


Pôr-do-sol no Pantanal 

Fauna selvagem no Pantanal 

Gestão dos recursos naturais e do meio ambiente 

2.5 Ações piloto de valorização da biodiversidade 
no Pantanal do Rio Negro 

Projeto de cooperação ABC, acordo Embrapa / Cirad (em fase de montagem) 

Ferran }ori e Philippe Chardonnet (Cirad-Emvt econap) em missão 

Mauro Rodiney (Embrapa); Instituto do Parque do Pantanal (/PP); lbama; 
Fédération des pares naturels régionaux de France 

O Pantanal, maior zona úmida do mundo, abriga uma fauna e flora 
notáveis em variedade e abundância. Pouco povoado, o Pantanal con
servou seus recursos naturais graças especialmente à criação bovina 
muito extensiva. Porém, a monoprodução de gado está passando por 
dificuldades econômicas que estão induzindo uma transformação dos 
modos de aproveitamento, que perturbam o equilíbro entre as ativida
des humanas e o meio ambiente, e ameaçam a biodiversidade. 
O FFEM (Fundo Francês para o meio ambiente mundial) avalia a possi
bilidade de financiar um projeto de valorização da biodiversidade 
faunística nessa zona. As atividades pi loto do "Projeto de valorização 
da biodiversidade no Pantanal do Rio Negro» devem contribuir à 
conservação da biodiversidade desta região situada no éstado do Mato 
Grosso do Sul e apoiar o projeto de criação do Parque natural regional 
do Pantanal, iniciativa da Fédération des pares naturels régionaux de 
France (FPNRF) e do Estado do Mato Grosso do Sul financiada pela a 
União Européia. 

O projeto CIRAD/EMBRAPA pretende promover a manutenção da 
criação extensiva de gado ajudando as unidades de produção rural a 
conservar o seu equilíbro econômico através de uma diversificação 
das atividades produtivas, baseadas na valorização da biodiversidade: 
o ecoturismo e as produções animais selvagens. Estes dois componentes 
do projeto são pertinentes: eles devem permitir a valorização susten
tável dos recursos naturais. O ecoturismo será dinamizado e promovido 
a nível internacional, através de uma associação de operadores turís
ticos. Um segmento inovador de produção de animais selvagens será 
desenvolvido através de ações-piloto enquadradas pelas instituições 
de tutela e por científicos com experiência. A parceria proposta revela
se coerente: o projeto deve se apoiar no Instituto de manejo do parque 
do Pantanal, criado graças a um projeto da União Européia imple
mentado pela Federation des pares naturels régionaux de France e o 
Governo do estado do Mato Grosso do Sul; A Embrapa-Pantanal será 
o parceiro científico, o Cirad-Emvt co-financiador e operador comissio
nado do projeto, e a Fpnrf parceiro do projeto financiado pela União 
Européia. 
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