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INTRODUÇÃO 

Todo processo de criação de unidades de conservação envolve uma avaliação 

socioeconômica e ambiental da área de interesse. Este estudo tem como objetivo 

caracterizar os diferentes usos econômicos da região e dimensionar como a criação 

destas unidades de conservação pode contribuir ou afetar estas atividades econômicas 

além de apresentar e discutir a importância biológica da área proposta. O Brasil é 

signatário da Conferência das Partes (COP) 10 da Convenção sobre Diversidade 

Biológica (CDB), realizada em Nagoya, Japão, em 2010. Nesta conferencia foram 

estabelecidas 20 Metas do Plano Estratégico 2011-2020, conhecidas como Metas de 

Aichi (https://www.cbd. int/sp/targets/). Em particular a Meta 11 estabelece que:  

Até 2020, pelo menos 17% de áreas terrestres e de águas continentais e 10% de 

áreas marinhas e costeiras, especialmente áreas de especial importância para 

biodiversidade e serviços ecossistêmicos, terão sido conservados por meio de sistemas 

de áreas protegidas, geridas de maneira efetiva e equitativa, ecologicamente 

representativas e satisfatoriamente interligadas e por outras medidas espaciais de 

conservação, e integradas em paisagens terrestres e marinhas mais amplas. 

Acerca da Meta 11, no documento do Ministério do Meio Ambiente intitulado 

“Estratégia e Plano de Ação Nacionais para a Biodiversidade” está estabelecida a ação 

63 “Apoio à expansão do Sistema Nacional de Unidades de Conservação na Caatinga, 

Cerrado, Pantanal e Mata Atlântica. ” (MMA 2017). Diante deste cenário, a criação de 

novas unidades de conservação (UC) e ampliação das UCs já existentes, e a melhoria na 

representatividade dos habitats locais constitui um compromisso assumido do governo 

Brasileiro para garantir a conservação da sua biodiversidade. 

O Pantanal, considerado a maior área úmida tropical continental contígua do 

mundo, tem apenas 4,6% de seu território, em unidades de conservação formal (sejam 

públicas ou privadas), muito aquém do compromisso que assumimos frente às Nações 

Unidas, como primeiro signatário da CDB. Localizado na porção central da América do 

Sul, constitui-se como uma depressão geológica da bacia do Alto Paraguai com cerca de 

180.000 km² de planície e 365,000 km2 de área total em território brasileiro, assim o 

Brasil representa 80% desta área úmida, restando 15% na Bolívia e 5% no Paraguai. 

(Swarts 2000). O Pantanal é reconhecido mundialmente por sua produtividade, 

biodiversidade e pela abundância de sua fauna (Mittermeier et al. 1990; Harris et al. 
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2005). Assim sendo tem sido reconhecido como importante elemento na política de 

desenvolvimento sustentável do Brasil, e destino de classe mundial para o 

desenvolvimento de atividades de ecoturismo (Chardonnet et al. 2002). Por tais 

características, e por sua relevância para conservação da biodiversidade Neotropical, o 

Pantanal foi declarado Patrimônio Nacional pela Constituição Federal de 1988, Reserva 

da Biosfera Mundial e Patrimônio Natural da Humanidade pela UNESCO. Algumas 

áreas situadas dentro do Pantanal, incluindo o Parque Nacional do Pantanal Mato-

grossense, foram declaradas como “sítios do patrimônio mundial” (UNESCO) e áreas 

úmidas de importância global no âmbito da Convenção Ramsar de sobre Zonas Úmidas. 

De acordo com o Zoneamento Socioeconômico Ecológico de Mato Grosso, o Pantanal é 

uma área de grande potencial biótico, com grande complexidade ecológica e 

paisagística, devido ao seu relevo, solo e regime fluvial (http://www.seplan.mt.gov.br/-

/3704951-zsee?ciclo=cv_gestao_inf).  

A principal atividade econômica do Pantanal é a pecuária extensiva que coexiste 

com a paisagem natural há aproximadamente 200 anos (Wilcox 1992). Sob práticas de 

gestão tradicionais, esta atividade é considerada de baixo impacto sobre a 

biodiversidade, quando comparada a outras formas de uso da terra nos trópicos (Seidl et 

al. 2001). Apesar deste uso sustentável nos últimos dois séculos, o desmatamento para a 

introdução de pastagens exóticas nas áreas mais altas e o subseqüente aumento na 

intensidade de uso do solo constitui-se como ameaças recentes ao Pantanal (Seidl et al. 

2001; Harris et al. 2005; Junk et al. 2006). O desmatamento já comprometeu grande 

parte dos planaltos de entorno do Pantanal (Roque et al. 2016) e vem causando enorme 

pressão por assoreamento na planície, assim, caso medidas de precaução para controlar 

a conversão de ambientes naturais não forem adotadas, a vegetação nativa da planície 

do Pantanal estará ameaçada (Silva et al. 2011), visto que em menos de 50 anos, já 

foram convertidos na planície 17% e nos planaltos 65% de sua vegetação nativa, para a 

agricultura e pecuária. Aproximadamente 95% do Pantanal são constituídos de 

propriedades privadas e apenas 4,6% encontram-se protegidos por unidades de 

conservação (UC), dos quais 2,9% correspondem a unidades de conservação de 

proteção integral e 1,7% a UCs de uso sustentável, como Reservas Particulares do 

Patrimônio Natural (Harris et al. 2005; BRASIL, 2018).  

Este documento apresenta dados socioeconômicos e ambientais compilados, das 

áreas propostas para a criação de duas novas unidades de conservação, além das 
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ampliações da Estação Ecológica do Taiamã e Parque Nacional do Pantanal Mato-

grossense. Serão apresentados os mapas de uso do solo, mapa de vegetação, um 

diagnóstico das principais atividades econômicas da área e os locais onde ocorrem e 

dados bióticos relevantes para área de interesse. Para fins deste documento, será 

utilizado o termo “Mosaico de Unidades de Conservação do Pantanal Norte” 

(MUCPN), pois as áreas propostas neste estudo são limítrofes, formando um grande 

corredor ecológico entre as unidades de conservação localizadas no norte do Pantanal.  

 

MOSAICO DE UNIDADES DE CONSERVAÇÃO DO PANTANAL 

NORTE 

As áreas propostas para criação e ampliação de unidades de conservação no 

Pantanal abrangem os municípios de Cáceres e Poconé, no sudoeste do estado de Mato 

Grosso. Estes dois municípios possuem unidades de conservação federais (Estação 

Ecológica do Taiamã e Parque Nacional do Pantanal Mato-grossense) e estaduais 

(Parque Estadual Guirá e Parque Estadual Encontro das Águas). A proposta de criação 

do MUCPN (Fig. 1) conecta as áreas já existentes, formando assim um corredor 

biológico.  

 



 

Figura 1. Mapa com os polígonos propostos pelo ICMBio para Ampliação da Estação Ecológica 

de Taiamã em amarelo; Reserva de Fauna do Pantanal em 

Onça-pintada em verde-claro

vermelho. Em verde escuro são as unidades de conservação 

A área onde o MUCP

da biodiversidade (Eg., MMA 2007,

2015). No mapa do Zoneamento Socioe

elaborado com a participação de equipe técnica qualificada define a região do MUCP 

como: 

Zona 4.2.15. Área Protegida Proposta com Elevado Potencial Biótico em Ambientes 

Pantaneiros no Corixo Grande/Rio Paraguai

Zona 3.2.4. Manejos Específicos com Elevado Potencial Biótico em Ambientes 

Pantaneiros, onde Predominam Formações Savânicas, na Área de Influência do Pólo 

Regional de Cuiabá (Subzona 3.2.4.a e 3.2.4.b).

Figura 2. Recorte da região do Mosaico de Unidades

mapa do Zoneamento Socioeconômico Ecológico de Mato Grosso. Informações disponíveis no 

website da Secretaria de Estado e Meio Ambiente de Mato Grosso (

attachments/article/109/Mapa%20do%20ZSEE%202008.pdf

Justiça determinou a suspensão da lei 9.523/11 que institui o Zoneamento Socioeconômico 

polígonos propostos pelo ICMBio para Ampliação da Estação Ecológica 

; Reserva de Fauna do Pantanal em cinza; Refúgio de Vida Silvestre da 

claro; Ampliação do Parque Nacional do Pantanal Mato

são as unidades de conservação já existentes na região

A área onde o MUCPN está situado é considerada prioritária para conservação 

da biodiversidade (Eg., MMA 2007, MMA 2016, Develey & Goerck 2009, WWF 

2015). No mapa do Zoneamento Socioeconômico Ecológico de Mato Grosso (Fig. 2), 

elaborado com a participação de equipe técnica qualificada define a região do MUCP 

Zona 4.2.15. Área Protegida Proposta com Elevado Potencial Biótico em Ambientes 

Pantaneiros no Corixo Grande/Rio Paraguai; 

Zona 3.2.4. Manejos Específicos com Elevado Potencial Biótico em Ambientes 

Pantaneiros, onde Predominam Formações Savânicas, na Área de Influência do Pólo 

Regional de Cuiabá (Subzona 3.2.4.a e 3.2.4.b).  

ecorte da região do Mosaico de Unidades de Conservação do Pantanal

mapa do Zoneamento Socioeconômico Ecológico de Mato Grosso. Informações disponíveis no 

website da Secretaria de Estado e Meio Ambiente de Mato Grosso (http://www.sema.mt.gov.br/ 

attachments/article/109/Mapa%20do%20ZSEE%202008.pdf). É importante informar que 

Justiça determinou a suspensão da lei 9.523/11 que institui o Zoneamento Socioeconômico 
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polígonos propostos pelo ICMBio para Ampliação da Estação Ecológica 

Refúgio de Vida Silvestre da 

Mato-grossense em 

já existentes na região. 

está situado é considerada prioritária para conservação 

Develey & Goerck 2009, WWF 

conômico Ecológico de Mato Grosso (Fig. 2), 

elaborado com a participação de equipe técnica qualificada define a região do MUCP 

Zona 4.2.15. Área Protegida Proposta com Elevado Potencial Biótico em Ambientes 

Zona 3.2.4. Manejos Específicos com Elevado Potencial Biótico em Ambientes 

Pantaneiros, onde Predominam Formações Savânicas, na Área de Influência do Pólo 

 

onservação do Pantanal Norte no 

mapa do Zoneamento Socioeconômico Ecológico de Mato Grosso. Informações disponíveis no 

http://www.sema.mt.gov.br/ 

). É importante informar que 

Justiça determinou a suspensão da lei 9.523/11 que institui o Zoneamento Socioeconômico 
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Ecológico de Mato Grosso (http://g1.globo.com/mato-grosso/noticia/2012/02/justica-suspende-

lei-do-zoneamento-ambiental-de-mato-grosso.html), pois a mesma poderia causar eventuais 

prejuízos ambientais se entrasse em vigor.  

Abaixo são descritos de acordo com o Sistema Nacional de Unidades de 

Conservação (MMA 2011) as quatro classes de unidades de conservação propostas para 

compor o Mosaico de Unidades de Conservação do Pantanal Norte: 

 

RESERVA DE FAUNA DO PANTANAL 

De acordo com o artigo 19 do Sistema Nacional de Unidades de Conservação 

(SNUC) a Reserva de Fauna “... é uma área natural com populações animais de 

espécies nativas, terrestres ou aquáticas, residentes ou migratórias, adequadas para 

estudos técnico-científicos sobre o manejo econômico sustentável de recursos 

faunísticos.” Os incisos abaixo caracterizam este tipo de unidade de conservação: 

§ 1o A Reserva de Fauna é de posse e domínio públicos, sendo que as áreas 

particulares incluídas em seus limites devem ser desapropriadas de acordo com o que 

dispõe a lei. 

§ 2o A visitação pública pode ser permitida, desde que compatível com o 

manejo da unidade e de acordo com as normas estabelecidas pelo órgão responsável 

por sua administração. 

§ 3o É proibido o exercício da caça amadorística ou profissional. 

§ 4o A comercialização dos produtos e subprodutos resultantes das pesquisas 

obedecerá ao disposto nas leis sobre fauna e regulamentos. 

A proposta de Reserva de Fauna do Pantanal abrange 165.000 hectares entre a 

Estação Ecológica Taiamã e o Parque Nacional do Pantanal Mato-grossense, incluindo 

terras devolutas e propriedades privadas localizadas ao longo da margem direita do rio 

Paraguai (Fig. 3). 
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Figura 3. Imagem de satélite do polígono proposto para Reserva de Fauna do Pantanal. Polígono 

preto ao sul da imagem é o Parque Nacional do Pantanal Mato-grossense.  

REFÚGIO DE VIDA SILVESTRE DA ONÇA-PINTADA 

De acordo com o artigo 13 do Sistema Nacional de Unidades de Conservação o 

Refúgio de Vida Silvestre “... tem como objetivo proteger ambientes naturais onde se 

asseguram condições para a existência ou reprodução de espécies ou comunidades da 

flora local e da fauna residente ou migratória.” Os incisos abaixo caracterizam este 

tipo de unidade de conservação: 

§ 1o O Refúgio de Vida Silvestre pode ser constituído por áreas particulares, desde que 

seja possível compatibilizar os objetivos da unidade com a utilização da terra e dos 

recursos naturais do local pelos proprietários. 

§ 2o Havendo incompatibilidade entre os objetivos da área e as atividades privadas ou 

não havendo aquiescência do proprietário às condições propostas pelo órgão 

responsável pela administração da unidade para a coexistência do Refúgio de Vida 

Silvestre com o uso da propriedade, a área deve ser desapropriada, de acordo com o 

que dispõe a lei. 

§ 3o A visitação pública está sujeita às normas e restrições estabelecidas no Plano de 

Manejo da unidade, às normas estabelecidas pelo órgão responsável por sua 

administração, e àquelas previstas em regulamento. 
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§ 4o A pesquisa científica depende de autorização prévia do órgão responsável pela 

administração da unidade e está sujeita às condições e restrições por este 

estabelecidas, bem como àquelas previstas em regulamento. 

A proposta de Refúgio de Vida Silvestre da Onça-pintada abrange 270.000 

hectares entre o Parque Nacional do Pantanal Mato-grossense e Parque Estadual 

Encontro das Águas, incluindo a Reserva Particular do Patrimônio Natural Dorochê e 

propriedades privadas (Fig. 4). 

 

Figura 4. Polígono com perímetro branco ilustra a proposta de criação do Refúgio de Vida 

Silvestre da Onça-pintada. A sudoeste da imagem o polígono preto representa o Parque 

Nacional do Pantanal Mato-grossense e a nordeste da imagem o polígono preto representa o 

Parque Estadual Encontro das Águas. O polígono verde ao centro da imagem representa a 

RPPN Dorochê que estará integrada na proposta do Refúgio de Vida Silvestre da Onça-pintada, 

na sua qualidade de RPPN. 

 

A AMPLIAÇÃO DO PARQUE NACIONAL DO PANTANAL MATO-

GROSSENSE 

De acordo com o artigo 11 do Sistema Nacional de Unidades de Conservação o 

Parque Nacional “...tem como objetivo básico a preservação de ecossistemas naturais 

de grande relevância ecológica e beleza cênica, possibilitando a realização de 

pesquisas científicas e o desenvolvimento de atividades de educação e interpretação 
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ambiental, de recreação em contato com a natureza e de turismo ecológico”. Os incisos 

abaixo caracterizam este tipo de unidade de conservação: 

§ 1o O Parque Nacional é de posse e domínio públicos, sendo que as áreas particulares 

incluídas em seus limites serão desapropriadas, de acordo com o que dispõe a lei. 

§ 2o A visitação pública está sujeita às normas e restrições estabelecidas no Plano de 

Manejo da unidade, às normas estabelecidas pelo órgão responsável por sua 

administração, e àquelas previstas em regulamento. 

§ 3o A pesquisa científica depende de autorização prévia do órgão responsável pela 

administração da unidade e está sujeita às condições e restrições por este 

estabelecidas, bem como àquelas previstas em regulamento. 

§ 4o As unidades dessa categoria, quando criadas pelo Estado ou Município, serão 

denominadas, respectivamente, Parque Estadual e Parque Natural Municipal. 

A proposta de ampliação do Parque Nacional do Pantanal Mato-grossense 

abrange 33.000 hectares envolvendo três áreas distintas que englobam propriedades 

privadas limítrofes a esta unidade de conservação (Fig. 5). Que completariam junto com 

as RPPNs presentes na Serra do Amolar (Penha, Acurizal e Elieser Baptista) o plano 

original de proteção de áreas contíguas e de relevo variado na região, mas que como a 

maioria das Áreas Protegidas brasileiras, carece de uma abordagem mais focada nos 

recursos hídricos e na biodiversidade e produtividade das áreas úmidas e do chamado 

“Pulso de Inundação” (Junk et al. 1989,  Lourival et al. 2009). 
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Figura 5. Polígono preto ao centro indicando o Parque Nacional do Pantanal Mato-grossense. 

Ao sul da imagem dois polígonos e ao norte mais outro polígono com perímetro em branco 

indicam as áreas propostas para ampliação do Parque Nacional do Pantanal Mato-grossense. 

AMPLIAÇÃO DA ESTAÇÃO ECOLÓGICA DE TAIAMÃ 

De acordo com o artigo 11 do Sistema Nacional de Unidades de Conservação a 

Estação Ecológica “... tem como objetivo a preservação da natureza e a realização de 

pesquisas científicas”. Os incisos abaixo caracterizam este tipo de unidade de 

conservação: 

§ 1o A Estação Ecológica é de posse e domínio públicos, sendo que as áreas 

particulares incluídas em seus limites serão desapropriadas, de acordo com o que 

dispõe a lei. 

§ 2o É proibida a visitação pública, exceto quando com objetivo educacional, de 

acordo com o que dispuser o Plano de Manejo da unidade ou regulamento específico. 

§ 3o A pesquisa científica depende de autorização prévia do órgão responsável pela 

administração da unidade e está sujeita às condições e restrições por este 

estabelecidas, bem como àquelas previstas em regulamento. 

§ 4o Na Estação Ecológica só podem ser permitidas alterações dos ecossistemas no 

caso de: 

I - medidas que visem a restauração de ecossistemas modificados; 

II - manejo de espécies com o fim de preservar a diversidade biológica; 

III - coleta de componentes dos ecossistemas com finalidades científicas; 

IV - pesquisas científicas cujo impacto sobre o ambiente seja maior do que aquele 

causado pela simples observação ou pela coleta controlada de componentes dos 

ecossistemas, em uma área correspondente a no máximo três por cento da extensão 

total da unidade e até o limite de um mil e quinhentos hectares. 

A proposta de ampliação da Estação Ecológica de Taiamã abrange 51.000 

hectares englobando propriedades privadas limítrofes a esta unidade de conservação na 

porção sul (Fig. 6). 
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Figura 6. Polígono com perímetro em branco ilustrando a área proposta para ampliação da 

Estação Ecológica de Taiamã. Polígono preto ilustrando a Estação Ecológica de Taiamã. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



13 
 

FATORES SOCIOECONÔMICOS 

SITUAÇÃO FUNDIÁRIA 

 O município de Cáceres possui 3524 propriedades rurais e Poconé com 2713 

propriedades rurais (http://www.cadastrorural.gov.br/estatisticas/cafir-cadastro-de-

imoveis-rurais/copy2_of_total-de-imoveis-ativos-no-cadastro-de-imoveis-rurais-cafir-

da-rfb-sao-7-442.515). Na área proposta para o MUCP há aproximadamente 25 

propriedades rurais considerando a base de dados do INCRA (Fig. 7) 

(http://acervofundiario.incra.gov.br/geodownload/geodados.php). Mesmo considerando 

as lacunas no cadastro no INCRA, as propriedades rurais na área do MUCP representam 

menos de 1% do total de propriedades rurais de Cáceres e Poconé (6237). É importante 

considerar que muitas destas propriedades têm somente parte de sua área inserida dentro 

do MUCPN, se destacando na proposta da Reserva de Fauna do Pantanal, que somente 

abrange o chamado “fundo de fazendas”, hoje em áreas remotas e alagadas (Fig. 8). A 

maior unidade de conservação proposta, o Refúgio de Vida Silvestre da Onça-pintada 

(270.000ha) foi selecionada por permitir propriedades particulares e a criação de 

animais e plantas domésticas em seu interior (SNUC, Artigo 13, Inciso 1), desde que 

desenvolvidas de formas sustentáveis, tais quais as que já vêm sendo desenvolvidas a 

séculos nesta região do Pantanal. A exceção de dá somente em caso onde não houver 

aquiescência do proprietário, sendo realizados em casos extremos, processos de 

desapropriação. Se somarmos a área de ampliação da Estação Ecológica do Taiamã, 

ampliação do Parque Nacional do Pantanal Mato-grossense, criação da Reserva de 

Fauna do Pantanal e criação do Refúgio de Vida Silvestre da Onça-pintada, estas 

abrangem 12,5% do território de Cáceres e Poconé, um incremento de 519.000 hectares 

em relação às áreas existentes, e fundamentais na manutenção a produtividade pesqueira 

e seu manejo, bem como a viabilidade das populações silvestres de espécies ameaçadas, 

e ambas fundamentais ao turismo de base local. 
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Figura 7. Propriedades privadas inseridas na área proposta do Mosaico de Unidades de 

Conservação do Pantanal Norte. Em verde as propriedades do município de Cáceres, em azul 

propriedades no município de Poconé. Em cinza escuro as Unidades de Conservação já 

existentes. Linhas pretas demarcam o limite das áreas propostas para ampliação e criação de 

unidades de conservação que compõe o Mosaico de Unidades de Conservação do Pantanal 

Norte (MUCPN). Base de dados disponível em http://acervofundiario.incra.gov.br/.  
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Figura 8. Imagens aéreas da área da proposta de Mosaico de Unidades de Conservação do 

Pantanal Norte demonstrando sua heterogeneidade de habitats e baixo potencial econômico. 

ICMS ECOLÓGICO 

O ICMS Ecológico é uma ferramenta legal que possibilita aos municípios 

acessarem recursos financeiros do Imposto sobre Circulação de Mercadorias e Serviços 

(ICMS). Constitui um instrumento para compensação e incentivo econômico de 

municípios que possuem unidades de conservação em seu território. A área ocupada por 

unidades de conservação e as terras indígenas dentro do território de um município são 

um dos principais critérios ambientais para calcular o valor de repasse deste mecanismo 

de compensação. Em avaliação realizada no ano de 2014, os municípios de Cáceres e 

Poconé receberam respectivamente R$287.746 e R$652.689 de ICMS Ecológico 

(Dados disponíveis em http://www.sema.mt.gov.br/). No Mato Grosso do Sul, 

municípios como Bonito, Bodoquena, Costa Rica e Ivinhema, recebem anualmente, 

pela presença de áreas protegidas de proteção integral, em seu interior, mais de quatro ( 

de 4 a 7) milhões de reais anuais, uma contribuição substancial a economia e a 

infraestrutura municipal, e em nada comprometendo as atividades agropecuárias, muito 

pelo contrário, garantem a produção da qualidade e quantidade de água destes. 
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PECUÁRIA 

A porção norte do Pantanal teve como principal atividade econômica por 

aproximadamente 200 anos a pecuária extensiva (Wilcox 1992). A pecuária constitui 

uma das principais atividades econômicas dos municípios de Cáceres e Poconé. Cáceres 

possui o quarto maior rebanho bovino do Brasil, com 1.113.134 cabeças de gado 

(https://cidades.ibge.gov.br/brasil/mt/caceres/pesquisa/18/16459) e Poconé possui 

505.084 cabeças de gado (https://cidades.ibge.gov.br/brasil/mt/pocone/pesquisa 

/24/27745). A pecuária no Pantanal ocorre em sua maioria como atividade extensiva e 

de baixo impacto, com relevante cultural, e que bem se agrega ao turismo que ali se 

desenvolve.  Autores como Girardi e Rosseto (2011) abordam essa questão:  

“O regime hidrológico e a baixa fertilidade natural dos solos foram os principais 

responsáveis pelo estabelecimento de uma pecuária extensiva relativamente pouco 

impactante no meio natural do Pantanal, porém não os únicos. Para a manutenção 

deste quadro também contribuíram outros elementos da questão agrária brasileira, 

como a forma de apropriação privada da terra, que remonta ao período colonial; a 

expansão da agropecuária brasileira para o Cerrado e a Amazônia; o baixo preço da 

terra e os laços tradicionais das famílias pecuaristas centenárias na região. ” 

A expansão e retração da pecuária no Pantanal são regidas pela água em regimes 

anuais e plurianuais. Na década de 1970, devido a grandes cheias, o Pantanal apresentou 

uma queda drástica no rebanho, reduzindo de 4,89 milhões de cabeças em 1970 para 

3,53 milhões de cabeças em 1980 (Cadavid-Garcia, 1981). Estas grandes cheias 

transformaram vastas áreas outrora de pastagem em campos permanentemente 

inundados e formações arbustivo-arbóreas com dominância monoespecífica (Ex: 

Pomberais- Combretum sp. e Cambarazais- Vochysia divergens) inviabilizando a 

atividade de pecuária (Nunes da Cunha & Junk 2004)  e provocando a sua desaceleração 

econômica nesta região do Pantanal (McManus et al. 2016). Lacerda & Lima (2015) em 

estudo realizado no município de Poconé constaram que 78,5% dos pecuaristas 

entrevistados não vivem exclusivamente da pecuária e 23,8% tem a pecuária como 

atividade econômica principal. 

Atualmente a maioria das fazendas de pecuária da região que abrange o MUCPN 

é utilizada somente no período de seca e início do período chuvoso do Pantanal, entre 

julho e dezembro. A taxa de lotação destas propriedades, mesmo no período de seca, 
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raramente ultrapassa 0.3 cabeças por hectare (Tortato et al. Dados não publicados). Na 

área proposta para a Reserva de Fauna e área proposta para ampliação da EET à 

atividade de pecuária possui limitações logísticas e o terreno permanece boa parte do 

ano inundado sendo, portanto inadequado a atividade. Na área proposta para ampliação 

do PNPM há também as mesmas limitações logísticas e ecológicas, com maior parte da 

área com uso limitado devido às intensas inundações e o uso para fins de pecuária pode 

ser considerado ocasional. Na área proposta para criação do Refúgio de Vida Silvestre 

há fazendas de pecuária, contudo estão subutilizadas em relação ao seu potencial 

agropecuário, estando com rebanhos pequenos, inclusive com algumas propriedades a 

venda (e.g. Fazenda Jofre, Fazenda Campina Grande). 

Para o propósito deste relatório foi realizado uma avaliação minuciosa de 

indícios de pecuária na área proposta para criação do Refúgio de Vida Silvestre da 

Onça-pintada (RVSOP). Através de imagens de satélite com alta resolução (Google 

Earth Pro) foram identificados 15 locais de descanso do rebanho, reconhecidos 

popularmente como malhador. Com estes pontos georreferenciados, foi elaborado um 

mapa de densidade, servindo de referência para intensidade de uso da pecuária na área 

proposta para o RVSOP (Fig. 9). Estas mesmas propriedades, em suas porções mais 

próximas ao curso do rio, em seu dique marginal, tem sido palco do desenvolvimento 

do turismo de visualização de fauna, com particular interesse na onça-pintada. Esta 

atividade tem o potencial de solucionar o conflito comum entre a pecuária e os grandes 

felinos, tendo em vista que as onças têm gerado recursos substanciais para a economia 

regional em Poconé. A integração do turismo com pecuária possibilita um incremento 

na renda dos pecuaristas em áreas muito alagadas. 
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Figura 9. A. Mapa apresentando a densidade de uso pela pecuária na área proposta para o 

Refúgio de Vida Silvestre da Onça-pintada. Áreas vermelhas indicam um maior uso e área 

verde menor uso. B e C são imagens de satélite que representam os indícios de uso pela pecuária 

na área proposta para o Refúgio de Vida Silvestre da Onça-pintada. 

Considerando o uso pela pecuária descrito na figura 8 e criando um cenário 

otimista, temos aproximadamente 50.000 hectares da área proposta para o Refúgio de 

Vida Silvestre da Onça-pintada com uso econômico da pecuária. Baseado na capacidade 

de carga da região de 0.3 animais por hectare, a área do RVSOP terá um rebanho de 

15.000 animais. Isto representa menos de 3% do rebanho do município de Poconé. 

Reforçamos que esta categoria de unidade de conservação permite propriedades 

privadas e criação de animais domésticos. 

A PESCA 

A região do Mosaico de Unidades proposto é uma área de concentração da 

atividade de pesca, que representa uma importante atividade econômica no Pantanal 

Norte. Não por acaso, a importância desta região ocorre em função desta área apresentar 

condições extremamente favoráveis aos peixes de interesse comercial e amador. No 

mundo as unidades de conservação têm sido criadas, em colaboração com pescadores 
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locais por sua importância em produzir peixes que por efeito de dispersão, deixam seus 

territórios de cria e recria, repovoando as demais áreas circunvizinhas (Arias et al. 2015; 

Campos-Silva & Peres 2016). Esta região é reconhecida por pescadores profissionais e 

desportivos, que a partir dos municípios de Cáceres, Poconé e Barão de Melgaço no 

estado de Mato Grosso e também Corumbá no Mato Grosso do Sul exploram os rios 

Paraguai, Cuiabá, Piquiri e São Lourenço, buscam os cardumes oriundos do PARNA do 

Pantanal Mato-grossense e da ESEC Taiamã. Um exemplo que dimensiona a pesca 

profissional é a Colônia Z11 do município de Poconé que conta com aproximadamente 

600 pescadores profissionais cadastrados (http://www.mt.gov.br/-/9198883 

representantes-do-setor-de-pesca-participam-de-dialogo-na-sema). Diversas pousadas, 

pesqueiros e barcos-hotel exploram a pesca amadora nesta região do Pantanal. Há 

carência de dados acerca da quantidade de turistas de pesca que visitam o Pantanal de 

Mato Grosso, mas a título de comparação, no ano de 2009, mais de 15.000 turistas de 

pesca visitaram o Pantanal de Mato Grosso do Sul (Albuquerque et al. 2011). Esta 

atividade econômica fornece emprego e renda para comunidade ribeirinha, que atua 

tanto como empregados de hotéis, como na coleta de iscas vivas para venda aos 

pescadores. A área utilizada para pesca profissional e amadora só é restringida em 

unidades de conservação como o Parque Estadual Encontro das Águas, Parque Nacional 

do Pantanal Mato-grossense e Estação Ecológica de Taiamã. A intensidade de uso 

destas atividades é limitada por questões logísticas, sendo mais concentrada nos 

arredores do Porto Jofre, próximo ao PEEA para pescadores oriundos de Poconé e 

Barão de Melgaço, na área permitida próxima a confluência entre os rios São Lourenço 

e Paraguai próxima ao PNPM para pescadores oriundos de Poconé e Corumbá, no rio 

Paraguai a montante dos limites do PNPM por pescadores oriundos de Corumbá e na 

porção do rio Paraguai entre a EET e o município de Cáceres para pescadores oriundos 

deste mesmo município.  

As propostas de ampliação da Estação Ecológica de Taiamã e o Parque Nacional 

do Pantanal Mato-grossense incorporam somente regiões remotas, com baixo uso 

humano e grande valor biológico. Os resultados destas ampliações podem ser 

considerados positivos, principalmente para pesca amadora e profissional, por proteger 

sítios reprodutivos de peixes de interesse econômico do Pantanal, como pacus 

(Piaractus mesopotamicus) e pintados (Pseudoplatystoma corruscan), garantindo assim 

a viabilidade do estoque pesqueiro da região, pelo fenômeno conhecido como efeito de 
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spillover ou extravasamento.  O ecoturismo também pode ser diretamente beneficiado, 

principalmente com a ampliação do Parque Nacional do Pantanal Mato-grossense, 

aumentando as potenciais áreas de visitação desta unidade de conservação. A proposta 

de criação da Reserva de Fauna entre a Estação Ecológica Taiamã e o Parque Nacional 

do Pantanal Mato-grossense não restringe o uso sustentável da pesca, fortalecendo a 

proteção do estoque pesqueiro do Pantanal Norte. 

Apesar dos dados de captura de pescado no pantanal ser objeto de anos de 

coleta, através do SCPESCA, e ser utilizado nos processos de definição de cotas e 

período de defeso, há poucos estudos sobre os processos reprodutivos e seus gargalos. 

Os diversos setores interessados usualmente têm conflitos e, portanto, a informação 

sobre quais seriam os sítios de maior produtividade e o porquê destes níveis terem uma 

distribuição pouco homogênea na planície pantaneira é tópico interessante para o 

desenvolvimento de modelos de Fonte e Sumidouro (Eg. Johnson 2004), que venham 

nos ajudar a melhor manejar os recursos pesqueiros do Pantanal, para todos os seus 

usuários, incluindo-se ai a cadeia alimentar local. Neste contexto o Mosaico de 

Unidades propostas para esta região, busca proteger os recursos aquáticos do Pantanal 

de modo a privilegiar a produtividade pesqueira e a biodiversidade local, 

simultaneamente. Esta perspectiva vem em grande parte pelo acompanhamento de anos 

das atividades na região. É neste encontro das águas que vem da porção norte da BAP, 

que ocorre boa parte das atividades na região. A fundamentação biológica desta 

observação parece similar ao fenômeno da “ressurgência no mar”, quando águas com 

nutrientes afloram e criam uma bolha de produtividade.  

No Pantanal, todavia, é a confluência de diversos rios que carreiam nutrientes de 

diversas bacias sedimentares diferentes, que aliada e sincronizada ao pulso de 

inundação, extravasam matéria orgânica e minerais que servem de base a produção 

primária e secundária, elevando esta produtividade, cadeia trófica acima, seja para os 

herbívoros seja para seus consumidores, tanto na água quanto em terra. Deste modo o 

Mosaico proposto amplia a salvaguarda da base de produção pesqueira do Pantanal 

Norte, e um de seus elementos funcionais mais importantes da planície, e seu complexo 

de áreas úmidas lóticas e lênticas conectadas e com potencial de restaurar seus estoques. 

É assim, do nosso entendimento, que no melhor interesse dos usuários dos recursos 

pesqueiros do Pantanal, que este mosaico seja implantado, e que das diversas categorias 
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disponíveis no SNUC, que as categorias de UCs escolhidas são as que mais 

apropriadamente protegem estes recursos. 

O MUCPN deverá restringir à atividade de pesca em áreas já vedadas a pesca na 

área de ampliação da Estação Ecológica de Taiamã no rio Paraguai, enquanto em área 

de ampliação do Parque Nacional do Pantanal Mato-grossense no rio São 

Lourenço/Cuiabá, pequenas parcelas terão restrição, mas passarão a contribuir ao 

processo de proteção/reprodução dos peixes. Contudo é importante considerar que a 

área de ampliação da Estação Ecológica de Taiamã já se encontra com limitações de uso 

a aproximadamente 10 anos, em acordo firmado pelo ICMBio com comunidade de 

pescadores da região (Instrução Normativa IBAMA 09/2009 - anexo III). A proteção 

destas áreas auxilia na manutenção do estoque pesqueiro e colabora com a 

sustentabilidade da atividade de pesca no Pantanal. 

ECOTURISMO 

O ecoturismo é uma atividade mais recente, e crescente, se comparada ao 

turismo de pesca, mas que vem crescendo significativamente em algumas regiões do 

Pantanal, incluindo a região do Mosaico de Unidades de Conservação do Pantanal 

Norte. No município de Poconé, a construção da Rodovia Transpantaneira no fim da 

década de 1970 impulsionou o desenvolvimento do ecoturismo pantaneiro. Os primeiros 

guias de ecoturismo iniciaram suas atividades na década de 1980 trazendo pequenos 

grupos em busca, principalmente, de aves e contemplação da paisagem. Esses guias 

utilizavam a infraestrutura já existente para o turismo de pesca amadora para 

acomodação dos visitantes. As primeiras pousadas nesta rodovia foram construídas em 

meados da década de 1980. Atualmente, a Transpantaneira possui aproximadamente 20 

opções de hospedagem voltadas ao turismo de observação de fauna e contemplação da 

natureza. Esta região é considerada um hotspot de visitação mundial em áreas selvagens 

(Levin et al. 2015, Tortato & Izzo 2016) recebendo milhares de turistas todos os anos 

(Tortato & Izzo 2017). A oferta hoteleira de ecoturismo desenvolvida na rodovia 

Transpantaneira duplicou nos últimos 20 anos e pode gerar um valor anual de até 83,4 

milhões de dólares anuais (Carlos, 2018). Se considerarmos a distribuição de 54 

pousadas de ecoturismo em todo Pantanal, a região do MUCPN está localizada em local 

com grande potencial para esta atividade econômica (Fig. 10). 



22 
 

 

Figura 10. Mapa de “calor” do bioma Pantanal com áreas em vermelho com alta concentração 

de pousadas de ecoturismo e áreas em verde escuro com baixa concentração de pousadas de 

ecoturismo. Seta indica a área do Mosaico de Unidades de Conservação do Pantanal Norte 

(Tortato, F.R. Dados não publicados). 

Nas margens do rio Cuiabá, porção final da Transpantaneira, na localidade de 

Porto Jofre, até início dos anos 2000 havia principalmente hotéis voltados ao turismo de 

pesca amadora. Contudo, nos últimos 15 anos iniciou-se um turismo para a observação 

de onças-pintadas. Essa atividade é sazonal, ocorrendo somente nos meses de seca do 

Pantanal, entre junho e novembro. Os turistas se deslocam em barcos de alumínio com 

motor de popa pelos rios e corixos da região observando a fauna nas barrancas e praias 

(Tortato e Izzo 2017). Uma informação que quantifica a intensidade desta atividade é 

que durante os meses de agosto e setembro de 2012 houve um fluxo de 10 turistas por 

hora durante o dia (06:00AM-06:00PM) na foz do rio Piquiri com o rio Cuiabá 

(Fernando Tortato, Dados não publicados). Durante o período de seca, os turistas 

estrangeiros representam mais de 80% dos hóspedes das principais pousadas e hotéis 

desta localidade. No Hotel Pantanal Norte, que oferece o maior número de leitos no 

Porto Jofre, há uma mudança no perfil dos turistas de acordo com o período do ano: de 
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março a junho predominantemente turistas de pesca, e de julho a novembro, turistas que 

buscam observar a fauna, principalmente à onça-pintada (Tortato e Hoogesteijn 2014, 

Hoogesteijn et al. 2016, Tortato e Izzo 2017). A atividade de observação de onças-

pintadas na região do Porto Jofre representou uma receita de 6.8 milhões de dólares em 

sete pousadas de ecoturismo no ano de 2015, sendo uma atividade considerada em 

expansão na região (Tortato et al. 2017, Tortato & Izzo, 2017). 

A área proposta para o Refúgio de Vida Silvestre inclui em seus limites a 

atividade de pecuária extensiva, que é permitida por esta categoria de UC. Considerando 

a intensidade de uso humano na região, o polígono proposto para esta unidade de 

conservação provocará pouca ou nenhuma limitação econômica para pecuária extensiva 

e pesca amadora e profissional. Para o ecoturismo, a sua criação é positiva, pois 

aumentará a divulgação da região a nível nacional e internacional. Por estar sob 

jurisdição federal, o governo poderá destinar recursos para o controle do fogo, 

mantendo permanentemente brigadistas de incêndio nesta unidade de conservação nos 

períodos mais críticos da estação seca. A criação deste Refúgio de Vida Silvestre 

garante também a conservação em longo prazo de espécies carismáticas, como por 

exemplo, a onça-pintada, arara-azul e ariranha, reforçando o potencial do ecoturismo 

para região norte do Pantanal. A porção final da rodovia Transpantaneira irá cortar esta 

unidade de conservação e servirá de entrada para milhares de turistas todos os anos 

desfrutarem desta área protegida. 
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FATORES AMBIENTAIS 

A criação de unidades de conservação constitui atualmente uma das ações mais 

efetivas para a conservação de habitats e espécies ameaçadas de extinção (Margules e 

Pressey, 2000, Carranza et al. 2014). A proposta de criação do MUCPN Norte abrange 

totalmente ou parcialmente áreas reconhecidas como prioritárias para a conservação da 

biodiversidade em diversas avaliações técnicas, como os documentos “Cerrado e 

Pantanal - Áreas e Ações Prioritárias para Conservação da Biodiversidade” (MMA 

2007), “Áreas prioritárias para conservação da biodiversidade no Cerrado e Pantanal” 

(WWF 2015), incluindo também avaliações específicas para grupos taxonômicos como 

as aves no documento “Áreas importantes para Conservação das aves - América - 

Brasil” (Develey & Goerck 2009). O Pantanal possui 36 espécies da fauna ameaçadas 

de extinção a nível nacional (Disponível em: 

http://www.icmbio.gov.br/portal/images/stories/comunicacao/publicacoes/publicacoesdi

versas/dcom_sumario_executivo_livro_vermelho_ed_2016.pdf), sendo que 17 delas 

ocorrem na região proposta para o MUCPN.  

VEGETAÇÃO 

O número total de espécies da flora do Pantanal é de 1.903, com 247 espécies 

consideradas macrófitas aquáticas ou hidrófitas e 1.656 espécies terrestres. Destas 

espécies terrestres, 900 espécies são gramíneas, ervas, epífitas e parasitas e 756 espécies 

são plantas lenhosas como arbustos, árvores (Pott & Pott, 2000). A vegetação do 

Pantanal é moldada principalmente pelas suas inundações sazonais que produzem 

variabilidade espacial marcante em abundância e diversidade de espécies (Hamilton 

1999). Influenciado por rios que drenam a bacia do Alto Paraguai, o Pantanal sofre a 

influência direta dos biomas da Amazônia, Cerrado e Mata Atlântica, além do Chaco. 

Devido a esta dinâmica natural de seca e cheia do Pantanal, a vegetação do Pantanal 

está em constante sucessão ecológica. Com isso, propostas de unidades de conservação 

para o Pantanal devem considerar cenários futuros, onde as fitofisionomias podem ser 

diferentes do contexto atual (Lourival et al. 2011). A região proposta para o MUCPN 

leva em consideração o gradiente altimétrico do Pantanal, abrangendo diferentes 

fitofisionomias que permitem a manutenção da heterogeneidade de habitats 

característica do Pantanal. A Estação Ecológica do Taiamã e Parque Nacional do 

Pantanal Mato-grossense e suas áreas de ampliação propostas, alem da Reserva de 
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Fauna do Pantanal se encontram em uma região baixa do Pantanal, com rica rede 

hídrica. A área proposta para o Refúgio de Vida Silvestre da Onça-pintada já possui um 

gradiente que abrange áreas altas e áreas baixas. Esta diferença altimétrica resulta em 

diferentes tipos de vegetações existentes no MUCPN. De acordo com os dados do 

documento “Bacia do Alto Paraguai Cobertura Vegetal” (Disponível em: 

https://www.wwf.org.br/?48922/Bacia-do-Alto-Paraguai-Cobertura-Vegetal) são 11 

classes de vegetação existentes na região do MUCPN mais a classe referente a corpos 

d’água, totalizando 12 classificações para região (Fig. 11). 

 

Figura 11. Mapa com as 11 classes (+ água) de vegetações inseridas no Mosaico de Unidades de 

Conservação do Pantanal Norte. 

Das classes de vegetação existentes na área do MUCPN se destacam: 

 Savana: É caracterizado por árvores de pequeno porte inseridas em uma matriz 

de campo. O adensamento das árvores e seu tamanho distinguem as diferentes 

classes de savana que ocorrem na região do MUCPN. 

 Floresta Estacional: Formação florestada caracterizada por sua sazonalidade. 

Durante a seca maioria de suas espécies arbóreas perdem as folhas. Possui um 

sub-bosque e ocorre normalmente em áreas altas e mais secas do Pantanal. 

Representa uma área de refúgio para fauna durante o período de cheia do 

Pantanal. 
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 Formações Pioneiras com influência fluvial: Ambientes dinâmicos caracterizado 

pela transição entre ambientes abertos (savanas) e ambientes mais florestados. 

Área com predominância de Cambarazais (Vochysia divergens). 

As áreas proposta para ampliação da EET e PNPM, além das propostas de Reserva 

de Fauna do Pantanal e Refúgio de Vida Silvestre onça-pintada englobam importantes 

formações de vegetação, colaborando para conservação da flora do Pantanal e toda sua 

fauna associada. A área do RVSOP abrange importantes manchas de vegetação 

florestada, de essencial importância para fauna terrestre do Pantanal. 

 

ICTIOFAUNA 

A complexa rede de rios, corixos e baías inseridas dentro do MUCPN 

constituem um verdadeiro berçário para fauna de peixes do Pantanal (Lima 1987, Polaz 

2013). O Parque Nacional do Pantanal, por exemplo, possui 182 espécies de peixes 

(Polaz et al. 2014) (Apêndice 1), representando 70% de toda ictiofauna existente no 

Pantanal (Britski et al. 2007). Para a Estação Ecológica de Taiamã são listadas 143 

espécies de peixes (ICMBio, 2017). Baginski et al. (2007) avaliou a dimensão espacial 

e temporal da diversidade de peixes em lagoas marginais ao rio Cuiabá. Estes autores 

concluem que a criação de unidades de conservação que abrangem um grande número 

de lagoas com diferentes formas e tamanhos conservaria um maior contingente da 

diversidade regional de peixes, pois a maioria das espécies de pequeno porte apresenta 

distribuição restrita a poucas lagoas (Baginski et al. 2007). 

A região do MUCPN pode ser considerada um berçário para ictiofauna do 

Pantanal, exercendo um papel importante no recrutamento dos recursos pesqueiros 

(Polaz 2013) explorados pela pesca amadora e profissional de pescadores provenientes 

das cidades de Corumbá no estado de Mato Grosso do Sul além de Cáceres, Poconé e 

Barão de Melgaço no estado de Mato Grosso. De acordo com os dados disponibilizados 

pelo SCPesca, no ano de 2014 o rio Paraguai teve 141 toneladas de peixes capturados 

por pescadores amadores e profissionais (Catella et al. 2014).  As espécies mais 

capturadas por pescadores foram: cachara Pseudoplatystoma reticulatum, pintado 

Pseudoplatystoma corruscans  e pacu Piaractus mesopotamicus (Catella et al. 2014). 

Polaz (2013) recomenda a criação de um programa de monitoramento ambiental que 
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tenha a ictiofauna como indicadora dos processos ecológicos para o Pantanal. A 

proposta de ampliações da EET, PNPM e criação da Reserva de Fauna do Pantanal e o 

Refúgio de Vida Silvestre da Onça-pintada englobam dois dos principais rios da 

planície do Pantanal alem de centenas de lagoas e corixos, representando uma medida 

efetiva para conservação da ictiofauna do Pantanal. 

HERPETOFAUNA 

Apesar da abundante paisagem de ambientes aquáticos e terrestres, o Pantanal 

não possui uma riqueza significativa de anfíbios (44 espécies) e répteis (127 espécies) 

(Apendice 2), com pouco endêmismo (Strussman et al. 2007), porem com as espécies 

amplamente distribuídas (Junk et al. 2006, Strussman et al. 2007). A dinâmica de seca e 

cheia natural do Pantanal restringe a colonização de anfíbios e répteis dos biomas 

vizinhos, como Cerrado e Amazônia (Junk et al. 2006).  

Em relação ao uso do habitat dos répteis no Pantanal, 52% das espécies possuem 

hábitos terrestres, 22% são arborícolas ou semi-arborícolas, 13% são aquáticos ou 

semiaquáticos e 13% são fossoriais, semi-fossoriais ou criptozoicos. Se considerarmos 

as espécies de anfíbios do Pantanal, 52% possuem hábitos terrestres, 26% arbóreos, 

12% fossorial e 10% aquático ou semiaquático (Junk et al. 2006). Strussman et al. 

(2007) propõem como medida de conservação a criação de unidades e conservação que 

considerem a representatividade de habitats do Pantanal. As áreas propostas para 

ampliação no Parque Nacional do Pantanal e principalmente o Refúgio de Vida 

Silvestre da Onça-pintada incluem esta representatividade de habitats que garante a 

diversidade de répteis e anfíbios do Pantanal. 

AVIFAUNA 

O Pantanal é reconhecido por ser a área úmida com maior riqueza de aves do 

mundo. Em relação à avifauna, a Estação Ecológica de Taiamã possui 237 espécies 

registradas (ICMBio, 2017) e o Parque Nacional do Pantanal Matogrossense / áreas de 

entorno possui 251 espécies registradas (Ibama, 2003). Somente estas duas áreas 

protegidas protegem assim aproximadamente metade das espécies de aves já registradas 

para o Pantanal (Nunes 2011). Estas unidades de conservação possuem maioria de seu 

território em áreas baixas, susceptíveis a inundações, com isso, estas UCs garantem a 

conservação da avifauna migratórias associadas à ambientes aquáticos (Nunes & 
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Tomas, 2004). O Pantanal possui 133 espécies de aves migratórias (Nunes & Tomas 

2004) e a região do MUCPN representa um importante refúgio para estas espécies. 

Espécies associadas à ambientes secos do Pantanal são menos freqüentes no PNPM e 

EET. A ampliação da EET e PNPM além da criação da Reserva de Fauna do Pantanal e 

o Refúgio de Vida Silvestre da Onça-pintada inserem novas fitofisionomias do 

Pantanal, aumentando a heterogeneidade de habitats, e por conseqüência agregando 

novas espécies ao MUCPN. Se considerarmos os planos de manejo do PNPM e EET, 

além de dados de literatura e listas de aves utilizadas por guias de ecoturismo, pode se 

estimar o número de 400 espécies de aves com provável ocorrência na área proposta 

para o MUCPN (Apêndice 3), representando assim aproximadamente 65% de toda 

avifauna do Pantanal. Considerando a avifauna da área proposta para o Refúgio de Vida 

Silvestre da onça-pintada, em geral as aves utilizam diferentes fitofisionomias 

disponíveis na paisagem, sendo que ambientes florestados apresentam maior riqueza e 

maior estabilidade de habitat, seguidos por ambientes mais abertos de Cerrado e 

apresentando menor riqueza e menor estabilidade os campos inundáveis e ambientes 

aquáticos (Figueira et al. 2006). Com isso, a inserção de ambientes florestados é uma 

ação necessária para manutenção da riqueza de aves do MUCPN.  

Na área proposta para criação do MUCPN há possibilidade de se encontrar quatro 

espécies de aves ameaçadas de extinção: Jacu-de-barriga-castanha (Penelope 

ochrogaster), Harpia (Harpia harpyja), Caboclinho-de-barriga-vermelha (Sporophila 

hypoxantha) e Caboclinho-de-papo-escuro (Sporophila ruficollis) 

(http://www.mma.gov.br/biodiversidade/especies-ameacadas-de-

extincao/faunaameacada). Não foram encontrados registros de Harpia especificamente 

para região do MUCPN, contudo há registros recentes para região da RPPN SESC 

Pantanal, inclusive com registro de ninho. Esta RPPN fica aproximadamente 60 km em 

linha reta da área proposta para o MUCPN, distancia esta possível de ser percorrida por 

um indivíduo em dispersão. Há também registros recentes para rodovia Transpantaneira, 

a 50 km da área proposta para o MUCPN. As duas espécies de caboclinho são 

associadas a áreas abertas do Pantanal, como as áreas de formação pioneira e savanas-

gramíneo lenhosas existentes na área proposta para o MUCPN. De acordo com a Matriz 

de planejamento do Plano de Ação Nacional para conservação das aves do Cerrado e 

Pantanal (disponível em: http://www.icmbio.gov.br/portal/images/stories/docs-plano-
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deacao/pan-aves-cerrado-pantanal/sumario_aves_cerrado_pantanal.pdf), dois objetivos 

são atingidos com a criação do MUCPN. São eles: 

 Identificar e mapear áreas relevantes para implantação de corredores ecológicos 

nas áreas de ocorrência da espécie Penelope ochrogaster. 

 Identificar regiões para propor a criação de Mosaico de áreas protegidas que 

beneficiem a conservação das espécies do Plano de Ação Nacional. 

O jacu-de-barriga-castanha (Penelope ochrogaster) é a espécie ameaçada de 

extinção mais abundante na região do MUCPN. Em estudos realizados no final da 

década de 80, esta espécie foi considerada rara para esta região (Cintra & Yamashita, 

1990). Estudos mais recentes demonstram que a região norte do Pantanal, incluindo a 

área proposta para o Refúgio de Vida Silvestre da onça-pintada, possui uma população 

vigorosa desta espécie (Olmos 1998, Antas, 2002, Kaestner 2003, Nunes et al. 2006).  

Estudos realizados durante o Plano de Manejo do Parque Nacional do Pantanal 

Matogrossense relataram a ausência de P.ochrogaster para região (Ibama 2003). Entre o 

Porto Jofre e a sede do PNPM foi avaliado a ocorrência de cracídeos nos quintais das 

casas de ribeirinhos. Constatou-se que a presença de P.ochorgaster fica menos 

freqüente a jusante do rio, sendo considerado raro nas proximidades do PNPM 

(Bonanomi et al. Dados não publicados). Entre os anos de 2009 e 2016 foram 

percorridas diferentes trilhas na região proposta para o Refúgio de Vida Silvestre, onde 

a taxa de encontro do Jacu-de-barriga-castanha era de um indivíduo a cada 8,7 km 

percorrido. Se considerarmos somente as trilhas em ambientes abertos, não houve 

nenhum registro desta espécie (Fernando Tortato, Dados não publicados). O Plano de 

Ação Nacional para a Conservação dos Galliformes Ameaçados de Extinção considera 

como medida importante para população de P. ochrogaster do Pantanal a proteção de 

áreas altas de floresta decidual, pois são estas áreas que vem sendo desmatadas para 

substituição por pastagens (Silveira et al. 2008). Considerando as informações 

discutidas, a ampliação do PNPM e criação do Refúgio de Vida Silvestre podem ser 

consideradas ações efetivas para manutenção e conservação de P. ochrogaster e demais 

espécies de aves ameaçadas na porção norte do Pantanal. 
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MASTOFAUNA 

O Pantanal é considerado um importante refúgio para espécies ameaçadas de 

extinção a nível nacional como a onça-pintada (Panthera onca), cachorro-vinagre 

(Speothos venaticus) ariranha (Pteronura brasiliensis), cervo-do-pantanal (Blastocerus 

dichotomus), veado-campeiro (Ozotoceros bezoarticus) e o tatu-canastra (Priodontes 

maximus). Se comparado com outros biomas do Brasil, estas espécies possuem 

populações mais vigorosas no Pantanal. De acordo com Rodrigues et al. (2002) ocorrem 

89 espécies de mamíferos na planície do Pantanal (Apêndice 4). O Parque Nacional do 

Pantanal Mato-grossense em seu plano de manejo (Ibama 2003) registrou 56 espécies 

ou 63% das espécies de mamíferos ocorrentes no Pantanal. Se considerarmos as 

espécies com ocorrência confirmada para o MUCPN, temos 13 espécies de mamíferos 

na lista nacional de espécies ameaçadas de extinção: tamanduá-bandeira 

(Myrmecophaga tridactyla), tatu-canastra (Priodontes maximus), lobo-guará 

(Chrysocyon brachyurus), cachorro-vinagre (Speothos venaticus), ariranha (Pteronura 

brasiliensis), gato-palheiro (Leopardus colocolo), gato-do-mato-pequeno (Leopardus 

tigrinus), gato-mourisco (Puma yagouaroundi), onça-parda (Puma concolor), onça-

pintada (Panthera onca), anta (Tapirus terrestris), queixada (Tayassu pecari) e cervo-

do-pantanal (Blastocerus dichotomus). Em relação ao uso de habitats por estas espécies 

ameaçadas, maioria delas (N=09 - Myrmecophaga tridactyla, Priodontes maximus, 

Speothos venaticus, Puma concolor, Panthera onca, Leopardus tigrinus, Puma 

yagouaroundi, Tapirus terrestris e Tayassu pecari) é associada a ambientes mais altos e 

florestados do MUCPN, como as áreas de floresta estacional e savana arborizada. O 

Lobo-guará e gato-palheiro são associados a áreas de savana e campos e há registros 

esporádicos na rodovia Transpantaneira. Lobo-guará tem registros de rastros e 

visualizações na região do Porto Jofre e fazendas próximas. As ariranhas ocorrem 

principalmente nos principais rios do MUCPN (Rio Paraguai e Rio São 

Lourenço/Cuiabá), porém são freqüentes as observações desta espécie em corixos e 

baías. O cervo-do-pantanal ocorre em ambientes abertos e sempre associados à água. 
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Figura 12. Macho adulto de cervo-do-pantanal (Blastocerus dichotomus) registrado por 

armadilha fotográfica na região proposta para criação do Mosaico de Unidades de Conservação 

do Pantanal Norte 

Dentre as espécies ameaçadas de extinção da lista nacional que ocorre no 

MUCPN, se destaca a onça-pintada. Por ser uma espécie de topo de cadeia trófica, 

necessita grandes áreas para sua sobrevivência. Estratégias focadas na conservação da 

onça-pintada, como a criação de unidades de conservação e corredores ecológicos 

fazem com que esta espécie desempenhe um papel guarda-chuva, mantendo uma 

população viável de diversas outras espécies em escala regional (Thornton et al. 2016).  

Maioria das unidades de conservação existente no Brasil não mantém uma população 

viável de onças-pintadas para sua sobrevivência em longo prazo. É necessário o 

planejamento e criação de corredores ecológicos, conectando estas populações, para que 

se garanta a viabilidade populacional desta espécie (Rabinowitz & Zeller 2010, Silveira 

et al. 2014). O Pantanal possui um grande potencial para o estabelecimento destes 

corredores, garantindo a conservação da onça-pintada (Silveira et al. 2014). A onça-

pintada é considerada vulnerável de extinção no Pantanal (Morato et al. 2013). A 

principal ameaça é a caça retaliatória provocada por eventuais ataques de onças no 

rebanho doméstico (Crawshaw 2002, Quigley & Crawshaw 1992). A presença da onça-

pintada na propriedade é vista por maioria dos pecuaristas como uma ameaça ao 

rebanho (Zimmermann et al. 2005, Boulhosa & Azevedo 2014). A região do Parque 

Nacional do Pantanal Mato-grossense, Estação Ecológica de Taiamã e áreas inseridas na 

proposta de criação do Refúgio de Vida Silvestre da Onça-pintada contam com uma alta 
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densidade populacional de onças-pintadas (Kantek & Onuma 2013; Devlin et al. Dados 

não publicados). Estimativas para região do PNPM estimam oito indivíduos a cada 

100km² (Devlin et al. Dados não publicados). Kantek & Onuma (2013) concluem que 

apesar da alta densidade populacional encontrada na EET, a área desta unidade de 

conservação é insuficiente para garantir a manutenção de populações viáveis de onças-

pintadas. Amostras de DNA de indivíduos capturados para fins científicos na Estação 

Ecológica de Taiamã, Parque Nacional do Pantanal Matogrossense e propriedades 

privadas próximas ao Porto Jofre concluíram que as onças-pintadas destas três áreas 

distintas podem ser consideradas uma mesma população genética (Kantek et al. 2016). 

Se avaliarmos o modelo de distribuição potencial da onça-pintada para o 

Pantanal, constatamos que a área do MUCPN possui alta probabilidade de ocorrência 

desta espécie (Tortato et al. Dados não publicados) (Fig 12). A criação do Mosaico de 

Unidades de Conservação no Pantanal Norte cria um cenário muito favorável à 

manutenção desta população de onça-pintada em longo prazo no Pantanal e atinge as 

metas estabelecidas em planos de conservação desta espécie já propostos em estudos 

anteriores (Quigley & Crawshaw 1992; Cavalcanti et al. 2012; Paula et al. 2013). 

 

Figura 13. Modelo de distribuição potencial da onça-pintada na região do MUCPN. Em 

vermelho as áreas com maior probabilidade de ocorrência da onça-pintada. Em verde escuro as 

áreas com menor probabilidade de ocorrência da onça-pintada. 
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CONCLUSÃO 

A região do Mosaico de Unidades de Conservação do Pantanal Norte faz parte 

de uma proposta antiga de conservação deste que é um dos pontos chave para a 

dinâmica hídrica regional. Sendo um ponto de confluência de águas que carreiam 

nutrientes de diversas regiões que circundam o a planície pantaneira. Este “HUB” 

hidrológico parece funcionar como um centro de elevada produtividade pesqueira, onde 

estes nutrientes são depositados na planície inundável pelo extravasamento destes rios 

(Jaurú e Paraguai e Paraguaizinho a noroeste, Cuiabá, São Lourenço e Piquirí a 

nordeste) no período de enchente. Esta produtividade que se inicia como material em 

suspensão se transforma em organismos que dão suporte as populações de peixes, de 

aves aquáticas e, por conseguinte ao restante da cadeia alimentar. Em relação à 

biodiversidade terrestre, o mosaico proposto permite a conectividade entre as unidades 

de conservação estaduais e federais existentes, além de Reservas Particulares do 

Patrimônio Natural existentes na região da Serra do Amolar, criando assim um grande 

corredor biológico abrangendo tanto áreas altas como áreas úmidas do Pantanal. 

Este documento busca trazer informações técnicas que justificam a criação do 

Mosaico de Unidades de Conservação do Pantanal Norte. Através de categorias de 

manejo que mais se adequam as atividades em andamento no território. Assim as 

ampliações de unidades de conservação existentes bem como da criação de novas 

unidades de conservação propostas no MUCPN levam em consideração o uso do 

território, tornando assim compatível a conservação da biodiversidade e manutenção das 

atividades econômicas sustentáveis desenvolvidas na região. Os dados aqui compilados 

comprovam tanto o baixo impacto desfavorável as atividades socioeconômicas que estas 

unidades de conservação podem trazer aos municípios de Cáceres e Poconé e 

corroboram com o mapa do Zoneamento Socioeconômico e Ambiental do estado de 

Mato Grosso (http://www.seplan.mt.gov.br/-/3704951-zsee?ciclo=cv_gestao_inf). As 

áreas propostas abrangem menos de 1% das propriedades rurais destes dois municípios. 

A maior área proposta, o Refúgio de Vida Silvestre da Onça-pintada permite 

propriedades privadas e uso econômico pela pecuária sustentável. A criação do MUCPN 

amplia o potencial do turismo de natureza desenvolvido na região e dá garantias para 

sua viabilidade em longo prazo, pois garante a integridade dos habitats e manutenção de 

populações de espécies carismáticas como a arara-azul e onça-pintada. O ICMS 

ecológico também representa um ganho econômico oriundo da criação destas novas 
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unidades de conservação e pode auxiliar os municípios na gestão de outros problemas 

ambientais, como a falta de saneamento básico. 

Através do mapa de vegetação fica evidente a representatividade de habitats 

incorporados na proposta do MUCPN. Esta diversidade na vegetação reflete 

diretamente na diversidade de espécies terrestres, com 65% das espécies de aves e 63% 

das espécies de mamíferos do Pantanal ocorrendo na área do MUCPN. Em relação às 

espécies aquáticas, os poucos estudos acerca da ictiofauna já demonstram que a área do 

MUCPN possui 70% das espécies de peixes existentes no Pantanal. A criação do 

MUCPN viabiliza a manutenção e proteção de uma das maiores populações de onças-

pintadas, em toda sua distribuição desde o México até a Argentina. Alem da onça-

pintada, outras 12 espécies de mamíferos e quatro espécies de aves ameaçadas de 

extinção a nível nacional vão ser beneficiadas diretamente com a criação do MUCPN. 

Os dados bióticos aqui apresentados confirmam que a proposta de criação destas novas 

unidades de conservação e ampliação das existentes representa uma ação efetiva para 

conservação da biodiversidade do Pantanal. 

Há várias razões para se proteger o Pantanal. É considerado um dos principais 

destinos turísticos do Brasil. É também um bioma considerado fundamental como 

refúgio para diversas espécies ameaçadas da fauna brasileira. Sua complexidade hídrica 

bem preservada é essencial para manutenção de estoques pesqueiros. A criação de 

unidades de conservação, como discutido neste documento, constitui uma das 

ferramentas mais importantes para garantir que gerações futuras possam usufruir deste 

patrimônio brasileiro. 
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APENDICES 

Apendice 1. Lista das espécies de peixes coletadas no Parque Nacional do Pantanal 

Matogrossense publicada por Polaz et al. (2014). 

CLASSE/ORDEM/FAMILIA/ESPÉCIE 

CLASSE CHONDRICHTHYES (1)  

MYLIOBATIFORMES (1)  

Potamotrygonidae (1)  

Potamotrygon motoro (Müller & Henle, 1841)  

CLASSE ACTINOPTERYGII (191 species)  

CLUPEIFORMES (2)  

Engraulidae (1)  

Anchoviella sp.  

Pristigasteridae (1)  

Pellona flavipinnis (Valenciennes, 1837)  

CHARACIFORMES (82)  

Parodontidae (1)  

Apareiodon affinis (Steindachner, 1879)  

Curimatidae (8)  

Curimatella dorsalis (Eigenmann & Eigenmann, 1889)  

Curimatopsis myersi Vari, 1982  

Cyphocharax gillii (Eigenmann & Kennedy, 1903)  

Potamorhina squamoralevis (Braga & Azpelicueta, 1983)  

Psectrogaster curviventris Eigenmann & Kennedy, 1889  
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Steindachnerina brevipinna (Eigenmann & Eigenmann, 1889)  

Steindachnerina conspersa (Holmberg, 1891)  

Steindachnerina “nigrotaenia” Boulenger, 1902  

Prochilodontidae (1)  

Prochilodus lineatus (Valenciennes, 1837)  

Anostomidae (8)  

Abramites hypselonotus (Günther, 1868)  

Leporinus cf. friderici Bloch, 1794  

Leporinus lacustris Amaral Campos, 1945  

Leporinus macrocephalus Garavello & Britski, 1988  

Leporinus obtusidens (Valenciennes, 1836)  

Leporinus striatus Kner, 1858  

Schizodon borellii (Boulenger, 1900)  

Schizodon isognathus Kner, 1858  

Crenuchidae (2)  

Characidium laterale (Bouleger, 1895)  

Characidium aff. zebra Eigenmann, 1909  

Characidium sp.  

Hemiodontidae (1)  

Hemiodus orthonops Eigenmann & Kennedy, 1903  

Bryconidae (2)  

Brycon hilarii (Valenciennes, 1850)  

Salminus brasiliensis (Cuvier, 1816)  
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Triportheidae (3)  

Clupeacharax anchoveoides Pearson, 1924  

Triportheus nematurus (Kner, 1858)  

Triportheus pantanensis Malabarba, 2004  

Gasteropelecidae (2)  

Gasteropelecus sternicla (Linnaeus, 1758)  

Thoracocharax stellatus (Kner, 1858)  

Characidae (38)  

Aphyocharax anisitsi Eigenmann & Kennedy, 1903  

Aphyocharax dentatus Eigenmann & Kennedy, 1903  

Aphyocharax nattereri Steindachner, 1882  

Aphyocharax rathbuni Eigenmann, 1907  

Astyanax abramis (Jenyns, 1842)  

Astyanax asuncionensis Géry, 1972  

Astyanax sp.  

Bryconamericus exodon Eigenmann, 1907  

Bryconamericus stramineus Eigenmann, 1908  

Bryconamericus sp.  

Charax leticiae Lucena, 1987  

Ctenobrycon alleni (Eigenmann & Kennedy, 1907)  

Cynopotamus kincaidi (Schultz, 1950)  

Gymnocorymbus ternetzi (Boulenger, 1895)  
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Galeocharax humeralis (Valenciennes, 1834)  

Hemigrammus lunatus Durbin, 1918  

Hemigrammus marginatus Ellis, 1911  

Hemigrammus sp.  

Hemigrammus ulreyi (Boulenger, 1895)  

Hyphessobrycon eques (Steindachner, 1882)  

Hyphessobrycon megalopterus (Eigenmann, 1915)  

Hyphessobrycon sp.  

Jupiaba acanthogaster (Eigenmann, 1911)  

Knodus chapadae (Fowler, 1906)  

Moenkhausia bonita Benine, Castro & Sabino, 2004  

Moenkhausia dichroura Kner, 1858  

Moenkhausia forestii Benine, Mariguela & Oliveira, 2009  

Moenkhausia cf. oligolepis (Günther, 1864)  

Odontostilbe paraguayensis Eigenmann & Kennedy, 1903  

Odontostilbe pequira (Steindachner, 1882)  

Odontostilbe sp.  

Phenacogaster tegatus (Eigenmann, 1911)  

Piabarchus analis (Eigenmann, 1914)  

Poptella paraguayensis (Eigenmann, 1907)  

Prionobrama paraguayensis (Eigenmann, 1914)  

Psellogrammus kennedyi (Eigenmann, 1903)  
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Roeboides affinis (Günther, 1868)  

Roeboides descalvadensis Fowler, 1932  

Roeboides microlepis (Reinhardt, 1851)  

Serrapinnus calliurus (Boulenger, 1900)  

Serrapinnus kriegi (Schindler, 1937)  

Serrapinnus microdon (Eigenmann, 1915)  

Serrapinnus sp.  

Tetragonopterus argenteus Cuvier, 1816  

Serrassalmidae (8)  

Metynnis maculatus (Kner, 1858)  

Metynnis mola Eigenmann & Kennedy, 1903  

Myleus levis Eigenmann & McAtee, 1907  

Mylossoma duriventre (Cuvier, 1818)  

Piaractus mesopotamicus Holmberg, 1887  

Pygocentrus nattereri Kner, 1858  

Serrasalmus maculatus Kner, 1858  

Serrasalmus marginatus Valenciennes, 1837  

Acestrorhynchidae (1)  

Acestrorhynchus pantaneiro Menezes, 1992  

Cynodontidae (1)  

Rhaphiodon vulpinus Spix & Agassiz, 1829  

Erythrinidae (3)  



47 
 

Erythrinus erythrinus (Bloch & Schneider, 1801)  

Hoplerythrinus unitaeniatus (Spix & Agassiz, 1829)  

Hoplias aff. malabaricus (Bloch, 1794)  

Lebiasinidae (1)  

Pyrrhulina australis Eigenmann & Kennedy, 1903  

Iguanodectidae (2)  

Bryconops melanurus (Bloch 1794)  

Piabucus melanostoma Holmberg, 1891  

Aspredinidae (3)  

Amaralia hypsiura (Kner, 1855)  

Bunocephalus doriae Boulenger, 1902  

Pseudobunocephalus rugosus (Eigenmann & Kennedy, 1903)  

Trichomycteridae (4)  

Ituglanis eichorniarum (Miranda Ribeiro, 1912)  

Ituglanis herberti (Miranda Ribeiro, 1940)  

Ochmacanthus batrachostomus (Miranda Ribeiro, 1912)  

Trichomycterus johnsoni (Fowler, 1932)  

Callichthyidae (4)  

Callichthys callichthys (Linnaeus, 1758)  

Corydoras hastatus Eigenmann & Eigenmann, 1888  

Hoplosternum littorale (Hancock, 1828)  

Lepthoplosternum pectorale (Boulenger, 1895)  

Scoloplacidae (2)  
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Scoloplax distolothrix Schaefer, Weitzman & Britski, 1989  

Scoloplax empousa Schaefer, Weitzman & Britski, 1989  

Loricariidae (17)  

Ancistrus sp.  

Farlowella paraguayensis Retzer & Page, 1997  

Hemiodontichthys acipenserinus (Kner, 1853)  

Hypoptopoma inexspectatum (Holmberg, 1893)  

Hypostomus aff. ancistroides (Ihering, 1911)  

Hypostomus boulengeri (Eigenmann & Kennedy, 1903)  

Hypostomus cochliodon Kner, 1854  

Hypostomus latifrons Weber, 1986  

Hypostomus sp.  

Loricaria sp.  

Loricariichthys labialis (Boulenger, 1895)  

Loricariichthys platymetopon Isbrücker & Nijssen, 1979  

Megalancistrus parananus (Peters, 1881)  

Otocinclus vittatus Regan, 1904  

Proloricaria prolixa (Isbrücker & Nijssen 1978)  

Pterygoplichthys ambrosettii (Holmberg, 1893)  

Rineloricaria parva (Boulenger, 1895)  

Sturisoma barbatum (Kner, 1853)  

Pseudopimelodidae (1)  
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Microglanis cottoides (Boulenger 1891)  

Heptapteridae (6)  

Imparfinis sp.  

Phenacorhamdia hoehnei (Miranda Ribeiro, 1914)  

Pimelodella cf. gracilis (Valenciennes, 1835)  

Pimelodella mucosa Eigenmann & Ward, 1907  

Pimelodella notomelas Eigenmann, 1917  

Pimelodella sp.  

Rhamdia aff. quelen (Quoy & Gaimard, 1824)  

Pimelodidae (11)  

Pseudoplatystoma corruscans (Spix & Agassiz, 1829)  

Pseudoplatystoma reticulatum Eigenmann & Eigenmann, 
1889  

Hemisorubim platyrhynchos (Valenciennes, 1840)  

Hypophthalmus edentatus Spix & Agassiz, 1829  

Megalonema platanum (Günther, 1880)  

Pimelodus argenteus Perugia, 1891  

Pimelodus ornatus Kner, 1858  

Pimelodus pantaneiro Souza-Filho & Shibatta, 2007  

Pimelodus sp.  

Pinirampus pirinampu (Spix & Agassiz, 1829)  

Sorubim lima (Bloch & Schneider, 1801)  

Zungaro jahu (Ihering, 1898)  

Doradidae (6)  
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Anadoras weddellii (Castelnau, 1855)  

Ossancora eigenmanni (Boulenger, 1895)  

Oxydoras kneri Bleeker, 1862  

Platydoras armatulus (Valenciennes, 1840)  

Pterodoras granulosus (Valenciennes, 1821)  

Rhinodoras dorbignyi (Kner, 1855)  

Auchenipteridae (9)  

Ageneiosus inermis (Linnaeus, 1766)  

Ageneiosus ucayalensis Castelnau, 1855  

Auchenipterus nigripinnis (Boulenger, 1895)  

Auchenipterus osteomystax (Miranda Ribeiro, 1918)  

Entomocorus radiosus Reis & Borges, 2006  

Tatia neivai (Ihering, 1930)  

Trachelyopterus coriaceus Valenciennes, 1840  

Trachelyopterus galeatus (Linnaeus, 1766)  

Trachelyopterus striatulus (Steindachner, 1877)  

GYMNOTIFORMES (10)  

Gymnotidae (3)  

Gymnotus cf. carapo Linnaeus 1758  

Gymnotus inaequilabiatus (Valenciennes, 1839)  

Gymnotus paraguensis Albert & Crampton, 2003  

Sternopygidae (3)  
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Eigenmannia trilineata López & Castello, 1966  

Eigenmannia virescens (Valenciennes ,1842)  

Eigenmannia sp.  

Sternopygus macrurus (Bloch & Schneider, 1801)  

Ramphichthyidae (2)  

Gymnorhamphichthys britskii Carvalho, Ramos & Albert, 
2011  

Rhamphichthys hahni (Meiken, 1937)  

Hypopomidae (2)  

Brachyhypopomus sp.  

Brachyhypopomus sp. B  

Apteronotidae (2)  

Apteronotus albifrons (Linnaeus, 1766)  

Apteronotus caudimaculosus de Santana, 2003  

CYPRINODONTIFORMES (3)  

Rivulidae (2)  

Melanorivulus punctatus (Boulenger, 1895)  

Neofundulus paraguayensis (Eigenmann & Kennedy, 1903)  

Poeciliidae (1)  

Pamphorichthys hasemani (Henn, 1916)  

BELONIFORMES (1)  

Belonidae (1)  

Potamorhaphis eigenmanni Miranda Ribeiro, 1915  

SYNBRANCHIFORMES (1)  
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Synbranchidae (1)  

Synbranchus marmoratus Bloch, 1795  

PERCIFORMES (16)  

Sciaenidae (1)  

Plagioscion ternetzi Boulenger, 1895  

Cichlidae (15)  

Aequidens plagiozonatus Kullander, 1984  

Apistogramma borellii (Regan, 1906)  

Apistogramma commbrae (Regan, 1906)  

Apistogramma trifasciata (Eigenmann & Kennedy, 1903)  

Astronotus crassipinis (Heckel, 1840)  

Astronotus ocellatus (Agassiz, 1831)  

Bujurquina vittata (Heckel, 1840)  

Cichlasoma dimerus (Heckel, 1840)  

Crenicichla lepidota Heckel, 1840  

Crenicichla vittata Heckel, 1840  

Crenicichla semifasciata (Heckel, 1840)  

Gymnogeophagus balzanii (Perugia, 1891)  

Laetacara dorsigera (Heckel, 1840)  

Mesonauta festivus (Heckel, 1840)  

Satanoperca pappaterra (Heckel, 1840)  

CLASSE SARCOPTERYGII (1)  
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LEPIDOSIRENIFORMES (1)  

Lepidosirenidae (1)  

Lepidosiren paradoxa Fitzinger, 1837  

 

Apendice 2: Número de táxons superiores, de famílias, de gêneros e de espécies de 

anfíbios e de répteis registrados para o Pantanal. Adaptado de Strussmann et al 2007. 

Táxons superiores Famílias Gêneros Espécies 

AMPHIBIA    

Anura Bufonidae 1 3 

 Hylidae 6 18 

 Leptodactylidae 6 17 

 Microhylidae 3 5 

Gymnophiona Caecilidae 1 1 

REPTILIA    

Amphisbaenia Amphisbaenidae 4 8 

Chelonia Chelidae 2 2 

 Testudinidae 1 2 

Crocodylia Alligatoridae 2 2 

Sauria Anguidae 1 1 

 Gekkonidae 5 5 

 Gymnophthalmidae 5 5 

 Iguanidae 1 1 

 Polychrotidae 2 3 

 Scincidae 1 3 

 Teiidae 6 7 

 Tropiduridae 2 5 
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Serpentes Boidae 3 4 

 Typhlopidae 1 1 

 Colubridae 36 72 

 Elapidae 1 3 

 Viperidae 2 3 

Total  92 171 

 

 

 

 

 

 

 

 

Apendice 3. Lista com 394 espécies de aves com ocorrência para o município de 

Poconé e área do Mosaico de Unidades de Conservação do Pantanal Norte.  

NOME DO TÁXON NOME COMUM ICMBIO 2016 

Rheiformes   

Rheidae   

Rhea americana Ema  

Tinamiformes   

Tinamidae   

Crypturellus undulatus Jaó  

Crypturellus parvirostris Inambu-chororó  

Rhynchotus rufescens Perdiz  
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Anseriformes   

Anhimidae   

Chauna torquata Tachã  

Anatidae   

Dendrocygna viduata Irerê  

Dendrocygna autumnalis Marreca-cabocla  

Cairina moschata Pato-do-mato  

Callonetta leucophrys Marreca-de-coleira  

Amazonetta brasiliensis Ananaí  

Nomonyx dominicus Marreca-caucau  

Galliformes   

Cracidae   

Penelope superciliaris Jacupemba  

Penelope ochrogaster Jacu-de-barriga-castanha VU 

Aburria cumanensis Jacutinga-de-garganta-azul  

Aburria cujubi Cujubi  

Ortalis canicollis Aracuã-do-pantanal  

Crax fasciolata Mutum-de-penacho  

Podicipediformes   

Podicipedidae   

Tachybaptus dominicus Mergulhão-pequeno  

Ciconiiformes   

Ciconiidae   

Ciconia maguari Maguari  

Jabiru mycteria Tuiuiú  

Mycteria americana Cabeça-seca  

Suliformes   
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Phalacrocoracidae   

Nannopterum brasilianus Biguá  

Anhingidae   

Anhinga anhinga Biguatinga  

Pelecaniformes   

Ardeidae   

Tigrisoma lineatum Socó-boi  

Agamia agami Garça-da-mata  

Cochlearius cochlearius Arapapá  

Zebrilus undulatus Socoí-zigue-zague  

Botaurus pinnatus Socó-boi-baio  

Ixobrychus exilis Socoí-vermelho  

Ixobrychus involucris Socoí-amarelo  

Nycticorax nycticorax Socó-dorminhoco  

Butorides striata Socozinho  

Bubulcus ibis Garça-vaqueira  

Ardea cocoi Garça-moura  

Ardea alba Garça-branca  

Syrigma sibilatrix Maria-faceira  

Pilherodius pileatus Garça-real  

Egretta thula Garça-branca-pequena  

Egretta caerulea Garça-azul  

Threskiornithidae   

Plegadis chihi Caraúna  

Mesembrinibis cayennensis Coró-coró  

Phimosus infuscatus Tapicuru  

Theristicus caerulescens Curicaca-real  
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Theristicus caudatus Curicaca  

Platalea ajaja Colhereiro  

Cathartiformes   

Cathartidae   

Cathartes aura Urubu-de-cabeça-vermelha  

Cathartes burrovianus Urubu-de-cabeça-amarela  

Coragyps atratus Urubu  

Sarcoramphus papa Urubu-rei  

Accipitriformes   

Pandionidae   

Pandion haliaetus Águia-pescadora  

Accipitridae   

Leptodon cayanensis Gavião-gato  

Chondrohierax uncinatus Caracoleiro  

Elanoides forficatus Gavião-tesoura  

Gampsonyx swainsonii Gaviãozinho  

Circus buffoni Gavião-do-banhado  

Accipiter superciliosus Tauató-passarinho  

Accipiter striatus Tauató-miúdo  

Accipiter bicolor Gavião-bombachinha-grande  

Ictinia mississippiensis Sovi-do-norte  

Ictinia plumbea Sovi  

Busarellus nigricollis Gavião-belo  

Rostrhamus sociabilis Gavião-caramujeiro  

Geranospiza caerulescens Gavião-pernilongo  

Heterospizias meridionalis Gavião-caboclo  

Urubitinga urubitinga Gavião-preto  
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Rupornis magnirostris Gavião-carijó  

Parabuteo unicinctus Gavião-asa-de-telha  

Geranoaetus albicaudatus Gavião-de-rabo-branco  

Pseudastur albicollis Gavião-branco  

Buteo nitidus Gavião-pedrês  

Buteo albonotatus Gavião-urubu  

Harpia harpyja Gavião-real VU 

Spizaetus tyrannus Gavião-pega-macaco  

Spizaetus melanoleucus Gavião-pato  

Eurypygiformes   

Eurypygidae   

Eurypyga helias Pavãozinho-do-pará  

Gruiformes   

Aramidae   

Aramus guarauna Carão  

Rallidae   

Aramides cajaneus Saracura-três-potes  

Laterallus viridis Sanã-castanha  

Laterallus melanophaius Sanã-parda  

Porzana flaviventer Sanã-amarela  

Mustelirallus albicollis Sanã-carijó  

Pardirallus maculatus Saracura-carijó  

Gallinula galeata Galinha-d'água  

Porphyrio martinicus Frango-d'água-azul  

Porphyrio flavirostris Frango-d'água-pequeno  

Heliornithidae   

Heliornis fulica Picaparra  
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Charadriiformes   

Charadriidae   

Vanellus cayanus Mexeriqueira  

Vanellus chilensis Quero-quero  

Pluvialis dominica Batuiruçu  

Charadrius collaris Batuíra-de-coleira  

Recurvirostridae   

Himantopus mexicanus Pernilongo-de-costas-negras  

Himantopus melanurus Pernilongo-de-costas-brancas  

Scolopacidae   

Gallinago paraguaiae Narceja  

Limosa haemastica Maçarico-de-bico-virado  

Bartramia longicauda Maçarico-do-campo  

Actitis macularius Maçarico-pintado  

Tringa solitaria Maçarico-solitário  

Tringa melanoleuca Maçarico-grande-de-perna-
amarela 

 

Tringa flavipes Maçarico-de-perna-amarela  

Calidris fuscicollis Maçarico-de-sobre-branco  

Calidris melanotos Maçarico-de-colete  

Calidris himantopus Maçarico-pernilongo  

Jacanidae   

Jacana jacana Jaçanã  

Sternidae   

Sternula superciliaris Trinta-réis-pequeno  

Phaetusa simplex Trinta-réis-grande  

Rynchopidae   
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Rynchops niger Talha-mar  

Columbiformes   

Columbidae   

Columbina minuta Rolinha-de-asa-canela  

Columbina talpacoti Rolinha  

Columbina squammata Fogo-apagou  

Columbina picui Rolinha-picuí  

Claravis pretiosa Pararu-azul  

Uropelia campestris Rolinha-vaqueira  

Columba livia Pombo-doméstico  

Patagioenas picazuro Asa-branca  

Patagioenas cayennensis Pomba-galega  

Patagioenas plumbea Pomba-amargosa  

Zenaida auriculata Avoante  

Leptotila verreauxi Juriti-pupu  

Leptotila rufaxilla Juriti-de-testa-branca  

Cuculiformes   

Cuculidae   

Coccycua minuta Chincoã-pequeno  

Micrococcyx cinereus Papa-lagarta-cinzento  

Piaya cayana Alma-de-gato  

Coccyzus melacoryphus Papa-lagarta  

Coccyzus euleri Papa-lagarta-de-euler  

Crotophaga major Anu-coroca  

Crotophaga ani Anu-preto  

Guira guira Anu-branco  

Tapera naevia Saci  
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Dromococcyx pavoninus Peixe-frito-pavonino  

Strigiformes   

Tytonidae   

Tyto furcata Suindara  

Strigidae   

Megascops choliba Corujinha-do-mato  

Bubo virginianus Jacurutu  

Strix virgata Coruja-do-mato  

Strix huhula Coruja-preta  

Glaucidium brasilianum Caburé  

Athene cunicularia Coruja-buraqueira  

Nyctibiiformes   

Nyctibiidae   

Nyctibius grandis Urutau-grande  

Nyctibius griseus Urutau  

Caprimulgiformes   

Caprimulgidae   

Antrostomus rufus João-corta-pau  

Nyctiprogne leucopyga Bacurau-de-cauda-barrada  

Nyctidromus albicollis Bacurau  

Hydropsalis parvula Bacurau-chintã  

Hydropsalis longirostris Bacurau-da-telha  

Hydropsalis maculicaudus Bacurau-de-rabo-maculado  

Hydropsalis torquata Bacurau-tesoura  

Podager nacunda Corucão  

Apodiformes   

Trochilidae   
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Glaucis hirsutus Balança-rabo-de-bico-torto  

Phaethornis nattereri Besourão-de-sobre-amarelo  

Phaethornis subochraceus Rabo-branco-de-barriga-fulva  

Phaethornis pretrei Rabo-branco-acanelado  

Anthracothorax nigricollis Beija-flor-de-veste-preta  

Chrysolampis mosquitus Beija-flor-vermelho  

Lophornis magnificus Topetinho-vermelho  

Chlorostilbon lucidus Besourinho-de-bico-vermelho  

Thalurania furcata Beija-flor-tesoura-verde  

Hylocharis chrysura Beija-flor-dourado  

Polytmus guainumbi Beija-flor-de-bico-curvo  

Amazilia versicolor Beija-flor-de-banda-branca  

Amazilia fimbriata Beija-flor-de-garganta-verde  

Heliomaster longirostris Bico-reto-cinzento  

Heliomaster furcifer Bico-reto-azul  

Calliphlox amethystina Estrelinha-ametista  

Trogoniformes   

Trogonidae   

Trogon melanurus Surucuá-de-cauda-preta  

Trogon curucui Surucuá-de-barriga-vermelha  

Coraciiformes   

Alcedinidae   

Megaceryle torquata Martim-pescador-grande  

Chloroceryle amazona Martim-pescador-verde  

Chloroceryle aenea Martim-pescador-miúdo  

Chloroceryle americana Martim-pescador-pequeno  

Chloroceryle inda Martim-pescador-da-mata  
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Momotidae   

Momotus momota Udu  

Galbuliformes   

Galbulidae   

Galbula ruficauda Ariramba  

Bucconidae   

Nystalus chacuru João-bobo  

Monasa nigrifrons Chora-chuva-preto  

Piciformes   

Ramphastidae   

Ramphastos toco Tucanuçu  

Pteroglossus castanotis Araçari-castanho  

Picidae   

Picumnus albosquamatus Picapauzinho-escamoso  

Melanerpes candidus Pica-pau-branco  

Melanerpes cruentatus Benedito-de-testa-vermelha  

Melanerpes cactorum Pica-pau-de-testa-branca  

Veniliornis passerinus Pica-pau-pequeno  

Piculus chrysochloros Pica-pau-dourado-escuro  

Colaptes melanochloros Pica-pau-verde-barrado  

Colaptes campestris Pica-pau-do-campo  

Celeus lugubris Pica-pau-louro  

Celeus flavus Pica-pau-amarelo  

Dryocopus lineatus Pica-pau-de-banda-branca  

Campephilus melanoleucos Pica-pau-de-topete-vermelho  

Cariamiformes   

Cariamidae   
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Cariama cristata Seriema  

Falconiformes   

Falconidae   

Caracara plancus Carcará  

Milvago chimachima Carrapateiro  

Herpetotheres cachinnans Acauã  

Micrastur semitorquatus Falcão-relógio  

Falco sparverius Quiriquiri  

Falco rufigularis Cauré  

Falco femoralis Falcão-de-coleira  

Psittaciformes   

Psittacidae   

Anodorhynchus 
hyacinthinus 

Arara-azul  

Ara ararauna Arara-canindé  

Ara chloropterus Arara-vermelha  

Orthopsittaca manilatus Maracanã-do-buriti  

Primolius auricollis Maracanã-de-colar  

Diopsittaca nobilis Maracanã-pequena  

Thectocercus acuticaudatus Aratinga-de-testa-azul  

Psittacara leucophthalmus Periquitão  

Aratinga nenday Periquito-de-cabeça-preta  

Aratinga weddellii Periquito-de-cabeça-suja  

Eupsittula aurea Periquito-rei  

Pyrrhura molinae Tiriba-de-cauda-vermelha  

Myiopsitta monachus Caturrita  

Forpus xanthopterygius Tuim  
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Brotogeris tirica Periquito-verde  

Brotogeris chiriri Periquito-de-encontro-amarelo  

Pionus menstruus Maitaca-de-cabeça-azul  

Pionus maximiliani Maitaca  

Amazona amazonica Curica  

Amazona aestiva Papagaio  

Passeriformes   

Thamnophilidae   

Formicivora melanogaster Formigueiro-de-barriga-preta  

Formicivora rufa Papa-formiga-vermelho  

Dysithamnus mentalis Choquinha-lisa  

Herpsilochmus longirostris Chorozinho-de-bico-comprido  

Thamnophilus doliatus Choca-barrada  

Thamnophilus pelzelni Choca-do-planalto  

Taraba major Choró-boi  

Hypocnemoides 
maculicauda 

Solta-asa  

Cercomacra melanaria Chororó-do-pantanal  

Dendrocolaptidae   

Sittasomus griseicapillus Arapaçu-verde  

Xiphorhynchus guttatus Arapaçu-de-garganta-amarela  

Campylorhamphus 
trochilirostris 

Arapaçu-beija-flor  

Dendroplex picus Arapaçu-de-bico-branco  

Lepidocolaptes 
angustirostris 

Arapaçu-de-cerrado  

Dendrocolaptes platyrostris Arapaçu-grande  

Xiphocolaptes major Arapaçu-do-campo  
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Xenopidae   

Xenops rutilans Bico-virado-carijó  

Furnariidae   

Furnarius leucopus Casaca-de-couro-amarelo  

Furnarius rufus João-de-barro  

Pseudoseisura cristata Casaca-de-couro  

Pseudoseisura unirufa Casaca-de-couro-de-crista-
cinza 

 

Phacellodomus rufifrons João-de-pau  

Phacellodomus ruber Graveteiro  

Schoeniophylax 
phryganophilus 

Bichoita  

Certhiaxis cinnamomeus Curutié  

Synallaxis frontalis Petrim  

Synallaxis hypospodia João-grilo  

Synallaxis albilora João-do-pantanal  

Cranioleuca vulpina Arredio-do-rio  

Pipridae   

Pipra fasciicauda Uirapuru-laranja  

Antilophia galeata Soldadinho  

Tityridae   

Tityra inquisitor Anambé-branco-de-bochecha-
parda 

 

Tityra cayana Anambé-branco-de-rabo-preto  

Tityra semifasciata Anambé-branco-de-máscara-
negra 

 

Pachyramphus viridis Caneleiro-verde  

Pachyramphus 
polychopterus 

Caneleiro-preto  
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Pachyramphus validus Caneleiro-de-chapéu-preto  

Xenopsaris albinucha Tijerila  

Rhynchocyclidae   

Tolmomyias sulphurescens Bico-chato-de-orelha-preta  

Todirostrum poliocephalum Teque-teque  

Todirostrum cinereum Ferreirinho-relógio  

Poecilotriccus latirostris Ferreirinho-de-cara-parda  

Hemitriccus striaticollis Sebinho-rajado-amarelo  

Hemitriccus 
margaritaceiventer 

Sebinho-de-olho-de-ouro  

Tyrannidae   

Hirundinea ferruginea Gibão-de-couro  

Inezia inornata Alegrinho-do-chaco  

Euscarthmus meloryphus Barulhento  

Camptostoma obsoletum Risadinha  

Elaenia flavogaster Guaracava-de-barriga-amarela  

Elaenia spectabilis Guaracava-grande  

Suiriri suiriri Suiriri-cinzento  

Myiopagis gaimardii Maria-pechim  

Myiopagis viridicata Guaracava-de-crista-alaranjada  

Capsiempis flaveola Marianinha-amarela  

Phaeomyias murina Bagageiro  

Polystictus pectoralis Papa-moscas-canela  

Pseudocolopteryx 
acutipennis 

Tricolino-oliváceo  

Serpophaga subcristata Alegrinho  

Attila bolivianus Bate-pára  
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Legatus leucophaius Bem-te-vi-pirata  

Myiarchus tuberculifer Maria-cavaleira-pequena  

Myiarchus swainsoni Irré  

Myiarchus ferox Maria-cavaleira  

Myiarchus tyrannulus Maria-cavaleira-de-rabo-
enferrujado 

 

Casiornis rufus Maria-ferrugem  

Pitangus sulphuratus Bem-te-vi  

Philohydor lictor Bentevizinho-do-brejo  

Machetornis rixosa Suiriri-cavaleiro  

Myiodynastes maculatus Bem-te-vi-rajado  

Tyrannopsis sulphurea Suiriri-de-garganta-rajada  

Megarynchus pitangua Neinei  

Myiozetetes cayanensis Bentevizinho-de-asa-ferrugínea  

Myiozetetes similis Bentevizinho-de-penacho-
vermelho 

 

Tyrannus albogularis Suiriri-de-garganta-branca  

Tyrannus melancholicus Suiriri  

Tyrannus savana Tesourinha  

Tyrannus tyrannus Suiriri-valente  

Griseotyrannus 
aurantioatrocristatus 

Peitica-de-chapéu-preto  

Empidonomus varius Peitica  

Colonia colonus Viuvinha  

Myiophobus fasciatus Filipe  

Sublegatus modestus Guaracava-modesta  

Pyrocephalus rubinus Príncipe  

Fluvicola albiventer Lavadeira-de-cara-branca  
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Fluvicola nengeta Lavadeira-mascarada  

Arundinicola leucocephala Freirinha  

Cnemotriccus fuscatus Guaracavuçu  

Lathrotriccus euleri Enferrujado  

Hymenops perspicillatus Viuvinha-de-óculos  

Satrapa icterophrys Suiriri-pequeno  

Xolmis cinereus Primavera  

Xolmis velatus Noivinha-branca  

Vireonidae   

Cyclarhis gujanensis Pitiguari  

Hylophilus pectoralis Vite-vite-de-cabeça-cinza  

Vireo chivi Juruviara  

Corvidae   

Cyanocorax cyanomelas Gralha-do-pantanal  

Cyanocorax chrysops Gralha-picaça  

Hirundinidae   

Pygochelidon cyanoleuca Andorinha-pequena-de-casa  

Stelgidopteryx ruficollis Andorinha-serradora  

Progne tapera Andorinha-do-campo  

Progne subis Andorinha-azul  

Progne chalybea Andorinha-grande  

Tachycineta albiventer Andorinha-do-rio  

Petrochelidon pyrrhonota Andorinha-de-dorso-acanelado  

Troglodytidae   

Troglodytes musculus Corruíra  

Campylorhynchus turdinus Catatau  

Pheugopedius genibarbis Garrinchão-pai-avô  
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Cantorchilus leucotis Garrinchão-de-barriga-
vermelha 

 

Cantorchilus guarayanus Garrincha-do-oeste  

Donacobiidae   

Donacobius atricapilla Japacanim  

Polioptilidae   

Polioptila dumicola Balança-rabo-de-máscara  

Turdidae   

Turdus leucomelas Sabiá-branco  

Turdus rufiventris Sabiá-laranjeira  

Turdus amaurochalinus Sabiá-poca  

Mimidae   

Mimus saturninus Sabiá-do-campo  

Mimus triurus Calhandra-de-três-rabos  

Motacillidae   

Anthus lutescens Caminheiro-zumbidor  

Passerellidae   

Ammodramus humeralis Tico-tico-do-campo  

Arremon flavirostris Tico-tico-de-bico-amarelo  

Parulidae   

Setophaga pitiayumi Mariquita  

Basileuterus culicivorus Pula-pula  

Myiothlypis flaveola Canário-do-mato  

Icteridae   

Psarocolius decumanus Japu  

Procacicus solitarius Iraúna-de-bico-branco  

Cacicus cela Xexéu  
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Icterus cayanensis Inhapim  

Icterus pyrrhopterus Encontro  

Icterus croconotus João-pinto  

Gnorimopsar chopi Pássaro-preto  

Amblyramphus holosericeus Cardeal-do-banhado  

Agelasticus cyanopus Carretão  

Agelaioides badius Asa-de-telha  

Molothrus rufoaxillaris Chupim-azeviche  

Molothrus oryzivorus Iraúna-grande  

Molothrus bonariensis Chupim  

Sturnella superciliaris Polícia-inglesa-do-sul  

Thraupidae   

Cissopis leverianus Tietinga  

Schistochlamys melanopis Sanhaço-de-coleira  

Paroaria coronata Cardeal  

Paroaria capitata Cavalaria  

Tangara sayaca Sanhaço-cinzento  

Tangara palmarum Sanhaço-do-coqueiro  

Nemosia pileata Saíra-de-chapéu-preto  

Conirostrum speciosum Figuinha-de-rabo-castanho  

Sicalis citrina Canário-rasteiro  

Sicalis flaveola Canário-da-terra  

Sicalis luteola Tipio  

Hemithraupis guira Saíra-de-papo-preto  

Volatinia jacarina Tiziu  

Eucometis penicillata Pipira-da-taoca  

Coryphospingus cucullatus Tico-tico-rei  
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Lanio luctuosus Tem-tem-de-dragona-branca  

Tachyphonus rufus Pipira-preta  

Ramphocelus carbo Pipira-vermelha  

Charitospiza eucosma Mineirinho  

Tersina viridis Saí-andorinha  

Coereba flaveola Cambacica  

Tiaris fuliginosus Cigarra-preta  

Sporophila lineola Bigodinho  

Sporophila collaris Coleiro-do-brejo  

Sporophila nigricollis Baiano  

Sporophila caerulescens Coleirinho  

Sporophila leucoptera Chorão  

Sporophila bouvreuil Caboclinho  

Sporophila hypoxantha Caboclinho-de-barriga-
vermelha 

VU 

Sporophila ruficollis Caboclinho-de-papo-escuro VU 

Sporophila hypochroma Caboclinho-de-sobre-ferrugem  

Sporophila angolensis Curió  

Emberizoides herbicola Canário-do-campo  

Saltatricula atricollis Batuqueiro  

Saltator maximus Tempera-viola  

Saltator coerulescens Sabiá-gongá  

Thlypopsis sordida Saí-canário  

Cypsnagra hirundinacea Bandoleta  

Cardinalidae   

Pheucticus aureoventris Rei-do-bosque  

Fringillidae   
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Euphonia chlorotica Fim-fim  

Euphonia laniirostris Gaturamo-de-bico-grosso  

Estrildidae   

Estrilda astrild Bico-de-lacre  

Passeridae   

Passer domesticus Pardal  

 

 

 

Apendice 4. Lista de especies de mamiferos do Pantanal e área proposta para o Mosaico 

de Unidades de Conservação do Pantanal Norte (MUCPN), além das espécies listadas 

como ameaçadas de extinção pelo Ministério do Meio Ambiente. 

LISTA DE ESPÉCIES POR FAMÍLIA Rodrigues et al. 2002 MUCPN MMA 2014 

Didelphidae     

Caluromys lanatus  x   

Didelphis albiventris x x  

Gracilinanus agilis x x  

Micoureus cinereus x   

Marmosa murina x   

Monodelphis domestica x x  

Philander opossum x x  

Myrmecophagidae     

Myrmecophaga tridactyla x x x 

Tamandua tetradactyla x x  

Dasypodidae     

Cabassous unicinctus x x  
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Dasypus novencinctus x x  

Euphractus sexcinctus x x  

Priodontes maximus x x x 

Tolypeutes matacus x   

Emballuronidae     

Centronycteris maximiliani x   

Peropteryx macrotis x   

Rhynchonycteris naso x x  

Saccopteryx bilineata x   

Noctilionidae     

Noctiolio albiventris x x  

Noctilio leporinus x x  

Phyllostomidae     

Artibeus jamaicensis x x  

Carollia perspicillata x x  

Desmodus rotundus x x  

Diphila ecaudata x   

Micronycteris minuta x x  

Mimon benneti x   

Platyrrhinus lineatus x x  

Phyllostomus hastatus x   

Sturnira lilium x   

Tonatia bidens x   

Tonatia silvicola x x  

Uroderma bilobatum x   

Vampyrum spectrum x   

Vespertilionidae     
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Eptesicus furinalis x   

Myotis nigricans x x  

Myotis albescens x   

Molossidae     

Eumops perotis x   

Eumops auripendulus x   

Molossops planirostris x x  

Molossops temminckii x x  

Molossus ater x   

Molossus molossus x   

Nyctinomops cf. laticaudatus x   

Promops cf. nasutus x   

Callithricidae     

Callithrix argentata x x  

Alouatta caraya x x  

Aotus azarae x x  

Cebus apella x x  

Canidae     

Chrysocyon brachyurus x x x 

Cerdocyon thous x x  

Pseudalopex vetulus x   

Speothos venaticus x x x 

Procyonidae     

Nasua nasua x x  

Procyon cancrivorus x x  

Mustelidae     

Conepatus sp. x   
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Eira barbara x x  

Galictis vittata x   

Lontra longicaudis x x  

Pteronura brasiliensis x x x 

Felidae     

Leopardus colocolo x x x 

Puma concolor x x x 

Leopardus pardalis x x  

Leopardus tigrinus x x x 

Puma yagouaroundi x x x 

Panthera onca x x x 

Tapiridae     

Tapirus terrestris x x x 

Tayassuidae     

Tayassu pecari x x x 

Pecari tajacu x x  

Cervidae     

Blastocerus dichotomus x x x 

Mazama americana x x  

Mazama goazoubira x x  

Ozotoceros bezoarticus x x x 

Sciuridae     

Sciurus spadiceus x   

Muridae     

Akodon cursor    

Akodon varius x   

Bolomys lasiurus x x  



77 
 

Calomys callosus x   

Holochilus brasiliensis x x  

Oecomys concolor x   

Oligoryzomys fornesi x x  

Oryzomys delicatus x   

Erethizontidae     

Coendou prehensilis x x  

Caviidae     

Galea musteloides x x  

Hydrochaeridae     

Hydrochaeris hydrochaeris x x  

Agoutidae     

Agouti paca x x  

Dasyproctidae     

Dasyprocta punctata x x  

Echimyidae     

Clyomys laticeps x   

Trichomys apereoides x x  

Leporidae     

Sylvilagus brasiliensis x x  

 


