




de capões, arvores e bosques anuncia a entrada na bela e selvagem Nnecolandia, coração do Pantanal.
Não se vê água, a não ser a dos rios, pois a estiagem neste ano foi forte e os lagos estão secos. A boiada
emagreceu, enquanto os jacarés hibernam semanas no pouco que encontram de umidade no solo.
"Estão que é só couro e osso", lamenta o nativo Luiz Marcos de Oliveira Penna.

o primeiro grau, mas a escolinha não tem o segundo, e a cidade fica longe
dali. Também a dona Isolina, que gosta de ser chamada de Jóia. Aos 70 anos,
está feliz, pois o neto de 24 deve assumir em breve o trabalho na propriedade,
perpetuando assim a epopéia da família, cujo início aconteceu com o avô
dela. Há 120 anos. O nordestino de coração pantaneiro que não mata onças e
deixa que elas comam os seus bezerros, respeitando o equilíbrio da natureza.
Há ainda os irmãos Barros: Luciano, responsável pela condução da Fazenda
Rancharia, calado, observador e muito querido pela criançada da escola, e
o Leonardo, que entabula os negócios na cidade e preside a Associação Bra-
sileira de Pecuária Orgânica. Em 1929, a família pisou pela primeira vez na
Nhecolândia, cuja maior porção está no município de Corumbá.

O nordestino de alma pantaneira chama-se José Maia Costa. Veio de
Alagoas há 53 anos e se estabeleceu como fazendeiro na sub-região de Na-
bileque, próxima à Nhecolândia. Faz cria e recria e o gado nelore come só
o capim mimoso, sem suplementação. Nesse manejo rústico, José Maia
gasta pouco com sal e o animal se abastece nas chamadas lagoas salinas. O
mimoso é parte da história do Pantanal. A boiada se alimenta dele há 250
anos, quando a saga teve início. Aos 81 anos de idade, esbanjando saúde

e dono de uma memória prodigiosa, José Maia comemora a realização
do seu sonho de migrante: a conquista do Pantanal.

Na Nhecolândia duas palavras são habituais e em-
blemáticas: solidão e solidariedade. A luz elétrica e a
telefonia estão desembarcando por lá somente ago-
ra. A comunicação é por rádio, bastante rabugento.
Segundo maior território do Pantanal, sua área é de
23.600 quilômetros quadrados e há 15 anos abrigava
perto de 4 mil habitantes, número que pouco variou.
Como comparação, a cidade de São Paulo, maior nú-
cleo urbano do país, tem 1.500 quilômetros quadrados
e uma população de 10,5 milhões.

O boi come o mesmo capim há séculos. Pasta ao lado
de veados e cervos e bebe água próximo aos jacarés e
capivaras. Na Nhecolândia vive Júlia, uma menina linda
de 11 anos, filha de vaqueiros e amiga dos papagaios.
Ela quer estudar agronomia e retornar ao Pantanal,
mas é prisioneira da distância: alfabetizada, terminou

Lembra, porém, com o olhar ermo dos que habitam aque-
las planícies sem fim, das dificuldades e dos sofrimentos de

quando aportou. A boiada que encontrou na fazenda, por
exemplo, era tão selvagem que se tornou impossí-

vel reuni-la para o fechamento no curral. Ela
se espavoria toda. Umas trezentas cabeças.
José Maia convocou 14 vaqueiros e nada. Até
desafiado pelo dono antigo da fazenda ele foi.
Numa madrugada de lua cheia, decidido, José

Maia encheu de sal os embornais, colocou-
os nos lombos do seu burro e, sozinho, foi es-

parramando porções nos rastros dos bois xucros.
Montou uma armadilha. Depois, deixou o burro

num lugar afastado para evitar que o rebanho se espan-
tasse ao sentir seu cheiro. Deu certo. "O gado bravio e das

matas, que é conhecido por alongado no Pantanal, seguiu a
trilha lambendo o sal, e eu, que acompanhava silenciosamente

atrás, fechei a porteira com gosto."

o alto se avista a área amorroada de Rio Negro, a 160 quilômetros de Campo Grande,
capital de Mato Grosso do Sul. É a despedida da região de planalto. Sobrevoada a serra
próxima, surgem pedaços do município de Aquidauana, no sudoeste do estado e porta
de entrada do Pantanal. A planície se acentua. O monomotor segue por mais alguns
minutos e uma seqüência de vestígios secos de corixos, baías, lagoas, salinas, além



Sofrido era transportar o gado das planícies para
lugares mais altos, quando as cheias apertavam e o
pasto era encoberto, no inelutável ciclo do Pantanal
- água e seca. Certa vez a comitiva conduziu 1.200
cabeças em jornada de 45 dias, sendo que em oito
deles faltou chuva seguidamente e parte da boiada
pereceu de sede. "Foi triste assistir à morte dos bi-
chos, mas a gente nada podia fazer. A natureza é
assim, dá e tira." Por falar em natureza, José Maia
conta que nunca deu ordem para matar onças, e elas
chegam a devorar até 200 bezerrinhos seus todo ano.
"Não comem mais porque tem muita capivara, muito
porco-monteiro", diz o pecuarista, que deu ainda
para um vizinho a cachorrada da fazenda. "Os ca-
chorros, apesar de bem alimentados, matam os mais
indefesos. Fiquei só com uma cadelinha amiga."

José Maia, nascido em Palmeira dos índios, cidade
que teve como prefeito no final da década de 20 do
século passado o imortal escritor Graciliano Ramos,
fica triste quando relata o ataque súbito que sofreu
de um enxame de abelhas no Pantanal. Ele, já com
mais de 70 anos, e a montaria. O susto foi enorme e

o machucado doído. José Maia demorou um pouco para se restabelecer, mas
o cavalo não sobreviveu às picadas incessantes e ferozes. Morreu de choque
anafilático. José Maia é um exemplo talhado do fazendeiro preocupado com
a conservação do ambiente no Pantanal.

Quatro meses atrás foi anunciado um levantamento comandado por
cinco ONGs (organizações não governamentais), que contou com a con-
sultoria da Embrapa Pantanal, sediada em Corumbá, MS, e seus estudiosos
competentes e experimentados. A conclusão: 86% do bioma da planície
pantaneira está intacto. No Pantanal, a bovinocultura de corte é de longe
a principal fonte econômica e mantém fixadas na terra famílias há mais de
200 anos. Sim, leitor, dois séculos. "Sem dúvida, o Pantanal é o ecossistema
mais conservado do Brasil", afirma José Aníbal Comastri Filho, chefe geral
da Embrapa de Corumbá. Segundo ele, a grande maioria dos pecuaristas
tradicionais do Pantanal utiliza a vegetação nativa para alimentar o rebanho,
fazendo o manejo adequado e adaptado ao ciclo de cheia e seca, garantindo
a sustentabilidade do bioma.

Mesmo os ambientalistas ferrenhos concordam que, às vezes, a intervenção
do homem na natureza é positiva. A introdução do gado no paraíso pantanei-
ro há séculos trouxe benefícios. A criação extensiva preencheu milhares de
quilômetros quadrados com atividades econômicas que não prejudicaram o
equilíbrio ecológico. E o terreno arenoso, inútil para a agricultura, serve ao
florescimento de pasto, bom alimento para bois e demais herbívoros. Além



disso, as fazendas pastoris são escassamente povoa-
das, e de uma a outra pode se levar oito horas. A área
do Pantanal em território brasileiro fica próxima de
150 mil quilômetros quadrados, e 65% dela está em
Mato Grosso do Sul. O restante, em Mato Grosso.
O rebanho total é de 4 milhões de cabeças, sendo
que 90% são da rústica raça nelore. Cada hectare de
pasto no Pantanal recebe somente uma rês, ou seja,
a produtividade é baixa. O Brasil possui um plantei
próximo de 180 milhões de bovinos. O trabalho das
ONGs e da Embrapa ficou encoberto devido ao ba-
rulho provocado pela questão do desmatamento na
Amazônia, quando indústrias deixaram de comprar
carne de fazendas acusadas de derrubar árvores.

Imaculado na planície, o Pantanal expõe chagas
que machucam a sua parte mais alta, onde o manejo
inadequado do boi, não por parte dos pantaneiros,
provocou desmatamento. Além disso, rios como o
histórico Taquarí, que descem para a planície de Mato
Grosso do Sul, sofrem assoreamento. E no alto que se
localizam as cabeceiras desses rios que influenciam
os ciclos de cheia e seca. Muitos especialistas não
consideram a parte alta integrante do Pantanal.

"O boi é o bombeiro do Pantanal." A frase foi usada por Leonardo de
Barros para ilustrar a ação da boiada sobre o bioma. "A vegetação é de sava-
na, ou seja, capim alto, que é podado pelo gado para a sua alimentação. O
capim alto e seco no Pantanal vira combustível." Além do mais, continua
Leonardo, 48 anos, o mimoso dá em abundância. "Não é preciso desmatar."
Advogado de formação, ele afirma que o uso adequado da terra no Pantanal
não se prende à consciência ecológica, mas sim à necessidade, à experiência
prática. "Espécies exóticas, caso das braquiárias, estão sendo plantadas com
muito cuidado." Segundo ele, "se destruir árvores e capim, como o pantaneiro
garantiria o seu sustento? Ele jamais vai plantar em terreno arenoso, que
não presta para a agricultura."

O fazendeiro admite que a pecuária vive um momento de transição.
Muitos defendem o plantio mais intenso de braquiárias, como a decum-
bens, manejadas de maneira a não agredir o ambiente. A técnica do plantio
direto, que evita a erosão, também é vista com bons olhos. Chegaram
ainda no Pantanal tecnologias genéticas, e novas raças são introduzidas
na planície salpicada de branco (nelore) para a cruza industrial, como a
braford, cujo sangue é zebuíno e hereford (inglesa). Nasce um meio-sangue
valente e de carne saborosa.

Leonardo anuncia uma parceria inédita no Brasil. A ABPO (Associação
Brasileira de Pecuária Orgânica) e a ONG WWF-Brasil criaram um protocolo
interno de processos produtivos e responsabilidade socioambiental para a
produção de carne orgânica. A WWF-Brasil foi uma das ONGs responsa-



veis pelo estudo que constatou a
integridade da vegetação nativa
do Pantanal. A ABPO é forma-
da por 16 fazendas certificadas
para a produção de carne orgâ-
nica que seguem critérios rígidos
como proibição do uso de uréia na
alimentação do gado e de hormônios
para engorda, além de tratamento à ba-
se de fitoterápicos e homeopáticos em caso
de doença. O foco está no respeito ao meio ambiente
- queimadas, nem pensar.

A experiência com o orgânico começou em 2004
e havia 15 mil cabeças registradas no programa da
ABPO. Este ano deverá fechar com 53 mil e 500 delas
são abatidas ao mês. Processada no Friboi, unidade de
Campo Grande, a carne é embalada e distribuída lá,
em São Paulo, no Rio de Janeiro, em Belo Horizon-
te e em Salvador. O acordo comercial com o Friboi
deu o arranque no negócio ao criar uma marca. Do
outro lado da fronteira, em Mato Grosso, mais de
20 fazendeiros também produzem carne orgânica.

A sustentabilidade está agregando valor ao produto, e o
pecuarista orgânico recebe prêmio entre 5% e 18% pela
arroba entregue ao Friboi. Hoje, ele recebe 76 reais pela
arroba contra 69 reais do convencional. A carne orgânica
pantaneira traz na embalagem a marca Organic Beef.

A parceria pecuaristas-WWF-Brasil aplaca um "an-
tagonismo" histórico e prejudicial entre ambientalistas e

o campo no país. Só esse motivo poderia ser comemorado,
afinal, um tem muito a aprender com o outro, principalmente

num momento tão delicado, no qual as questões ambientais chega-
ram para ficar. Porém, Michael Becker, coordenador do Programa Pantanal
da WWF-Brasil, anuncia passos ainda mais ambiciosos. A WWF-Brasil está
participando de uma mesa-redonda com frigoríficos, bancos e representantes
dos fazendeiros para uma discussão da pecuária nacional como um todo, sem
se restringir aos orgânicos. "Estamos ainda presentes numa feira em Campo
Grande que está discutindo o bioma pantaneiro. Montamos um estande e
participamos das palestras, pois a proposta é ouvir os fazendeiros, aprender
com eles e ajudá-los a produzir de forma sustentável."

Leonardo e o irmão Luciano, 50, são responsáveis por três fazendas de
cria e recria na Nhecolândia e uma de engorda em Rio Negro, na parte
alta. Eles desmamam o bezerro na fazenda Santa Clara, o transferem para a
Rancharia e sobem a serra para a terminação. Importante, explica Luciano:



na planície não se faz engorda por dois motivos. Pri-
meiro, devido às longas distâncias, que são obstáculos
para levar o boi já pronto para o abate no frigorífico.
Depois, pela necessidade de reforçar a alimentação do
gado. Ele lembra que na Nhecolândia só tem pasto.
"A vocação do Pantanal é criar bezerros."

Luciano fala ainda da amizade criada nas distâncias
do Pantanal. "Por séculos nossos antepassados prosea-
vam com os vaqueiros e demais funcionários no meio
da imensidão. Ficamos amigos, e a solidariedade que-
brou qualquer relação autoritária patrão-empregados.
Esse é um motivo forte que explica a ausência quase
absoluta de roubos no Pantanal. Homicídios, então,
eu pouco ouvi falar." O Pantanal pode não ter escola,
mas fome não existe, pois é hábito cultural arraigado
o trabalhador carnear o boi cedido pelo patrão e levar
para casa. "Propriedade que não carneia não pertence
ao pantaneiro autêntico", afirma Luciano. Essa é uma
das razões para a fauna pantaneira ser tão exuberan-
te. Segundo o fazendeiro, o grande viveiro natural da
Nhecolândia (cervo, veados-campeiros e mateiros,
capivara, jacaré, macaco bugio, anta, queixada, tucano,
tuiuiú) reabriu a porta para um bicho que alguns con-

sideravam extinto, o tamanduá-bandeira. Enquanto toma café acompanhado
de um naco de carne, a pequena Júlia Rosa Pereira trava diálogos com três
falantes papagaios que rodeiam a casa onde mora. lúlia, já alfabetizada, quer
ser agrônoma, mas não tem como dar prosseguimento aos estudos. No meio
do nada onde está, na Fazenda Rancharia, a 280 quilômetros de Corumbá,
não funciona escola de segundo grau, e a cidade mais próxima, Rio Verde,
fica a seis horas de viagem por estradas precárias. Graças aos esforços dos
donos da fazenda, uma escolinha de primeiro grau é mantida ativa, mas é
uma das raras existentes no Pantanal desassistido pelos governos, lúlia con-
tinua freqüentando as aulas. "Eu gosto muito de estudar. Quero me formar
em agronomia e retornar por amor ao Pantanal." Em 2008, a escola tinha
19 alunos, número que caiu para 11. Num dia do mês passado, a esposa do
professor Paulo, Cledna, é quem dava aula. Ele havia levado duas crianças
doentes para ser medicadas em Rio Verde.

Presidida pelo fazendeiro Francisco Maia, a Acrissul - Associação dos
Criadores de Mato Grosso do Sul defende a criação de um selo de origem para
a pecuária sustentável do Pantanal. "Queremos mostrar que não temos apenas
tuiuiús e rios maravilhosos, mas também pecuária sustentável e boi verde".
Segundo ele, o produtor pantaneiro está descapitalizado e é preciso que o
governo volte os seus olhos para a região. "Tanto se fala do desmatamento
da Amazônia e nenhuma linha é voltada para o nosso bioma virgem. Quem
preserva é que merece apoio." Francisco Maia lembra que é extremamente
difícil ser pantaneiro. "Ele é um bravo. O Pantanal é enorme e não tem es-



tradas e escolas. Nas cheias, os ataques
de mosquitos são insuportáveis e a
nossa responsabilidade sobre os fun-
cionários é de 24 horas por dia." Ele
teme que o aperto financeiro force
até a saída dos fazendeiros da região
e a compra da terra por investidores
sem compromisso com a sustentabili-
dade. Para o dirigente, "sonhar é muito
bom, mas o pantaneiro precisa também de
dinheiro para sobreviver".

E a Acrissul está em movimento. Vai até o dia 12
deste mês, em Campo Grande, uma feira específica do
bioma Pantanal. Tem carne orgânica, 70 palestras, 30
leilões, danças típicas, estandes de empresas e lança-
mentos de livros alusivos à região. São esperadas 100
mil pessoas de todo o país. A casa da associação de
pecuária orgânica está sendo iluminada por energia
solar. "E o Pantanal saindo na frente. Preserva e mostra
os resultados positivos", diz Francisco Maia.

Segundo Urbano Abreu, pesquisador da área de sis-
temas de produção da Embrapa há quase três décadas,
"no Pantanal dos últimos seis anos - 2002 a 2008 -,
o desmatamento que havia em 2002 correspondia a
11,27% do bioma, chegando a 15% em 2008. Houve
um crescimento de 3,73 pontos percentuais, com área
correspondente a 5.100 quilômetros quadrados. E o

rebanho bovino do estado diminuiu 8% entre 2006-2007".
Muitos pantaneiros declararam satisfação com a proibição
da expansão da cana-de-açúcar no Pantanal e na Ama-
zônia. O projeto de lei que regulamenta o zoneamento
ecológico da cana-de-açúcar foi assinado pelo presidente
Luiz Inácio Lula da Silva, no dia 17 do mês passado, mas

depende ainda de aprovação pelo Congresso Nacional. O
entorno do Pantanal, onde nascem seus rios, já é bastante

prejudicado pelas plantações de cana. "O temor do pantanei-
ro é a monocultura da cana", diz Urbano Abreu.

Isolina Barros de Oliveira Penna, a Dona Joia, junto com seu filho
Luiz Marcos de Oliveira Penna, 47 anos, estão sentados na frente da casa-
sede da Fazenda Nhuvai, na Nhecolândia. Ela é só lembranças. Seu avô, José
de Barros, chegou em 1889 trazendo algumas reses e começou a atividade
pecuária. O filho Luiz Marcos é responsável pelo trabalho hoje, mas seu
"menino", Alexandre Oliveira Penna, de 24 anos, irá dividir a lida em breve
na fazenda produtora de bezerros. No século XVIII, os parentes da Dona Joia
vieram atrás de ouro em Cuiabá. Com o esgotamento das jazidas, alguns ricos
outros não, muitos se embrenharam na mata desconhecida. Essa história é
semelhante à de vários outros corajosos e aventureiros que desembarcaram
na Nhecolândia. Dona Joia faz questão de mantê-la viva.

Para terminar, frases lembradas pelos pantaneiros que explicam a
região de forma sucinta: "O Pantanal ensina", Abílio de Barros, autor do
livro Gente pantaneira; "O Pantanal não aceita desaforos", Tony Moura,
fazendeiro em Aquidauana; "O que está em extinção no Pantanal é o
homem, não os bichos", Cezar Augusto Carneiro Benevides, historiador
e autor do livro Miranda Estância.
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