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Onças-pintadas e araras-azuis 
entrarão em extinção se as chamas 
não forem contidas rapidamente

Áreas que não apresentam risco 
são as primeiras a ser periciadas 

MS recebe recurso de R$ 3,8 mi para 
‘salvar’ o Pantanal que sofre com o fogo 
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Chico Ribeiro

Rafael Ribeiro

Dois dos maiores símbolos 
da fauna brasileira poderão ser 
extintos se o incêndio do Pan-
tanal não for contido. Esse é o 
alerta dado por ambientalistas, 
preocupados com o futuro de 
onça-pintada e arara-azul, as 
espécies mais ameaçadas pelas 
chamas. 

O motivo para o alarde é 
visível: o Parque Estadual En-
contro das Águas, em Poconé 
(MT), possui a maior população 
mundial de onças-pintadas e 
teve 71% de sua área quei-
mada. A estimativa é de que 80 
onças vivam na região, muitas 
delas já encontradas mortas 
ou bastante atingidas pela con-
dição em estradas e vilarejos. 
Na Fazenda São Francisco do 
Perigara, em Barão de Melgaço, 
também no estado vizinho, mais 
de 80% dos 25 mil hectares 
foram atingidos.

Presidente do Instituto Arara 
Azul, a bióloga Neiva Guedes 
é quem coordena o monitora-
mento de ninhos dos pássaros 
na Fazenda São Francisco Peri-
gara. Apesar de o fogo ter sido 
contido no local no fim do mês 
de agosto, a professora revela 
que os danos ao refúgio podem 
ser irreversíveis, inclusive com 
impactos a longo prazo. Ela in-
forma que, na próxima semana, 
o grupo estará no santuário 
para monitorar prejuízos. Mas 
afirma que a área de alimen-
tação e ninhos foram atingidos.

Neiva explica que, na sede 
da fazenda, há uma concen-
tração de palmeiras que se 
transformou num ponto tradi-
cional de dormitório de araras-
-azuis e papagaios. Esse local 
foi cercado e protegido há mais 
de 60 anos pelo pai das atuais 
proprietárias. “A propriedade 

acabou virando um refúgio, 
que é único no mundo, porque 
dezenas de araras-azuis se re-
únem no local. Com certeza, as 
próximas gerações destes ani-
mais serão afetadas por conta 
da queimada”, complementou.

Conforme O Estado revelou, 
o Pantanal chegou à marca de 
2,2 milhões de hectares quei-
mados, o que equivale a apro-
ximadamente 3,1 milhões de 
campos de futebol e cerca de 
15% do total afetado. Desse 
total, 1,4 milhão de hectares 
estão em Mato Grosso do Sul, 
com situação mais grave em 
Alcinópolis, que perdeu 30% do 
Parque Estadual das Nascentes 
do Taquari para o fogo.

Dados dos bombeiros de 
Mato Grosso do Sul apontaram 
que existem 1.344 focos de calor 
ao todo no Estado, sendo 378 em 
Corumbá (28%), 373 em Alci-
nópolis (27,8%) e 130 em Pedro 
Gomes (9,7%). Um dos motivos, 
segundo o governo estadual, é a 
longa estiagem, com a pior seca 
em cerca de 50 anos da região.

“A situação do fogo no Pan-
tanal está ocorrendo desde fe-
vereiro. Venho acompanhando, 
mas a distância. Começou na 
região de Corumbá, Serra do 
Amolar e um pedacinho da Bo-
lívia e Paraguai, mas não tinha 
saído dessa região. No final de 
julho, recebi uma mensagem 
de que o fogo estava indo para 
a região da fazenda [São Fran-
cisco do Perigara], um ponto 
tradicional há mais de 60 anos 
usado como dormitório pelas 
aves. Nesta região, a última 
grande seca e queimada ocorreu 
na década de 1990. A gente está 
falando de uma região que não 
pegava fogo em 30 anos, na ex-
tensão que pegou agora”, disse 
Neiva.

Segundo a professora, o 

Rafaela Alves

A Polícia Civil abriu inqué-
rito policial para investigar o 
incêndio ocorrido na loja do 
Atacadão, na Avenida Duque 
de Caxias. A perícia já co-
meçou a trabalhar em duas 
áreas que não apresentam 
risco de desabamento e de 
novos focos de incêndio. Uma 
das áreas é o setor adminis-
trativo do atacadista, que 
não chegou a ser atingido 
pelas chamas. 

O Corpo de Bombeiros es-
tima que a temperatura dentro 
do prédio, durante o incêndio, 
chegou a 700ºC. Segundo o 
tenente-coronel Fernando Car-
minatti, ainda não há previsão 
para o término dos trabalhos 
dos bombeiros.

Considerado o maior in-
cêndio ocorrido em Campo 
Grande, os bombeiros seguem, 
desde a segunda-feira (14), 
controlando focos de fogo. De 
acordo o tenente-coronel Car-
minatti, os focos de incêndio 
ainda aparecem por conta 
dos produtos inflamáveis e 
também das altas tempera-
turas registradas nos últimos 
dias na Capital. 

A estrutura do prédio está 
comprometida. Partes do teto 
já cederam e, conforme os 
bombeiros, são as prateleiras 
do supermercado que estão 

ajudando a segurar o res-
tante da estrutura. Ao chegar 
ao local na manhã de ontem 
(15), a equipe de perícia e o 
delegado responsável pelo in-
quérito, Bruno Urban, fizeram 
uma vistoria no local com o 
Corpo de Bombeiros. Como 
existiam muitos focos de calor, 
a perícia começará a ser feita 
nos locais em que não há mais 
fogo. 

“Vamos começar por dois 
lugares: o administrativo e 
uma área aos fundos do ata-
cadista, que são áreas consi-
deradas seguras. Nessa parte 
da frente e onde iniciou o 
incêndio não tem condições 
de irmos ainda pelo risco de 
desabamento e porque ainda 
há fogo”, explicou o delegado. 

As imagens de segurança 
do Atacadão já foram solici-
tadas pela polícia. Segundo 
Urban, o aparelho que salva as 
imagens de todas as câmeras 
será apreendido. “O trabalho 
aqui será longo, de muitos 
dias, e minucioso. Vamos nos 
debruçar sobre essas imagens, 
não podemos deixar escapar 
nenhuma pista para que pos-
samos desvendar o que, real-
mente, ocorreu”, ressaltou. 

Conforme o delegado, “ele 
[incêndio] pode ter sido aci-
dental, mas também crimi-
noso”.  “Pode ter ocorrido por 
conta de um curto-circuito, 

mas no momento não descar-
tamos nada”, reiterou. 

Sem previsão 
O incêndio no Atacadão co-

meçou por volta das 17h do 
domingo (13) e em 38 horas 
de combate às chamas foram 
utilizados mais de 650 mil 
litros de água. “Temos muitos 
focos ativos ainda, precisamos 
controlá-los e ir também res-
friando as demais áreas. So-
mente depois vamos começar 
o rescaldo, que é quando re-
viramos todo o material em 
busca de alguma brasa ou foco. 
Então, não sabemos quando 
os trabalhos vão terminar”, 
assegurou o tenente-coronel 
Carminatti.

Empresa 
O Atacadão informou que 

ainda é muito cedo para ava-
liar o prejuízo e a quantidade 
de produtos que foram quei-
mados, mas que a empresa 
possui um seguro que cobre a 
perda desses produtos. 

A loja da Avenida Duque de 
Caxias foi inaugurada em 2012 
e contava com 287 colabora-
dores, que serão remanejados 
para as outras duas lojas exis-
tentes na Capital. À época, foi 
informado que o investimento 
para a inauguração da ter-
ceira loja em Campo Grande 
foi de R$ 38 milhões. 

Incêndio no Pantanal ameaça existência 
de animais símbolos do Brasil

Conforme bióloga do Instituto 
Arara Azul, os locais considerados 
de alimentação e ninhos foram 
afetados, como as palmeiras 
usadas de dormitório pelas aves

primeiro impacto imediato das 
queimadas sobre os animais, é 
a falta de comida. Quase todas 
as palmeiras de acuri e bo-
caiúva, que servem de alimentos 
para esses animais, foram quei-
madas. Além disso, o clima ex-
tremamente seco secou tanques 
e poços. “Se não tivesse o fogo, 
já estaria muito difícil para as 
araras suportarem”, disse.

Avaliação inicial de biólogos 
é de que pelo menos 20 espécies 
além da arara foram extrema-
mente afetadas pelo fato de es-
tarem em época de reprodução. 
“A disputa por água, comida 
e sobreviver entre os animais 
passa a ser muito grande”, 
disse, já prevendo que a arara-
-azul deverá voltar para a lista 
vermelha dos animais brasi-
leiros ameaçados de extinção. 
“Há 15 dias vimos a venda de 
cocar aqui na região com penas 
de arara azul e outras araras, o 
que é proibido. Também voltou a 
apreensão de filhotes em outros 
países. É um efeito paralelo”, 
ponderou.

Segundo ela, biólogos que 
estão no Pantanal relatam 
um clima de terror. “Onças-
-pintadas vagam pelo terreno 
carbonizado, disseram eles, 
com fome e sede, as patas quei-
madas, os pulmões enegrecidos 
pela fumaça. Eles viram corpos 
de jacarés, mandíbulas con-
geladas em gritos silenciosos, 
o último ato de criaturas de-

sesperadas para se refrescar 
antes de serem consumidas 
pelas chamas”, disse. 

“Desde que eu cheguei, só 
vejo o caos. Tem muito animal 
morto, carbonizado. A gente vê 
por todos os lados”, disse o 
veterinário Jorge Salomão, há 
duas semanas no Pantanal com 
a ONG Ampara Silvestre, que, 
entre outras atribuições, tra-
balha na reabilitação de animais 
que possam ser devolvidos à 
natureza. 

O trabalho de quem está se 
dedicando a salvar os animais 
do Pantanal começa cedo. Sa-
lomão conta que ele e a equipe 
se dirigem às áreas atingidas 
pelo fogo entre seis e sete horas 
da manhã. Eles passam os dias 
realizando a chamada “busca 
ativa”, que consiste em andar 
pelas regiões de incêndio à pro-
cura de animais feridos que 
precisam de resgate. “Achando 
animal, a gente resgata, faz 
os primeiros socorros e aí ou 
fica em uma base provisória 
que a gente montou aqui ou os 
casos mais graves são encami-
nhados para a Universidade 
Federal de Mato Grosso, em 
Cuiabá”, explicou o veterinário, 
que também faz instalação de 
bebedouros e comedouros ar-
tificiais de água em diversos 
pontos para ajudar os animais.

“Sabemos que estamos fa-
zendo um trabalho de formi-
guinha e que vamos ajudar in-

divíduos e não uma população”, 
disse Salomão. “Mas só de poder 
aliviar a dor de cada indivíduo 
que a gente consiga, para nós 
já é o que vale a pena”, concluiu.

Recuperação dos animais
O governo do Estado anun-

ciou ontem (15), por meio de 
comunicado, que os animais sil-
vestres afetados pelos incêndios 
no Pantanal serão atendidos 
por estruturas do Cras (Centro 
de Reabilitação de Animais Sil-
vestres) montadas nas regiões 
mais críticas do Estado. 

Um veículo adaptado para 
atuar como uma unidade móvel 
do Cras irá atender os animais 
do Parque Estadual das Nas-
centes do Rio Taquari e região, 
em Alcinópolis e Costa Rica. A 
unidade contará com médico-
-veterinário para atendimento 
ambulatorial de emergência.

Na região de Corumbá e La-
dário a recepção contará com 
apoio da PMA (Polícia Militar 
Ambiental), onde será montado 
um centro de atendimento. A 
UFMS (Universidade Federal 
de Mato Grosso do Sul) dispo-

nibilizou a base de pesquisa na 
estrada-parque, também para 
receber animais atingidos pelo 
fogo.

Para o governador Rei-
naldo Azambuja (PSDB), a 
nova estrutura possibilitará 
ampliar ainda mais o aten-
dimento aos bichos. “De-
cretamos situação de emer-
gência ambiental em todo o 
Mato Grosso do Sul e estamos 
criando essa estrutura para 
atender os animais feridos 
pelas queimadas, inclusive 
trazendo para o Centro de Re-
abilitação, em Campo Grande, 
os que necessitarem. O Cras 
já faz um excelente trabalho, 
tem mais de 250 animais sil-
vestres, e muitos outros po-
derão ser socorridos”, disse.

O Pantanal abriga cerca de 
1.200 espécies de animais ver-
tebrados, incluindo 36 ame-
açados de extinção. Em toda 
esta paisagem geralmente 
exuberante de 150 mil quilô-
metros quadrados, pássaros 
raros voam e a mais densa 
população de onças-pintadas 
do mundo vagueia. 

Governador Reinaldo Azambuja 
recebeu ontem os ministros 
Rogério Marinho e Tereza 
Cristina, para discutirem ações 
de combate aos incêndios

proporcionar aos brigadistas 
mais recursos”, destacou. 

Segundo o secretário Na-
cional de Proteção e Defesa 
Civil, Alexandre Lucas, esse 
é o primeiro estudo desen-
volvido, caso seja necessário 
serão realizados outros. O 
trabalho de enfrentamento ao 
fogo é preciso ser realizado 
com uma frente unida, ligando 
a ação aérea, que realiza o res-
friamento do solo com água, e 
com a ação in loco, realizada 
pelos brigadistas. 

Esse trabalho faz com que o 
material se desgaste com agi-
lidade e por conta disso é pre-
ciso ter agilidade na compra. 
E o mesmo vem ocorrendo no 
Pantanal de Mato Grosso. 

“A prioridade do governo 
federal é dar assistência para 
esses dois estados. Para que 
se coloque em prática será en-

tregue um ‘cartão de plástico’, 
para que o governo possa com-
prar de imediato os insumos 
necessários”, ressaltou. 

O governador de Mato 
Grosso do Sul, Reinaldo 
Azambuja, destacou ainda 
que outras equipes de ou-
tros estados estão se encami-
nhando para Mato Grosso do 
Sul. “Esse é o primeiro plano 
de trabalho. Nós estamos re-
cebendo 34 bombeiros vindos 
do Paraná e outros bombeiros 
de Santa Catarina também 
estão vindo”, pontuou. 

Em razão das queimadas, 
Mato Grosso do Sul decretou 
situação de emergência pelos 
próximos 90 dias. Catarinelli 
relata que o primeiro plano de 
enfrentamento prevê ao menos 
200 horas de voo, e caso seja 
necessário um novo plano será 
desenvolvido.

Amanda Amorim

Mato Grosso do Sul recebeu 
mais de R$ 3,8 milhões para 
investir no combate aos incên-
dios no Pantanal. O ministro 
do Desenvolvimento Regional, 
Rogério Marinho, veio até o Es-
tado para firmar essa parceria. 
O intuito do governo federal é 
facilitar a compra dos insumos 
necessários para realizar o en-
frentamento.

De acordo com o comandante 
estadual da Defesa Civil, o te-
nente-coronel Fábio Catarinelli, 
mais de 1,2 milhão de hectares 
foram consumidos pelo fogo 
apenas na região pantaneira 
de MS. Somando com os focos 
registrados no restante do Es-
tado, esse total se aproxima 
dos 1,5 milhão. Se somar com 
as áreas atingidas em Mato 
Grosso, apenas na região pan-
taneira, somam mais de 2,2 
milhões hectares. 

Marinho aponta ainda que 
o governo do Estado tem auto-
nomia para administrar os R$ 
3,8 milhões, podendo utilizar no 
enfrentamento de outros focos 
de incêndio, caso achar neces-
sário. E ainda vai agilizar a 
compra dos equipamentos para 
acelerar o enfrentamento. 

“Esse recurso vai ser utili-
zado principalmente nas horas 
de voo, na compra de combus-
tível e equipamentos que irão 


