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Na rota do fogo
Abrigo de espécies ameaçadas em outros
cantos do Brasil, o Pantanal enfrenta
a ameaça de incêndios causados pelo
homem; pesquisador avalia o impacto
sobre as aves, que funcionam como
indicadores da qualidade do ambiente

Giovana Girardi
unespciencia@unesp.br

N

ossa, que barulho dos infernos”,
é o primeiro comentário que o
ornitólogo Flávio Ubaid faz assim
que põe os pés em uma de suas áreas de
estudo, no meio de uma reserva no Pantanal
do Mato Grosso. Eram cerca de 6 horas da
manhã de um domingo que prometia ser
bastante quente, em janeiro último. Estava
ali para ouvir as aves pantaneiras, que, antes
do nascer do Sol, começam a cantar aqui e
acolá. Mais fácil seria sua vida, porém, se
fosse ele um especialista em mosquitos. Os
primeiros que se fazem presentes são eles,
aos milhares, em um zumbido realmente
infernal que parece encobrir qualquer cantoria mais agradável.
Apesar de surpreso pela quantidade de
pernilongos e afins, os insetos tinham se
tornado companhia constante naqueles

dias, favorecidos pela fase de enchente
do Pantanal. E acrescentavam mais uma
dificuldade ao trabalho de campo do doutorando de Zoologia da Unesp em Botucatu. Com as chuvas e a subida gradual do
nível da água na maior planície inundável
do mundo, os atoleiros nos caminhos de
terra estavam mais frequentes, fazendo do
trajeto – de trator ou quadriciclo – até os
pontos de coleta uma aventura enlameada.
O pesquisador observa e contabiliza há
cerca de um ano as aves que frequentam
a RPPN (Reserva Particular do Patrimônio
Natural) do Sesc no Pantanal, a fim de tentar descobrir o impacto que queimadas
podem ter sobre esses animais. “O fogo
provocado pelo homem para limpar o terreno para a pecuária é uma das ameaças
ao bioma”, afirma.

João-do-pantanal
(Synallaxis albilora)
sendo solto após
cair na rede
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PLANÍCIE ALAGÁVEL
Reserva do Sesc está localizada no norte do Pantanal, no município de Barão de
Melgaço (MT), entre os rios São Lourenço, a leste, e Cuiabá, a oeste (acima)

GRAVANDO
Com microfone, o doutorando Flávio Ubaid registra cantos para seu acervo ou para
identificação posterior; ao lado, exemplar de João-do-pantanal capturado na rede

REGISTRO E PESAGEM
Garrinchão-de-barriga-vermelha (Cantorchilus leucotis) recebe o anel de
identificação; à dir., Ubaid pesa outro indivíduo coletado na armadilha
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INCÔMODO
Mosquitos estavam em polvorosa,
não deixando a equipe em paz

A atividade é tradicional entre os pantaneiros, que sempre criaram gado de
modo extensivo, aproveitando os campos naturais e respeitando os ciclos de
cheia e seca. Nos últimos anos, porém, a
região tem experimentado um aumento
dessa produção. Com isso aumentam as
queimadas para abrir mais pasto. Na seca, como ocorre com o vizinho Cerrado,
o fogo se espalha muito rapidamente, e
mesmo áreas protegidas, como a reserva
do Sesc, acabam sendo afetadas pelo fogo.
Ubaid investiga a avifauna presente em
quatro pontos da reserva que sofreram
com incêndio, na comparação com três
áreas controle que nunca tiveram contato
com fogo. Entre as muitas fisionomias de
vegetação apresentadas pelo bioma, ele
escolheu as mais florestais, com árvores
altas, justamente porque elas apresentam
uma variedade maior de espécies de aves.
Os ambientes são o cambarazal, mata
alagável onde predomina o cambará; o
tabocal, não alagável, com domínio da
taboca, um tipo de bambu; e o acurizal,
também não alagável, onde há dominância da palmeira acuri. É do coco dela que
se alimenta a arara-azul. Com exceção do
primeiro, que conta com três áreas avaliadas (duas incendiadas – uma em 2005
e outra em 2010), as demais entram na
pesquisa com duas áreas. Em média, o
pesquisador passa dois dias em cada uma.
O local visitado na companhia da reportagem está inserido no cambarazal quei-

MEDIDAS DE ROTINA
Após captura, este macho de pipira-vermelha (Ramphocelus carbo) tem o tamanho da asa e do bico registrado pelo
pesquisador, que também checa a troca de penas; o trabalho dura menos de cinco minutos, depois dos quais a ave é libertada

mado há mais tempo, no qual é possível
identificar a presença de várias clareiras.
O trabalho de Ubaid envolve basicamente
contabilizar a quantidade de indivíduos,
o número de espécies e a diversidade.
“As aves que ocupam esse ambiente mais
aberto são diferentes das que ficam na floresta fechada”, explica. Para fazer o levantamento, ele usa duas ferramentas: uma
espécie de censo audiovisual e a captura
de indivíduos com redes.
Audição afiada

O trabalho começa sempre 20 minutos antes
do nascer do Sol, conferido com o auxílio de
GPS. Para o estudo da fauna, que obviamente
não usa relógio, o que importa é o horário
natural – o de verão não conta –, então isso significa começar por volta de umas 5 h,
quando tem início a atividade das aves.
A primeira etapa do trabalho é o censo.
Cada uma das sete áreas do estudo foi dividida em dez pontos, distantes 200 metros
entre si. As primeiras duas horas da manhã
Ubaid passa checando esses pontos. Em
cada um, fica 10 minutos só observando
a bicharada que está por ali – uma tarefa
que exige bons ouvidos, olhos e memória.
É basicamente ouvindo as aves – só às
vezes ele consegue avistá-las – que o ornitólogo consegue verificar as espécies
e quantos indivíduos há delas em cada
ponto. Servem para a identificação tanto
os cantos mais elaborados dos pássaros,
quanto os berros das aves maiores e tam-

bém os pius de chamados. Para o ouvido
leigo da reportagem, no entanto, naquele
dia parecia ser possível escutar somente o
zunzum dos insetos, que formavam uma
nuvenzinha em torno de cada um de nós.
Além de barulhentos, estavam famintos,
picando por cima de jeans, de capa de
chuva. Eram tantos, que impuseram algumas mudanças na rotina do pesquisador.
Normalmente, Ubaid fica parado no
ponto para prestar total atenção às aves,
mas com a presença maciça de mosquitos, a solução foi ficar andando de um
lado para o outro para tentar ao menos
dificultar um pouco a vida deles, porque
espantá-los era impossível – nem o mais
forte dos repelentes os mantinha afastados por muito tempo. “Mas você consegue
ouvir algo além dos mosquitos?”, perguntávamos incrédulos. Sim. Só no primeiro
ponto ele ouviu cerca de uma dúzia.

Normalmente, Flávio Ubaid
fica parado para prestar
total atenção às aves, mas
com a presença maciça de
mosquitos, a solução foi
ficar andando de um lado
para o outro para tentar
ao menos dificultar um
pouco a vida deles – porque
espantá-los era impossível

Ao longo da jornada inicial, ele notou
a presença, entre outros, de periquitos,
maritacas, maguaris, bem-te-vis, curiós,
papagaios, patos-do-mato, pica-paus, aracuãs, caneleiros de chapéu preto, fora um
gavião-belo, um gavião-preto e um falcão
com ninho. Também vimos pegadas de
cervo-do-pantanal, de onça, de veado-campeiro. Fora um jacarezinho que tinha
cruzado nosso caminho ainda no trator.
Outra de suas atividades, no entanto,
ficou prejudicada pela zoeira dos onipresentes mosquitos. O pesquisador carrega
um microfone e um gravador para registrar
alguns cantos, em especial quando não
consegue identificar qual espécie o está
produzindo. Assim, quando volta para a
casa que serve de base para pesquisadores
na reserva, pode checar em acervos sonoros de quem é aquele. Se ainda assim não
for capaz de descobrir, leva para outros
especialistas ou para seu orientador, Reginaldo José Donatelli, da Unesp em Bauru.
Gravar é importante não somente para
essas checagens, como também para ajudar o pesquisador a compor seu próprio
arquivo de cantos. Nas horas vagas, ele está
sempre ouvindo gravações com sons dos
bichos. Só assim consegue memorizá-los
e, mais importante que tudo, diferenciá-los. “No campo, se eu ouço e vejo o bicho
cantando, já guardo, mas nem sempre dá
para ver, então ouço várias vezes em casa
para memorizar”, conta.
A utilidade é ainda mais abrangente.
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grandes e pequenos
Acima, fêmea de pipira-vermelha (Ramphocelus carbo); no alto, garrinchão-de-barriga-vermelha (Cantorchilus leucotis); ao lado, garça-real (Pilherodius pileatus)

Quando quer ver ou fotografar alguma
espécie, usa essas gravações para atrai-la. Ele reproduz o som da ave desejada e
a maioria, curiosa, chega perto para ver
quem está cantando.
Quatro estações

A saída a campo que acompanhamos era a
quarta que Ubaid fazia para essa pesquisa.
Ele planejou fazer as coletas de três em três
meses, com base nas quatro estações do
Pantanal: cheia, vazante, seca e enchente.
Estávamos nesta última, completando um
ano de levantamento. A ideia é fazer ao todo
oito coletas, duas em cada estação, o que
deve ser concluído até o começo de 2013.
O pesquisador já frequenta a reserva do
Sesc, localizada no município de Barão de
Melgaço, desde 2005, onde fez outros trabalhos com araras-azuis e aves de praia.
A entidade apoia o estudo atual com logística, acomodações e alimentação, além
de fornecer um auxílio financeiro para as
viagens com a equipe e a aquisição de parte
dos equipamentos de campo. O resto da
pesquisa é bancado por bolsa da Capes.
Como o levantamento envolve sete pontos, Ubaid depende da ajuda de colegas
para fazer a segunda parte da pesquisa,
que envolve a captura nas redes. Assim,
enquanto ele está fazendo o censo nos dez
pontos de uma das áreas, alguém naquela
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mesma região monitora uma linha de redes posicionadas na mata. Normalmente
outra dupla de pesquisadores fica numa
segunda região fazendo a mesma tarefa.
“Apenas eu faço o censo, porque tem de
estar bem treinado para captar a vocalização. Também é importante que seja uma
só pessoa para não correr o risco de ter
erro de amostragem. Com os pontos a 200
metros de distância um do outro, às vezes
é possível ouvir um mesmo indivíduo duas
vezes. Só com a audição aguçada dá para
perceber isso”, diz.
A linha de redes totaliza 120 metros de
comprimento e 2,5 metros de altura. Ao
longo de duas manhãs, os pesquisadores
checam a cada meia hora, quarenta minutos, quem caiu por ali. Ao final da pri-

No Pantanal já foram
registradas mais de 460
espécies de aves. Zona de
transição entre Amazônia,
Cerrado e o Chaco boliviano
e paraguaio, o bioma abriga
populações saudáveis de
espécies ameaçadas de
extinção ou já inexistentes
em outras regiões

par perfeito
Um casal de arara-azul-grande
(Anodorhynchus hyacinthinus)

meira manhã a rede é fechada, para ser
reaberta na manhã seguinte. E ao final da
segunda é desmontada, para ser colocada
à tarde em outra área.
Os animais capturados são pesados, medidos e anilhados (é colocado um pequeno
anel na pata com um número). Quando é
conhecida, também é anotada a espécie.
Se for possível identificar, a equipe aponta
ainda se é macho ou fêmea e também se
é um jovem ou um adulto.
Mas às vezes são tantas aves que caem na
rede que os biólogos gastam todo o intervalo entre uma revisão e outra registrando as
aves. Nesse processo, às vezes tomam um
monte de bicadas. “Na última campanha
caiu um casal de pica-pau louro aqui. A
mão foi ficando cheia de furo, onde ele foi
bicando, de sair sangue”, conta Ubaid, que
depois de fazer o censo vai para as redes.
De acordo com o pesquisador, os dois
trabalhos são complementares. A rede limita pela altura, só pegando as aves que
voam no sub-bosque. Tem muita ave que
só fica na copa das árvores, então nunca
vai cair na rede. “Mas é importante porque às vezes tem espécie que canta pouco
ou que é migratória e que eu não detectei
nos pontos, mas que cai na rede”, explica.
Além disso, o anilhamento dos indivíduos vai possibilitar depois que ele faça
uma estimativa das populações, a partir

todas as cores
O porte exuberante do udu-de-coroa-azul (Momotus momota); no alto à dir., o minúsculo ferreirinho-de-cara-parda
(Poecilotriccus latirostris); abaixo, um macho de pica-pau-de-banda-branca (Dryocopus lineatus) pronto para bicar um tronco

de uma fórmula que considera os números de aves capturadas e de recapturadas (que caem na rede mais de uma vez).
Sem contar que pode ajudar a desvendar
os trajetos de aves migratórias. “Se outro
pesquisador encontra, por exemplo, em
São Paulo, uma ave que eu anilhei, comunica ao Ibama, que me comunica. Dá para
descobrir a rota que ela faz.”
Com esses números todos ele espera
poder apontar diferenças entre as áreas
queimadas e as não queimadas. E quais
espécies foram prejudicadas e quais foram
favorecidas em cada ambiente. Algumas,
mais específicas, só conseguem viver no
ambiente florestal, fechado, sombreado.
Se o fogo elimina esses ambientes, elas
não sobrevivem nas clareiras. Já outras,
mais generalistas, podem acabar se beneficiando. “Suponho que os efeitos do
fogo no Pantanal talvez sejam menores
que no Cerrado, porque a regeneração
aqui é muito rápida. Queima uma área,
mas logo em seguida vem a cheia, que
traz nutrientes, sementes e no outro ano
a rebrota é muito rápida”, afirma.
“Penso que em médio prazo (cinco, seis
anos), talvez não se percebam mais tantos
efeitos. Por outro lado, num cambarazal
que teve queimada, um ano depois vemos
árvores ainda em pé que vão morrendo
lentamente, demoram para cair. Leva um

tempo até ver o efeito. Só depois de alguns
anos surge uma clareira. Acho que depende da formação”, complementa.
Ele acredita que o trabalho vai ajudar a
compreender o impacto do fogo sobre o
bioma porque algumas espécies de aves,
por responderem prontamente às modificações do ambiente, funcionam como
indicadores das condições ambientais.
“Um dos objetivos desse trabalho é identificar essas espécies bioindicadoras para
monitoramentos futuros.”
Ninhais e remanescentes

Em todo o Pantanal já foram registradas
mais de 460 espécies de aves. Nenhuma
é endêmica de lá (em geral há pouco endemismo também em outros grupos animais), mas nem por isso essa biodiversidade tem menos importância. Justamente por ser uma zona de transição entre
Amazônia, Cerrado e o Chaco boliviano
e paraguaio, o bioma abriga espécies que
ocorrem em outras partes do país. Assim,
mantém populações saudáveis de espécies
ameaçadas de extinção ou já inexistentes
em outras regiões.
Entre as aves, um exemplo é o curió,
lembra Ubaid. “Essa é uma espécie que
foi muito capturada para ser colocada em
gaiolas, como animal de estimação. Ela desapareceu em várias áreas. No Brasil todo

é bem raro. Mas aqui ainda tem bastantes.
A mesma coisa acontece com a arara-azul,
quase extinta pelo tráfico, mas que aqui
ainda tem em abundância.”
Outro caso simbólico é o das aves aquáticas. “Em nenhum outro lugar se veem
tantas, em uma concentração tão grande
quanto aqui. Porque é aqui que estão os
ninhais de garças, tuiuiús (ave símbolo
do Pantanal, apesar de ocorrer em outras
partes do Brasil), marrecos.”
E ainda, de vez em quando, o bioma traz
lá suas surpresas. Nos trabalhos na reserva, Ubaid e colegas do Sesc já fizeram o
registro de espécies que nunca tinham sido
vistas no Pantanal. Em 2010, por exemplo,
ele mostrou pela primeira vez a existência
de gavião-real ou harpia (Harpia harpyja)
por aquelas terras (veja “click!” da edição
19, de maio de 2011, de Unesp Ciência).
Ela é comum na Amazônia, onde a base da sua alimentação são as preguiças.
“Aqui não se tinha ideia do que ela comia.
Passei 15 dias dentro de uma barraca, só
observando. Subimos até o ninho, a uns 18
metros de altura, para pôr rádio nos filhotes e ali vimos cabeça de macaco, ossada
de ouriço, de filhote de veado. Quando o
filhote já estava maior, dia sim dia não a
mãe trazia um bugio pra ele. É muita comida. Agora imagina esse bicho caçando”,
relembra divertindo-se.
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