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substrate and biota (Alho, 2005). Most of the Pantanal 
fauna is widely distributed and endemic species are rare 
in the biome (Brown-Junior, 1984; Junk et al., 2006, 
Lourival et al., 2000).

The Pantanal is also characterised by a high density 
of various species of large vertebrates, with densities of 
populations that are not observed in any other biome in Brazil. 
Inventories carried out by Conservation International-Brazil 
showed average densities of 4.3 for alligators, 1.8 for 
capybaras, and 0.3 for marsh deer per square kilometre, 
population concentrations that provide an enormous potential 
for ecotourism and wildlife management (Willink et al., 
2000). Similarly as for birds and mammals, the region 
has many species of fish with high populations, especially 

1. Introduction

As a wetland, the Pantanal is a biome characterised by 
constant or recurrent shallow flooding near the surface of 
the substrate, due to the low drainage capacity of its river 
system. This is the most remarkable feature of the Pantanal, 
with a dynamic that alternates annual cycles of droughts 
and floods, and determines the ecological interactions and 
patterns of biological diversity (Junk et al., 1989, 2006). 
The climatic and hydrological processes between plateau 
and surrounding plains are essential to maintain this 
water system, a fact that qualifies the Pantanal biome as 
a complex and unique system. The flood plain comprises 
approximately 60% of the geographical extent of the Upper 
Paraguay River Basin (Harris et al., 2005, 2006). Three 
major factors characterise the Pantanal wetland: water, 
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Abstract

The Pantanal’s biodiversity constitutes a valuable natural resource, in economic, cultural, recreational, aesthetic, 
scientific and educational terms. The vegetation plus the seasonal productivity support a diverse and abundant fauna. 
Many endangered species occur in the region, and waterfowl are exceptionally abundant during the dry season. Losses 
of biodiversity and its associated natural habitats within the Pantanal occur as a result of unsustainable land use. 
Implementation of protected areas is only a part of the conservation strategy needed. We analyse biodiversity threats 
to the biome under seven major categories: 1) conversion of natural vegetation into pasture and agricultural crops, 
2) destruction or degradation of habitat mainly due to wild fire, 3) overexploitation of species mainly by unsustainable 
fishing, 4) water pollution, 5) river flow modification with implantation of small hydroelectric plants, 6) unsustainable 
tourism, and 7) introduction of invasive exotic species.

Keywords: biodiversity, conservation, environmental threats, fauna, flora.

Uma agenda de conservação para a biodiversidade do Pantanal

Resumo

A biodiversidade do Pantanal constitui recurso natural com reconhecido valor na economia, na cultura, na recreação, 
na estética, na ciência e na educação. A vegetação, mais a produtividade sazonal, suporta uma fauna abundante. Muitas 
espécies ameaçadas de extinção ocorrem na região e aves aquáticas são excepcionalmente abundantes durante a estação 
seca. Perdas da biodiversidade do Pantanal e de seus hábitats naturais associados ocorrem como resultado do uso não 
sustentável da terra. A implementação de áreas protegidas é somente uma parte da estratégia necessária. Analisamos 
as ameaças ambientais do bioma sob sete tópicos principais: 1) conversão da vegetação natural em pasto e campos 
agrícolas; 2) destruição e degradação de hábitats, principalmente pelo emprego de fogo; 3) sobre uso de espécies, 
principalmente pela pesca; 4) poluição de água; 5) modificação de fluxo de rios, principalmente pela implantação de 
pequenas usinas hidrelétricas; 6) turismo não sustentável; e 7) introdução de espécies invasoras exóticas.

Palavras-chave: biodiversidade, conservação, ameaças ambientais, fauna, flora.
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SEASONAL PANTANAL FLOOD PULSE: IMPLICATIONS FOR BIODIVERSITY 
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ABSTRACT
The Pantanal is fed by tributaries of the Upper Paraguay River in the center of South America, mainly in 

%UD]LO��7KH�ODQGVFDSH�LV�PDUNHG�E\�FRQWUDVWV�EHWZHHQ�WKH�VHDVRQDOO\�ÀRRGSODLQ��3DQWDQDO��DQG�WKH�VXUURXQGLQJ�
KLJKODQG��3ODQDOWR���7KH�ÀRRGSODLQ regulates highland riverine discharge by temporarily storing water during 
ÀRRG�VHDVRQ�DQG�FDQ�HQKDQFH�ZDWHU�ORVV�E\�HYDSRWUDQVSLUDWLRQ�DQG�LQ¿OWUDWLRQ. 7KH�ÀRRG�OHYHO�JUDGLHQW�FUHDWHV�
a range of major habitats in a complex mosaic of annual and pluri-annual seasonal patterns. The Pantanal 
HFRV\VWHP�LV�FKDUDFWHUL]HG�E\�UHFXUUHQW�VKDOORZ�ZDWHU�ÀRRGLQJ�QHDU�WKH�VXUIDFH�RI�WKH�VXEVWUDWH��GXH�WR�WKH�
slow drainage of the vast plain inundated for longer, with variable conditions regarding to physical, chemical, 
and biological traits. Water discharge, geomorphology, type of soil and biodiversity are the main ecosystem 
components of the Pantanal. The complex vegetation cover and the seasonal productivity support a diverse 
and abundant fauna. Many endangered species still occur in health population conditions, including jaguar 
�Panthera onca���:DWHUIRZO�DUH�H[FHSWLRQDOO\�DEXQGDQW�GXULQJ� WKH�GU\� VHDVRQ��'HIRUHVWDWLRQ�ZLWK� WKH loss 
of natural habitats and their associated biodiversity in the Pantanal has been drastic during the last decades, 
particularly in the upland region of the Cerrado SODWHDXV� VXUURXQGLQJ� WKH�ÀRRGLQJ�SODLQ��$QRWKHU� WKUHDW� LV�
unsustainable agricultural and cattle ranching practices, which  convert the natural vegetation into pastures and 
plantation crops such as soybean, especially on the surrounding plateaus where the river springs are located. 
Fires caused by humans are severe and have become part of the annual productivity cycle for cattle ranch 
RZQHUV��5HFHQWO\�WKHUH�KDV�EHHQ�ULYHU�ÀRZ�PRGL¿FDWLRQ due to implantation of small hydroelectric plants on 
WKH�XSODQG�SODWHDXV��7KH�DLP�RI�WKLV�VWXG\�LV�WR�SXW�WRJHWKHU�D�FRPSUHKHQVLYH�UHSRUW�RQ�WKH�UROH�RI�WKH�ÀRRG�
pulse on the biodiversity using our research experience in the region and also reviewing published information. 
Keywords: biodiversity; conservation; ecological processes; environmental threats; Pantanal. 

RESUMO
EFEITOS DO FLUXO SAZONAL DE RIOS NO ECOSSISTEMA DO PANTANAL: 

IMPLICAÇÕES PARA A CONSERVAÇÃO DA BIODIVERSIDADE – UMA REVISÃO. O Pantanal 
é alimentado pelos tributários da Bacia do Alto Paraguai, no centro da América do Sul, com sua maior parte 
QR�%UDVLO��$�SDLVDJHP�p�PDUFDGD�SRU�FRQWUDVWHV�HQWUH�D�SODQtFLH�VD]RQDOPHQWH�LQXQGiYHO��3DQWDQDO��H�DV�WHUUDV�
DOWDV�GR�VHX�HQWRUQR��3ODQDOWR��TXH�QmR�p�LQXQGiYHO���$�SODQtFLH�SDQWDQHLUD�UHJXOD�D�GHVFDUJD�GRV�ULRV�HVWRFDQGR�
temporariamente a água durante a estação de cheia e pode aumentar a perda de água por evapotranspiração e 
LQ¿OWUDomR��2�JUDGLHQWH�HP�QtYHO�GH�LQXQGDomR�FULD�XPD�HVFDOD�FRPSOH[D�GH�PRVDLFRV�GH�GLIHUHQWHV�KiELWDWV��
FRP�VD]RQDOLGDGH�DQXDO�H�SOXUL�DQXDO��'H¿QLGR�FRPR�iUHD�~PLGD��R�3DQWDQDO�p�XP�HFRVVLVWHPD�FDUDFWHUL]DGR�
pela inundação rasa e recorrente próxima à superfície do substrato, devido à baixa capacidade de drenagem do 
VLVWHPD�GH�ULRV��2�ÀX[R�GH�iJXD��JHRPRUIRORJLD��WLSR�GH�VROR�H�ELRGLYHUVLGDGH�VmR�RV�SULQFLSDLV�FRPSRQHQWHV�
do ecossistema. A complexa cobertura vegetal e a produtividade sazonal dão apoio a uma fauna diversa e 
abundante. Muitas espécies listadas como ameaçadas de extinção ainda contam com populações vigorosas, 
LQFOXLQGR�D�RQoD��Panthera onca���$YHV�DTXiWLFDV�VmR�H[FHSFLRQDOPHQWH�DEXQGDQWHV�GXUDQWH�D�HVWDomR�VHFD��
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Pantanal
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Pantanal

Uma das maiores áreas úmidas do 
planeta, situada no coração da 
América do Sul, na bacia do Rio 
Paraguai.

Perto de 80% do Pantanal estão no 
território brasileiro.

As áreas restantes estão 
distribuídas entre a Bolívia e o 
Paraguai. 



Pantanal
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Composto por um cinturão de terras altas que 
circundam uma planície central de 140.000 km2. 

Pantanal: Fish diversity and conservation

Planalto            Planície central    
Serra de Maracaju                        Pantanal do Rio Negro

ca. 100 m



Animais emblemáticos - como jacarés e capivaras - ocupam 
as margens dos rios nos períodos de vazante, ao passo que 
nas cheias eles se dispersam pelo campo inundados.

Outro animal símbolo é a arara-azul, o maior psitacídeo do 
Planeta.

Pantanal



Ameaças ao Pantanal



Pantanal
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Ameaças têm origem em atividades desenvolvidas tanto 
no planalto como na planície.

Uso desordenado da terra pela agricultura e pecuária, 
em especial a partir dos anos 1970.

Caso dramático do rio Taquari, resultou na inundação 
permanente de uma área de aproximadamente 5000 km2.

Ameaças ao Pantanal



Pantanal
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Rompimento das margens quebrou o ciclo anual de 
cheias e vazantes.

Pulso de inundação é vital aos processos ecológicos 
do Pantanal.

Redução da atividade pesqueira.

Tornou inviável a pecuária na região do baixo Taquari.

Ameaças ao Pantanal



Ameaças ao Pantanal
Forte conexão dos planaltos com a planície
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Agricultura e pecuária sem adquada conservação dos solos

Ameaças ao Pantanal



Agricultura e pecuária sem adquada conservação dos solos

Ameaças ao Pantanal
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Sedimento levado aos rios 
originados de áreas com 
pouca ou nenhuma mata ciliar

Ameaças ao Pantanal



Riachos de cabeceiras preservados
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Proteção de recursos hídricos
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Serviços ecossistêmicos e valoração da biodiversidade

Exemplo: Ecoturismo

Mata ciliar preservada



Manutenção de processos ecológicos

Frugivoria e dispersão
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Proteção de recursos hídricos
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Rios de planalto levam águas à planície



Pantanal
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Para a Bacia do Alto Paraguai, estão 
planejadas perto de 115 Pequenas Centrais 
Hidrelétricas (PCHs).

Podem gerar efeitos negativos na hidrologia 
e funcionamento dos ecossistemas naturais.



Ameaças ao Pantanal
Forte conexão dos planaltos com a planície

Lu
ci

an
o 

C
an

d
is

an
i

Ameaças ao Pantanal

Cerca de 110 PCHs planejadas para o Alto Paraguai
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Forte conexão dos planaltos com a planície
Impacto no sistema hídrico
Piracema - migração reprodutiva
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José Sabino/Natureza em Foco
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Pesca e Pecuária



Pesca no Pantanal

!

Será atividade sustentável?
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INTRODUCTION

Injuries and envenoming by aquatic animals in !shermen of Coxim and 
Corumbá municipalities, State of Mato Grosso do Sul, Brazil: identi!cation 
of the causative agents, clinical aspects and !rst aid measures

Traumas e envenenamentos por animais aquáticos em pescadores de Coxim e Corumbá 
Estado de Mato Grosso do Sul, Brasil: identi!cação de agentes causadores, aspectos clínicos 
e medidas de primeiros socorros

Geovane Cândido da Silva1, José Sabino1, Cleber José Rodrigues Alho1, Vânia Lúcia Brandão Nunes1 and 
Vidal Haddad Junior2

ABST!CT
Introduction: "e !shes of continental Brazil have socioeconomic importance due to their potential 
for sport !shing and commercial and subsistence uses, as seen in the Upper Paraguay River Basin, 
particularly in the municipalities of the Pantanal region, where it is the second largest economic 
activity. Injuries caused in professional !shermen are common and poorly studied, as in other 
regions of the country. Methods: Data were obtained from questionnaires and interviews with 
100 professional !shermen, 50 in each municipality, between December 2008 and October 2009. 
Results: All the !shermen reported some kind of injury caused by !sh stings (78% of injuries) 
and !sh, alligator and snake bites (22%) on the hands (46% of cases) and feet (35% of cases). 
Most of the patients had mild symptoms. "e most severe cases were associated with secondary 
bacterial infections and required speci!c treatment and prolonged recovery associated with social 
and economic losses. Conclusions: "e results of this study indicate that the stressful work 
conditions, ina#ention to basic preventive measures and carelessness were factors that contributed 
to accidents and that the toxicity and ability to in$ict mechanical trauma of some aquatic species, 
plus the ine%ective use of !rst aid and hospital treatment, contributed to the high morbidity and 
complications in many cases. Data from this study are relevant to the !shing communities of the 
Pantanal region, since they reveal high rates of accidents, lack of knowledge concerning !rst aid, 
initial treatment, injury prevention and lack of medical follow-up of the population.
Key-words: Fish. Venomous animals. Trauma. Fishermen. Public health. Pantanal.

RESUMO
Introdução: Os peixes continentais do Brasil têm grande importância socioeconômica, tanto pelo 
potencial para a pesca esportiva, quanto para a pesca comercial e de subsistência, como é notado na bacia do 
Alto Rio Paraguai, particularmente, nos municípios da região do Pantanal. Ferimentos e envenenamentos 
em pescadores pro!ssionais são comuns e pouco estudados. Métodos: Foram entrevistados 100 
pescadores pro!ssionais, 50 em cada município, entre dezembro/2008 e outubro/2009. Resultados: 
Todos relataram ter sofrido algum tipo de acidente, sendo estes causados por ferrões de peixes (78% dos 
acidentados) e mordidas de peixes, jacarés ou serpentes (22%), estes ocorridos em maioria nas mãos 
(46% dos casos) e pés (35% dos casos).  A maioria dos pacientes apresentou sintomas leves. Os casos mais 
graves apresentavam infecções bacterianas e necessitaram de tratamento especí!co e tempo prolongado de 
recuperação, o que condicionou às vítimas prejuízos socioeconômicos. Conclusões: Os resultados deste 
estudo indicam que, no plano social, as condições estressantes do trabalho, a desatenção com medidas 
preventivas básicas e o descuido foram os fatores que mais contribuíram para os acidentes. Por outro lado, a 
capacidade de algumas espécies de envenenar ou de produzir traumas mecânicos e o emprego de primeiros 
socorros e tratamentos hospitalares ine!cazes contribuíram para a grande morbidade e complicações em 
muitos casos. Os dados deste estudo são relevantes para as comunidades pesqueiras do Pantanal, uma 
vez que revelam altos índices de acidentes de trabalho, inexistência de noções de primeiros socorros ou 
prevenção dos acidentes e ausência de atendimento médico continuado junto a estas populações. 
Palavras-chaves: Peixes. Animais peçonhentos. Traumas. Pescadores. Saúde pública. Pantanal.

The f i shes  of  cont inental  Brazi l  have 
socioeconomic importance for several Brazilian 
states, due to the potential of sport fishing and 
commercial and subsistence activities, as seen in 
the Upper Paraguay River Basin, particularly in the 
municipalities of the Pantanal region, where it is the 
second most important economic activity1. In the 
Pantanal region, the towns Coxim and Corumbá, in 
the State of Mato Grosso do Sul, and the towns of 
Poconé and Cáceres, in the State of Mato Grosso, are 
the main representatives of the economic region for 
their importance in the production and marketing of 
ca#le and activities like tourism, which is fueled by 
the sport of amateur and professional !shing2. 

Injuries to humans caused by aquatic animals, 
whether marine or freshwater, are common and can be 
observed in many situations, causing painful processes, 
necrosis, mutilation, high morbidity and even mortality. 
"ese accidents are caused by teeth capable of tearing, 
as in piranha bites, or by perforating teeth, such as 
venomous snakes, when they act as instruments of 
inoculation, and stings, bony structures common in 
the !sh of the order Siluriformes (cat!sh and sorubins, 
among others). Most injuries occur in !shermen, who 
may require long recovery periods, remaining days 
without being able to work, causing them social and 
economic di!culties3.

Regarding the Pantanal region, despite the 
high potential for tourism and capturing noble  
fish, like the pacu (Piaractus mesopotamicus), 
sorubins (Pseudoplatystoma spp), dourado (Salminus 
brasiliensis), jau (Zungaro jahu), piavuçu (Leporinus 
macrocephalus), piraputanga (Brycon hilarii), barbado 
(Pinirampus pinirampu), jurupoca (Hemisorubim 
platyrhinchos), jurupencem (Sorubim lima) and 
others, there are no reports studying traumatic 
injuries caused by animals among the !shermen of 
the region4. Many of these noble species and other 

G. C. Silva et al. 2010.
Injuries and envenoming by 
aquatic animals in fishermen of 
Coxim and Corumbá 
municipalities, State of Mato 
Grosso do Sul, Brazil: 
identification of the causative 
agents, clinical aspects and first 
aid measures
Revista da Sociedade Brasileira de Medicina 
Tropical 43(5):, set-out, 2010
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Epidemiologia e ações preventivas

• Acidentes com pescadores no Pantanal Sul, 
Corumbá e Coxim, Mato Grosso do Sul.

• Estudados 100 pescadores, todos eles 
acidentados nos últimos cinco anos anteriores 
ao estudo.

Peixes Continentais Peçonhentos

UnB - UCB - UNESP - Universidade Anhanguera Uniderp



Sabino J. & Candisani L.  Águas Minadas, Nat.Geo. Brasil. Set. 2010.

Divulgação Científica

• Tema com forte apelo para 
divulgação.

• Ajuda na compreensão pública do 
assunto.

Peixes Continentais Peçonhentos



Governança em Biodiversidade
• Convenção)de)Diversidade)Biológica)5)CDB

• Diagnós6cos)e)Avaliações

• IBPES)5)ONU

• Metas)de)Aichi))
• !!!!!!!Meta!19!(!Tornar!pública!a!temá5ca!em!

• !!!!!!!escala!!planetária.

Como prevenir ameaças?



Engajamento

Valoração!da!
biodiversidade

A5vos!da!biodiversidade

Exemplos!tangíveis

O CÓDIGO FLORESTAL E A CIÊNCIA
Contribuições Para o Diálogo

Grupo de Trabalho do Código Florestal
Sociedade Brasileira para o Progresso da Ciência – SBPC
Academia Brasileira de Ciências – ABC

Ciência cidadã 



Existe a busca por novo 

padrão de produção e 

consumo mundiais.

CEBDS

Ação do Instituto Ethos
MEBB.

Novo momento da história



Governo do Estado de Mato Grosso do Sul 
SEMAC/SUCITEC 

 



• Há políticas públicas e do terceiro setor visando 
aproveitar e ordenar o potencial ecoturístico do 
Brasil.

• Estudos etológicos contribuem para manejo e 
conservação de áreas naturais
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BIODIVERSIDADE

ECOTURISMO
BRASILEIRA

José Sabino
organizador

NAS TRILHAS DA

natureza
Biodiversidade é a nossa inspiração
emfoco

Valoração da 
biodiversidade

Exemplos tangíveis

Ativos da biodiversidade

J. Sabino (org.), 2012
Ecoturismo: nas trilhas 
da biodiversidade 
brasileira.

Editora Natureza em Foco, 
Campo Grande. 160p. 
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Projeto Peixes de Bonito
Rede de Pesquisa
Seis Universidades
Parceiros Locais

Pesquisa em Biodiversidade
Catalogação de espécies
Métricas de sustentabilidade
Etologia



Moenkhausia bonita Benine, Castro & Sabino, 2004. Copeia



Projeto Peixes de Bonito

Neotropical Ichthyology
Copyright © 2011 Sociedade Brasileira de Ictiologia

Juveniles of the piscivorous dourado Salminus brasiliensis
mimic the piraputanga Brycon hilarii as an alternative predation tactic

Eduardo Bessa1,2, Lucélia Nobre Carvalho3, José Sabino4 and Paola Tomazzelli1

In the district of Bom Jardim, in Nobres, Mato Grosso State, Brazil, there are clear water streams originating on karstic terrain.
The dourado, Salminus brasiliensis, is an apex stalking predator in these streams. In clear waters, where visually oriented prey
may perceive predator in advance, surprise is needed for successful attacks. These streams are cohabited by other Characiformes,
like the frugivorous piraputanga Brycon hilarii, which lives in schools and exhibits body colour and shape similar to the
dourados. Here we describe an alternative predatory tactic for juvenile dourado occurring in headwater streams of the Paraguay
River basin, in which they act as an aggressive mimic of the piraputanga. Based on 43 h of observations in Bom Jardim, and on
additional 11 h in the Bodoquena Plateau Rivers of Mato Grosso do Sul State, we quantified the number of rushes by dourados
when they were among piraputangas or foraging alone, and observed the proportion of piraputangas per dourado in multispecific
schools. Dourados of up to 30 cm total length (TL) stayed among the piraputangas of similar size hiding within the school and
going to the periphery of the school before rushing against prey. The dourados exhibited colours similar to the piraputangas.
They not only stayed longer among piraputangas (78% of the observation time), but also rushed against prey more often than
when foraging alone (53 rushes/h against 14 rushes/h, respectively).

No distrito de Bom Jardim, Nobres, Mato Grosso, Brasil, existem rios de águas claras que se originam sobre terreno cárstico. O
dourado, Salminus brasiliensis, é um predador perseguidor de topo de cadeia nestes rios. Em águas, onde presas visualmente
orientadas são capazes de perceber antecipadamente o predador, o fator surpresa é necessário para ataques bem sucedidos.
Estes córregos são coabitados por outros Characiformes, como a frugívora piraputanga, Brycon hilarii, a qual vive em
cardumes e exibe coloração do corpo e forma similares aos dourados. Aqui descrevemos a ocorrência de uma tática predatória
alternativa para dourados juvenis, na qual eles agem como mímicos agressivos da piraputanga. Baseados em 43 h de observação
em Bom Jardim e 11 h adicionais em riachos da Bodoquena, Mato Grosso do Sul, nós quantificamos o número de arremetidas
do dourado quando estava entre as piraputangas ou forrageando sozinhos e observamos a proporção de piraputangas por
dourado em cardumes multiespecíficos. Dourados de até 30 cm de comprimento total permaneceram entre as piraputangas de
tamanho similar, escondendo-se em meio ao cardume e indo à periferia deste antes de arremeter contra suas presas. Os
dourados exibiam cores similares às da piraputanga. Eles não só permaneceram mais tempo entre as piraputangas (78% do
tempo de observação), mas também arremeteram mais frequentemente contra as presas do que enquanto forrageavam sozinhos
(53 arremetidas/h contra 14 arremetidas/h, respectivamente).

Key words: Characid, Feeding behavior, Mimicry, Underwater observations.
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substrate and biota (Alho, 2005). Most of the Pantanal 
fauna is widely distributed and endemic species are rare 
in the biome (Brown-Junior, 1984; Junk et al., 2006, 
Lourival et al., 2000).

The Pantanal is also characterised by a high density 
of various species of large vertebrates, with densities of 
populations that are not observed in any other biome in Brazil. 
Inventories carried out by Conservation International-Brazil 
showed average densities of 4.3 for alligators, 1.8 for 
capybaras, and 0.3 for marsh deer per square kilometre, 
population concentrations that provide an enormous potential 
for ecotourism and wildlife management (Willink et al., 
2000). Similarly as for birds and mammals, the region 
has many species of fish with high populations, especially 

1. Introduction

As a wetland, the Pantanal is a biome characterised by 
constant or recurrent shallow flooding near the surface of 
the substrate, due to the low drainage capacity of its river 
system. This is the most remarkable feature of the Pantanal, 
with a dynamic that alternates annual cycles of droughts 
and floods, and determines the ecological interactions and 
patterns of biological diversity (Junk et al., 1989, 2006). 
The climatic and hydrological processes between plateau 
and surrounding plains are essential to maintain this 
water system, a fact that qualifies the Pantanal biome as 
a complex and unique system. The flood plain comprises 
approximately 60% of the geographical extent of the Upper 
Paraguay River Basin (Harris et al., 2005, 2006). Three 
major factors characterise the Pantanal wetland: water, 

A conservation agenda for the Pantanal’s biodiversity
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Abstract

The Pantanal’s biodiversity constitutes a valuable natural resource, in economic, cultural, recreational, aesthetic, 
scientific and educational terms. The vegetation plus the seasonal productivity support a diverse and abundant fauna. 
Many endangered species occur in the region, and waterfowl are exceptionally abundant during the dry season. Losses 
of biodiversity and its associated natural habitats within the Pantanal occur as a result of unsustainable land use. 
Implementation of protected areas is only a part of the conservation strategy needed. We analyse biodiversity threats 
to the biome under seven major categories: 1) conversion of natural vegetation into pasture and agricultural crops, 
2) destruction or degradation of habitat mainly due to wild fire, 3) overexploitation of species mainly by unsustainable 
fishing, 4) water pollution, 5) river flow modification with implantation of small hydroelectric plants, 6) unsustainable 
tourism, and 7) introduction of invasive exotic species.

Keywords: biodiversity, conservation, environmental threats, fauna, flora.

Uma agenda de conservação para a biodiversidade do Pantanal

Resumo

A biodiversidade do Pantanal constitui recurso natural com reconhecido valor na economia, na cultura, na recreação, 
na estética, na ciência e na educação. A vegetação, mais a produtividade sazonal, suporta uma fauna abundante. Muitas 
espécies ameaçadas de extinção ocorrem na região e aves aquáticas são excepcionalmente abundantes durante a estação 
seca. Perdas da biodiversidade do Pantanal e de seus hábitats naturais associados ocorrem como resultado do uso não 
sustentável da terra. A implementação de áreas protegidas é somente uma parte da estratégia necessária. Analisamos 
as ameaças ambientais do bioma sob sete tópicos principais: 1) conversão da vegetação natural em pasto e campos 
agrícolas; 2) destruição e degradação de hábitats, principalmente pelo emprego de fogo; 3) sobre uso de espécies, 
principalmente pela pesca; 4) poluição de água; 5) modificação de fluxo de rios, principalmente pela implantação de 
pequenas usinas hidrelétricas; 6) turismo não sustentável; e 7) introdução de espécies invasoras exóticas.

Palavras-chave: biodiversidade, conservação, ameaças ambientais, fauna, flora.

Aquário do Pantanal
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