora 

Meu nome é Teca Botelho, apelido Maria Tereza de Arruda Botelho (mas não uso muito). Sou Bacharel em 

Ciências Biológicas pela UNIP (Universidade Paulista) e Mestre em Conservação da biodiversidade e 

desenvolvimento sustável pela ESCAS (Escola de Conservação Ambiental e Sustentabilidade). A minha 

trajetória até aqui não foi exatamente linear... 

Voltando um pouco (nem tão pouco assim) no tempo, desde criança (em 1900 e bolinha!!!!) tenho uma ligação 

extremamente forte com a natureza e sempre sonhei em trabalhar com conservação ambiental. Na época do 

colégio, tínhamos aulas de biologia e, apesar de obviamente já existir a profissão de biólogo, esta não era 

muito conhecida. Automaticamente associava-se a graduação em Ciências Biológicas a dar aulas; então, ao 

concluir o segundo grau, considerei seriamente a possibilidade de cursar veterinária mas, naquele tempo 

https://liquidoecerto.escobaradvocacia.com.br/indicacao-geografica/
https://www.carnesustentaveldopantanal.semagro.ms.gov.br/noticias/
https://www.embrapa.br/busca-de-noticias/-/noticia/70744844/pecuaristas-aderem-aos-selos-de-boi-sustentavel-e-organico-do-pantanal
https://www.embrapa.br/busca-de-noticias/-/noticia/70744844/pecuaristas-aderem-aos-selos-de-boi-sustentavel-e-organico-do-pantanal
https://correiodoestado.com.br/correio-rural/pecuaria-sustentavel-contribui-para-conservacao-do-pantanal/398891
https://correiodoestado.com.br/correio-rural/pecuaria-sustentavel-contribui-para-conservacao-do-pantanal/398891
https://www.tempo.com/noticias/actualidade/o-pantanal-esta-apresentando-sinais-de-recuperacao-queimadas.html
https://www.tempo.com/noticias/actualidade/o-pantanal-esta-apresentando-sinais-de-recuperacao-queimadas.html
https://g1.globo.com/globo-reporter/noticia/2021/05/01/globo-reporter-mostra-o-renascimento-do-pantanal-apos-as-queimadas-assista-ao-programa.ghtml
https://g1.globo.com/globo-reporter/noticia/2021/05/01/globo-reporter-mostra-o-renascimento-do-pantanal-apos-as-queimadas-assista-ao-programa.ghtml
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(falando assim me sinto um matusalém) eram muito comuns algumas práticas na faculdade com as quais eu 

discordava e, levando em conta meu temperamento (um tanto intenso no que diz respeito a lutar pelas coisas 

que acredito) certamente eu acabaria sendo convidada a me retirar do curso.  Simplesmente não conseguiria 

encarar com naturalidade coisas que para mim não são aceitáveis, enfim... acabei tomando outro rumo.  

Comecei a trabalhar e depois de alguns anos resolvi passar um tempo fora do Brasil (nessa altura, ainda 

estamos no século passado!!) A ideia era pegar minha mochila e sair viajando, sem grandes planos. Até então 

eu nunca havia saído do país e a primeira parada foi em Londres, onde pretendia ficar uns poucos dias. 40 dias 

depois, meio que a contragosto, resolvi que estava na hora de ir para outro lugar e lá fui eu para o recém-

inaugurado Eurostar rumo a Paris. Alguns meses e 8 países depois, voltei para Londres, onde fiquei por mais 

um tempo. Dei início à inscrição num curso de graduação ali (processo bastante lento e burocrático) e voltei 

ao Brasil. No semestre seguinte, veio a resposta positiva de aceite na Universidade na Inglaterra. Após menos 

de 1 mês de aula, o tutor do curso recomendou que eu procurasse um Mestrado ao invés de fazer a graduação, 

já que lá existe essa possibilidade. Me inscrevi então no curso MA Masters in International Business and 

Management, na University of Westminster e depois de várias cartas de recomendação, entrevistas e afins, 

fui aceita. Era a única aluna da turma que não tinha uma graduação prévia. 

Aí começou uma outra saga... de uma forma sucinta, a pessoa que me ofereceu uma bolsa de estudos, me deu 

uma pequena parte valor em espécie e o resto seria depositado numa conta em meu nome que seria aberta. 

O resto do dinheiro sumiu, só consegui pagar uma parcela do curso, a pessoa da bolsa morreu e eu “miquei”. 

Cursei todas as disciplinas, mas não pude concluir todas as provas. A universidade se recusou a dar qualquer 

tipo de auxílio, até mesmo os que estavam previstos no estatuto. A situação ficou insustentável e como não 

poderia renovar meu visto (já que a faculdade negava o documento que comprovava que eu era estudante), 

voltei ao Brasil. Foi um período que poria qualquer boa novela mexicana no chinelo! 

De volta ao Brasil em 2001, passei a trabalhar com tradução, interpretação e consultoria de idiomas (inglês, 

italiano e português) prestando serviços principalmente para empresas multinacionais de vários setores. E 

então, mais de 10 anos se passaram... e mesmo ciente dos riscos, decidi chutar o pau da barraca e ingressei 

no curso de Biologia. A partir daí busquei atividades e oportunidades extracurriculares para aprimorar e aplicar 

os conhecimentos adquiridos em sala de aula. O foco era sempre em programas de monitoramento e 

preservação de espécies e/ou meio ambiente, resgate e reintrodução de fauna, consultoria ambiental ou áreas 

relacionadas.  

Participei algumas vezes como ecovoluntária do Projeto Lontra em Florianópolis, trabalhando em todas as 

atividades relacionadas ao manejo dos animais (alimentação, manutenção dos recintos, enriquecimento 

ambiental). Também participei de expedições de monitoramento da população local de lontras em vida livre. 

Ocasionalmente colaboro com seus idealizadores sendo uma espécie de “base de apoio” em São Paulo. 

Conclui o curso de Capacitação para Trabalho com Fauna em Vida Livre (Conservação in situ) no Pantanal Sul 

Matogrossense pelo Instituto de Pesquisa e Conservação de Tamanduás no Brasil. Além do conteúdo teórico, 

tive a oportunidade de vivenciar o dia-a-dia de um pesquisador de campo, onde pude observar o 

comportamento de animais de vida livre e realizar a captura (e posterior liberação) de indivíduos para coleta 

e análise de dados.  
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Realizei estágio no Instituto de Botânica do Jardim Botânico de São Paulo, além do trabalho de pesquisa em 

campo no Parque Estadual de Itapetinga em São Paulo durante 8 meses, que foi a base de meu Trabalho de 

Conclusão de Curso: Vetores de pressão e importância ecológica de espécies-chave e espécies guarda-chuva 

do Parque Estadual de Itapetinga, São Paulo, Brasil. 

Em 2020, ingressei no Mestrado Profissional em Conservação da Biodiversidade e Desenvolvimento 

Sustentável na ESCAS – IPE, que teve início durante a pandemia e decidi que meu produto final seria sobre o 

Pantanal. 

E assim cheguei até aqui! 

 

 

 

 

 

 

 


