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O Pantanal pediu água. A terra 
das lagoas, salinas, baías, corixos, en-
chentes e vazantes secou lentamente, 
em dois anos seguidos de estiagem. 
E acumulou combustível nos pastos 
secos, nos capões desidratados, nos 
bolsões de mata ressequidos, nas cor-
dilheiras e zonas de inundação estur-
ricadas. A falta de consciência e cui-
dado do homem deu início às chamas 
e o fogo cresceu e se espalhou por 
toda parte. Multidões de animais sil-
vestres morreram ou ficaram feridos. 
A predação se generalizou. E muitos 
sobreviventes ainda enfrentaram a 
fome e a sede, competindo entre si 
pelo alimento não queimado e pelo 
restinho de água no fundo de algu-
mas baías maiores.

O Pantanal, como bioma, evoluiu 
com a presença do fogo, é verda-
de. Muitos processos ecológicos são 
induzidos pelo fogo, como o flores-
cimento seguido de frutificação de 
certas árvores, incluindo alguns pa-
ratudos (ipês, gênero Tabebuia), ou a 
germinação de sementes estocadas 

no solo das palmeiras carandá (Co-
pernicia alba). Diversas espécies ve-
getais também desenvolveram prote-
ção contra as chamas, como troncos 
de casca grossa e raízes capazes de 
rebrotar imediatamente, em meio às 
cinzas. Entre os animais, não faltam 
recursos de fuga e busca de refúgio, 
em tocas debaixo da terra, em cavida-
des nas árvores e junto às aguadas.

Essas estratégias funcionam em 
incêndios ocasionais de intensidade 
moderada, sejam naturais, iniciados 
por raios, ou artificiais, provocados 
pelo homem. No entanto, não foi esse 
o caso de 2019 e 2020. Embora a es-
tiagem prolongada estivesse dentro 
da faixa de extremos climáticos oca-
sionalmente registrados no Pantanal, 
faltou controle do excesso de material 
combustível, faltou consciência no 
uso do fogo, faltou treinamento para 
combate ao fogo, faltaram respostas 
imediatas do poder público. Como 
resultado, queimadas se tornaram in-
cêndios e os incêndios se multiplica-
ram, muito intensos, muitos extensos 

SOLIDARIEDADE
E COMPROMISSO
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e, em muitos casos, inacessíveis 
para as poucas brigadas espalha-
das em uma região de difícil cir-
culação, sem estradas suficientes, 
sem energia elétrica em muitos 
locais e sem sistemas de comuni-
cação abrangentes.

Pesquisadores, voluntários, 
moradores, governos locais e orga-
nizações não governamentais uni-
ram-se para enfrentar as chamas e 
tentar minimizar as perdas de bio-
diversidade. O WWF-Brasil apoiou 
numerosas iniciativas de forma-
ção de brigadas anti-incêndios nas 
fazendas e em comunidades pan-
taneiras, enviando equipamentos 
de combate ao fogo e de proteção 
individual para os brigadistas. 
Também contribuiu para resgates 
de emergência de animais feridos 
e doou medicamentos e materiais 
veterinários para tratamento em 
locais adequados como o Centro 
de Reabilitação de Animais Sil-
vestre (CRAS) do Mato Grosso do 
Sul, em Campo Grande. O WWF-
-Paraguai e o WWF-Bolívia mon-
taram redes de comunicação para 
notificação de frentes de fogo em 
deslocamento nas fronteiras dos 
três países.

Nas páginas desta revista, es-
tão as primeiras avaliações dos 
impactos do fogo e das conse-
quências em longo prazo a serem 

enfrentadas durante os próximos 
anos. Também estão relatos ani-
madores de resiliência, como no 
caso das araras azuis, atingidas em 
plena temporada de reprodução, 
nos ninhais do Recanto Ecológi-
co Caiman, em 2019, e na Fazen-
da São Francisco do Perigara, em 
2020. As primeiras medidas de 
proteção aos ninhos e à nova gera-
ção de araras azuis sobreviventes 
contaram com recursos emergen-
ciais do WWF-Brasil.

Ainda tratamos, nesta edição 
de Ciência Pantanal, da função 
ecológica dos polinizadores e 
suas intrincadas redes de intera-
ções planta-polinizador. Embora 
pequenos, mesmo os insetos po-
dem contribuir para a restaura-
ção do Pantanal. Outro artigo traz 
ponderações sobre o parasitis-
mo, ressaltando a necessidade de 
considerar a saúde dos animais 
domesticados e silvestres como 
uma só. E são descritos tanto o 
papel dos mamíferos herbívoros 
– verdadeiras sentinelas ambien-
tais, capazes de fornecer dicas de 
conservação dos hábitats do Pan-
tanal para enfrentar mudanças no 
uso das terras – como as relações 
presa-predador das jaguatiricas, 
uma das espécies de felino mais 
abundantes no Pantanal.

No desejado retorno à norma-

lidade – afetada pelos incêndios e 
pela pandemia de COVID-19 – é 
importante recorrer aos exemplos 
de negócios sustentáveis em de-
senvolvimento na região e, tam-
bém, à bem sucedida história de 20 
anos do Projeto Peixes de Bonito, 
de conexão entre ciência, comu-
nidades e visitantes. Mais do que 
nunca, é hora de valorizar costu-
mes e saberes tradicionais – como 
a lida do gado feita com o cavalo 
pantaneiro e o uso de plantas na-
tivas comestíveis para enriquecer 
a dieta – entre outras iniciativas 
em curso. Isso, sem esquecer os 
recursos disponíveis para o plane-
jamento regional participativo e o 
zoneamento ecológico econômico 
como instrumentos de gestão sus-
tentável, orientada para um futuro 
coletivamente desejado.

Por meio dos variados assuntos 
tratados nesta publicação, o WW-
F-Brasil reitera seu compromis-
so com a conservação da imensa 
biodiversidade do Pantanal e seu 
entorno. E aposta na solidariedade 
sem fronteiras. Juntos podemos 
enfrentar os desafios e alcançar a 
tão necessária resiliência do bio-
ma pantaneiro!

MAURICIO VOIVODIC
Diretor Executivo
WWF-Brasil
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Em anos secos, quando in-
cêndios dominam a paisagem 
e se espalham pela planície 
pantaneira, poucas são as es-
pécies silvestres com capaci-
dade para fugir ou se refugiar 
com segurança. Na maioria 
das vezes, o fogo corre rápido 

demais, sobe alto demais ou 
alcança temperaturas excessi-
vamente quentes. Só escapam 
os animais maiores ou aqueles 
que, por acaso, tiveram refle-
xos imediatos e correram, pu-
laram, rastejaram ou voaram 
na direção certa!

Assim foi com diversos 
grupos de araras azuis (Ano-
dorhynchus hyacinthinus), 
em 2019 e 2020, dois anos se-
guidos de estiagem severa e 
descontrole do fogo, no bioma 
Pantanal. Os ninhos da espécie 
são monitorados pelo Instituto 

SOBREVIVENTES 
MARRUDAS

Desafiadas pelo 
fogo em seus ninhos, 
araras azuis resistem 
e não abandonam 
os filhotes. E agora 
pedem atenção!

POR NEIVA MARIA ROBALDO GUEDES, PEDRO SCHERER-NETO, FERNANDA MUSSI FONTOURA, LUCIANA PINHEIRO 
FERREIRA, KEFANY RAMALHO, ANA CECÍLIA DE PAULA LOURENÇO, BRUNO HENRIQUE GROLLI CARVALHO, MARCOS 
ROBERTO FERRAMOSCA E THAMY DE ALMEIDA MOREIRA

resiliência
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Arara Azul no Refúgio Ecoló-
gico Caiman (REC), na região 
do rio Miranda, no Mato Gros-
so do Sul, desde 1994. Em 9 de 
setembro de 2019, o fogo teve 
início em uma propriedade 
vizinha. Devido a uma combi-
nação de fatores – baixa umi-
dade do ar, altas temperaturas, 
muita matéria orgânica seca 
e grande velocidade do ven-
to – as chamas atravessaram 
o rio Aquidauana e atingiram 

o maior Centro de Reprodução 
das Araras Azuis no Pantanal. 

Ali, são 98 ninhos cadas-
trados, sendo 51 naturais e 47 
artificiais. Como as demais 
araras, os casais da espécie 
são monogâmicos e tendem 
a usar o mesmo oco de árvore 
(ou ninho artificial) por anos 

seguidos, recor-
rendo a palmei-
ras próximas 
para alimentar 
os filhotes. Par-
te dos ninhos 
são disputados 
por outras 

aves e, portanto, 
têm grande importância para 
a biodiversidade. 

Embora sejam aves gran-
des, com capacidade de voar 
rápido, quando veio o fogo as 
araras azuis estavam em ple-
no período reprodutivo, com 
ovos ou filhotes recém-nasci-
dos. Corriam o risco de perder 
toda aquela geração, além dos 
locais habituais de nidificação.

O fogo se alastrou e mobi-
lizou funcionários da fazenda, 
do hotel e dos projetos de pes-
quisa por 16 dias, tornando-se 
um pesadelo, praticamente 
incontrolável. Só uma chuva, 
no dia 25, extinguiu as laba-
redas. Cerca de 60% da área da 
Caiman queimou, em diferen-
tes graus de intensidade. Em 
alguns locais, praticamente 
toda a vegetação foi atingida. 
Em outros, o fogo destruiu so-
mente grama, capins e vege-
tação rasteira. Extensas áreas 
de palmeiras acuri (Attalea 
phalerata) e bocaiúva (Acro-

comia aculeata) foram 
destruídas. Ambas as espécies 
ocorrem de forma concentrada 
e servem de “despensa” para 
as araras azuis, uma das aves 
mais especialistas do Panta-
nal.

Dos ninhos ativos de araras 
azuis, quase a metade (49%) 
sofreu algum impacto. Em al-
guns casos, o fogo atingiu a 
área do ninho e queimou tudo 
(falha direta). Em outros, o fogo 
chegou à área do ninho, mas a 
árvore foi preservada, porém 
os ovos ou filhotes foram per-
didos devido ao excesso de 
calor e/ou fumaça (falha in-
direta). Também houve áreas 
atingidas, nas quais os ninhos 
não foram afetados e pelo me-
nos um dos filhotes sobreviveu 
(interferência direta). E o opos-
to: o fogo não passou pela área, 
mas a pressão sobre o ambien-
te limitou a sobrevivência da 
prole (interferência indireta).

Em alguns ninhos de ara-

Fotos:  Bruno Carvalho
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ras azuis já existiam cintas 
metálicas para reduzir a preda-
ção de ovos e filhotes. Duran-
te a passagem do fogo, essas 
cintas ajudaram a proteger os 
ninhos das labaredas. Depois, 
elas continuaram efetivas na 
defesa da prole contra os pre-
dadores capazes de escalar os 
troncos.

O monitoramento de todos 
estes casos ocorreu logo após 
os incêndios e se estendeu até 
depois de terminado o ciclo de 
reprodução de 2019. Além dos 
ninhos, outros fatores relacio-
nados à alteração da vegetação 
devastada e à sobrevivência 
dos filhotes também foram 
avaliados, como a perda dos 
frutos maduros de acuri e bo-
caiúva; a redução da produção 
de novos frutos ou mesmo a 
perda de acurizais e bocaiu-
vais estratégicos e o aumento 
da taxa de predação dos filho-
tes ou dos adultos. Outras ava-
liações são necessárias pelos 
próximos anos, como efeitos 
da queima da vegetação sobre 
a saúde animal; disputas mais 
acirradas pelos ninhos e ocu-
pação de cavidades por inse-
tos e outras aves (cujos locais 
de reprodução e permanência 
também foram perdidos). 

O Centro de Reprodução 
das Araras Azuis, na Caiman, 
é considerado um verdadeiro 
laboratório a céu aberto para 

compreensão das intrincadas 
relações dessas aves com seu 
ambiente. Em longo prazo, 
ainda precisam ser observados 
os efeitos das perdas relacio-
nadas ao fogo, para as atuais e 
futuras gerações, quando estes 
filhotes perdidos não entra-
rem na população reprodutiva, 
dentro de 9 ou 10 anos. Todas 
essas observações contribuem 
para a discussão de medidas 
de prevenção e remediação, 
com o objetivo de reduzir tan-
to os impactos diretos do fogo 
como as consequências poste-
riores aos incêndios.

Na verdade, algumas lições 
aprendidas em 2019 já foram 
importantes para a temporada 
de reprodução de 2020, quan-
do a planície pantaneira voltou 
a incendiar, devido ao prolon-
gamento da seca, com ventos 
e ondas de calor, acúmulo de 
material seco combustível e 
falta de medidas efetivas con-
tra o uso do fogo. E, desta vez, 
foram mais focos de incêndios, 
temperaturas mais altas, cha-
mas de grande extensão e difí-
cil combate. Em muitos casos, 
queimaram áreas não atingi-
das em 2019, como a fazenda 
São Francisco do Perigara, no 
Mato Grosso, onde ocorre a 
maior concentração de araras 
azuis na natureza. 

Os ninhos dessa fazenda 
são acompanhados pelo Ins-

tituto Arara Azul desde 2000, 
quando foram realizados os 
primeiros censos no local. Em 
2005 teve início o cadastra-
mento e mapeamento de ni-
nhos para avaliação do sucesso 
de reprodução da espécie. Em 
30 de julho de 2020, segundo 
informações locais, o fogo fu-
giu ao controle na Terra Indí-
gena do Perigara, do Povo Boe 
(Bororo). Tanto os funcionários 
da fazenda, como brigadistas 
da vizinha Reserva Particular 
do Patrimônio Natural – RPPN 
SESC Pantanal – ajudaram no 

Cintas e capinas protegem 
os ninhos (acima e ao lado 
à dir) e já há acuris maduros 
(centro)

Foto:  Thamy Moreira
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combate. 
Mas não é fácil controlar 

as chamas em áreas de difí-
cil acesso, sem estradas, com 
escassez de água e pouca in-
fraestrutura. Assim, o fogo 
chegou à fazenda no dia 1 de 
agosto, queimando parte de 
pequenas matas do Cerrado. 
Logo se alastrou por toda a 
propriedade e ardeu durante 21 
dias, abrangendo 92% da área, 
com diferentes níveis de in-
tensidade. Escaparam apenas 
a sede, o dormitório das araras 
e alguns bolsões de vegetação. 

A avaliação dos impactos 
sobre a população de araras 
azuis não pôde ser feita de 
imediato e só ocorreu um mês 
após os incêndios, em setem-
bro. Assim, muitas carcaças 
não foram contadas, pois já 
haviam se deteriorado ou fo-
ram consumidas por animais 
carniceiros. De qualquer modo, 
milhares de mamíferos, rép-
teis, anfíbios e insetos perde-
ram suas vidas, seus abrigos 
ou ficaram sem alimento. É 
muito difícil obter um núme-
ro preciso de espécies e espé-

cimes impactados pelo fogo, 
mas a perda foi enorme. 

Além das plantas e animais 
propriamente ditos, foram des-
truídas ou prejudicadas nu-
merosas relações ecológicas 
e funcionais. Cavidades em 
árvores, produção de néctar, 
abundância de frutos e muitos 
outros recursos – essenciais 
para refúgio ou alimentação 
dos animais – levam anos ou 
décadas para se restabelecer. 

Em relação aos ninhos de 
araras azuis, cerca de 35% fo-
ram atingidos pelo incêndio. 

Foto:  Neiva Guedes Foto:  Bruno Carvalho
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Felizmente, todos os ninhos 
ativos estavam em áreas onde 
o fogo passou com intensidade 
moderada, muitas vezes quei-
mando até a base da árvore, 
mas sem alcançar a cavidade. 
Pela idade dos filhotes, todos 
nasceram após a passagem 
das labaredas. Alguns ninhos 
foram preservados graças à 
limpeza do terreno em volta 
da árvore, realizada em janeiro 

de 2020. Essa capina reduziu o 
combustível para o fogo e, por-
tanto, a altura das chamas.

As araras adultas perma-
neceram na fazenda, embora 
muitos dos acurizais e bocaiu-
vais por elas utilizados tenham 
sido destruídos. Foram regis-
tradas 736 aves, número bem 

próximo das 750 observadas 
em agosto de 2019. Porém, elas 
deixaram de usar o dormitório 
habitual, junto à sede, um local 
de grande reunião da espécie 
há mais de 60 anos. Pequenos 
grupos de araras foram loca-
lizados, espalhados, perto de 
pequenas lagoas quase secas. 
Um grande grupo permaneceu 
no entorno de uma baía, onde 
ainda havia água e montículos 

de frutos de acuri e bocaiúva 
disponíveis no chão. Esses fru-
tos são regurgitados pelo gado, 
tradicionalmente seguido pe-
las araras.

Conforme as lições apren-
didas, em termos de manejo, 
foi fundamental disponibilizar, 
de imediato, cochos ou plata-

formas com cachos de acuri e 
bocaiúva, para suplementação 
do pouco alimento disponível 
para as araras azuis, nas áreas 
tradicionais. E estes locais tam-
bém devem ter reservatórios 
com água. Assim, até dezembro 
de 2020, dois poços e doze tan-
ques/açudes foram construídos 
para as araras azuis. E foram 
instaladas cintas metálicas em 
todos os ninhos ativos. Ninhos 

artificiais foram trocados ou 
reinstalados para substituir os 
danificados. E mais ninhos ar-
tificiais foram e continuam a 
ser distribuídos para compen-
sar as cavidades naturais atin-
gidas, em toda região. 

Os ninhos naturais preci-
sam ser manejados para au-
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mentar a vida útil das cavida-
des, inclusive com a limpeza 
da vegetação sensível ao fogo, 
na base das árvores. A instala-
ção de armadilhas fotográficas 
ajuda a monitorar o comporta-
mento e a movimentação das 
aves e da fauna em geral. A re-
cuperação natural das palmei-
ras de acuri, bocaiúva e man-
duvi deve ser monitorada, com 
o plantio de mudas e sementes, 

se necessário, para ajudar na 
restauração dos ambientes de 
alimentação.

Vale ressaltar, ainda, o com-
portamento aguerrido e o cui-
dado parental das araras azuis, 
não abandonando ninhos com 
ovos ou filhotes, mesmo onde 
o fogo chegou muito perto, 

conforme vídeos registrados 
nas câmeras-trap. Mesmo as-
sim, como os demais sobrevi-
ventes, elas precisam superar 
três desafios principais: en-
contrar comida; descobrir um 
novo refúgio (contra a chuva 
ou sol forte) e ter condições de 
se proteger para não virar co-
mida dos predadores. 

Após a passagem do fogo 
por grandes extensões do 

Pantanal, a disputa pelos es-
paços saudáveis, abrigos e ali-
mento é muito maior do que 
a capacidade de suporte do 
ambiente para a fauna. E isso 
pode provocar deslocamentos 
e movimentação de indivídu-
os ou espécies. Assim, novos 
projetos – inclusive de mane-
jo do segundo filhote – devem 
ser discutidos e elaborados, em 
parceria com técnicos e analis-
tas do Instituto Chico Mendes 
de Conservação da Biodiver-
sidade (ICMBio). Explicando: 
embora as araras azuis botem 
dois ovos a cada postura (ou 
até três), o casal não consegue 
alimentar todos os filhotes. E 
só o mais forte de cada ninhada 
chega à idade de voar e deixar 

o ninho. O manejo do segundo 
filhote implicaria em resgatar 
o(s) filhote(s) mais fraco(s) do 
ninho e criá-lo(s) para poste-
rior reintrodução na natureza, 
aumentando artificialmente 
o índice de sobrevivência da 
nova geração.

Muitas lições emergiram 
dos eventos desses dois anos. 
A natureza vai se recuperar. Já 
está se recuperando: um ano e 
meio após o fogo, em janeiro 
de 2021, na Caiman, as chuvas 
transformaram a paisagem. 
Acurizeiros exibiam cachos 
de frutos maduros e verdes, 
gerados por plantas ainda 
enegrecidas. Como os acuris, 
diversas espécies vegetais, do 
Pantanal e do Cerrado em seu 
entorno, evoluíram com o fogo 
e são resilientes. Mas grandes 
extensões foram queimadas, 
muitas funcionalidades ainda 
não foram restabelecidas e o 
tempo de recuperação signifi-
ca escassez de alimentos para 
muitos animais, entre os quais 
há espécies mais vulneráveis. 

É o caso da arara azul, ape-
sar de seu tamanho e da resis-
tência demonstrada. A espécie 
precisa de atenção especial e 
de um Plano Emergencial de 
Recuperação para minimizar 
os impactos do fogo em cur-
to, médio e longo prazos. E o 
apoio da sociedade é funda-
mental neste processo.

Na Perigara, araras 
sobreviventes seguem 
bois para comer acuris 
regurgitados

Foto:  Bruno Carvalho
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