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Refúgio E c o l ó g i c o 
Caiman (REC), loca
lizado no município 

de Miranda, em Mato Grosso 
do Sul, transformou-se em um 
importante modelo de negócio 
sustentável. Lá, as melhores prá
ticas da agropecuária convivem 
com a preservação ambiental -
aliadas a um turismo de altíssima 
qualidade. Com mais de 53 mil 
hectares no meio do Pantanal 
mato-grossense, maior planície 
inundada do mundo, a fazenda 
conta com uma criação extensiva 
de gado de corte: são 35 mil ca
beças. "Temos uma preocupação 
contínua de produzir sempre 
com o foco na valorização das ri
quezas naturais da região", apon-

ta Roberto Klabin, proprietário 
do Refúgio e presidente do LIDE 
Sustentabilidade e da Fundação 
SOS Mata Atlântica. 

Comprada pela família Klabin 
em 1950, a fazenda foi dividida 
35 anos depois. Uma das partes 
ficou para Roberto, que iniciou 
a criação de gado de corte de 
maneira sustentável - hoje ele 
arrenda boa parte da área -, 
construiu duas pousadas de luxo 
- a Baiazinha e a Cordilheira - e 
criou projetos ambientais com 
repercussão internacional. "Rea
lizamos o manejo adequado de 
gado e de seu comportamento", 
explica o empresário. "Separa
mos todos por idade, em áreas 
diferentes. A presença do gado e 

A ut
iliz

aç
ão

 de
ste

 ar
tig

o é
 ex

clu
siv

a p
ar

a f
ins

 ed
uc

ac
ion

ais
.



a pastagem são um meio de mi
nimizar as queimadas em nossa 
propriedade", conta. Há mais de 
uma década não se tem notícias 
de focos de incêndio nas terras 
do Refúgio Caiman. 

A pecuária faz parte da região 
pantaneira há mais de 200 anos 
e se destaca como a principal 
atividade econômica local. Essa 
riqueza cultural, a expertise dos 
colaboradores contratados pela 
fazenda e os investimentos em 
infraestrutura realizados em mais 
de seis décadas foram essenciais 
para o sucesso da mistura entre 
pecuária, turismo e preservação 
dentro do Refúgio, hoje polo de 
expedição de pesquisadores. 

A preservação do bioma e 
das espécies existentes na re
gião está no pilar de valores 
do REC. O mais recente é o 
projeto OnçaFari, idealizado 

pelo ex-piloto Mario Haberfeld. 
Ele foi criado para monitorar 
a rota das onças-pintadas no 
entorno da fazenda e tem como 
objetivo estimular ainda mais 
o ecoturismo e o turismo de 
observação. 

A principal dificuldade de 
Roberto e de seus colaboradores 
não é encontrar as onças, mas 
vencer a resistência por parte 
dos fazendeiros quanto à pre
servação dos felinos nas regiões 
de criação de gado por causa 
das ocorrências de predação. 
"Precisamos mudar essa visão, 
o número de ataques não é tão 
ameaçador" , garante. Mesmo 
assim as onças são tidas pelos 
fazendeiros como uma amea
ça", diz Roberto. "Estamos em 
um dos principais biomas do 
mundo e o ciclo natural precisa 
ser respeitado." 
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Text Box
Fonte: Lide Agronegócios, São Paulo, ano 1, n. 1, p. 42-46, 2012. 




