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  O Pantanal é um dos menores biomas existentes no Brasil. Sua localização 

está na região Centro-Oeste, nos estados do Mato Grosso (no sul do estado) e do 

Mato Grosso do Sul (no noroeste do estado), além de poder ser encontrado no 

Paraguai e na Bolívia. 

  É um bioma extremamente rico quando o assunto é fauna brasileira, pois 

abriga grande parte dos animais existentes no Brasil. Sua preservação ambiental é 

alta, sendo considerado o bioma mais preservado do país de acordo com os órgãos 

governamentais, como o Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística. 

 

 
 

   O Pantanal apresenta grande integração de outros biomas, podendo ter 

áreas de ocorrência com o Cerrado, a Caatinga, e florestas tropicais. Entretanto, a 

principal característica desse bioma é sua planície inundada, sua marca registrada 

no Brasil. 

  A área que abrange esse bioma chega a 220 mil km², sendo 120 mil km² 

em solo brasileiro. No Brasil, a área pantaneira ocupa, aproximadamente, 2% do 

território do país. 

 

Os seis fatores que tornam incêndios no Pantanal difíceis de 

serem controlados 
 

1 - Período extremamente seco 

https://brasilescola.uol.com.br/brasil/regiao-centro-oeste.htm


  O ano de 2020 é considerado um dos mais secos da história recente do 

Pantanal, localizado na Bacia Hidrográfica do Alto Paraguai (BAP). 

  Entre outubro e março, a região do Pantanal, importante área úmida do 

planeta, teve volume de chuva 40% menor que a média do mesmo período em 

anos anteriores, conforme dados da Empresa Brasileira de Pesquisa Agropecuária 

(Embrapa). 

 

2 - O 'fogo subterrâneo' 

  Uma característica do Pantanal que dificulta o combate aos incêndios é o 

fogo de turfa, também chamado de "fogo subterrâneo", que queima sem que as 

pessoas percebam. 

  Os sucessivos períodos de secas e cheias nas estações da região criam 

camadas de matéria orgânica no solo. Os brigadistas costumam dizer que é como 

se fosse um sanduíche: uma camada de terra, outra de vegetação, outra de terra, 

e por aí vai. 

 

3 - Áreas de difícil acesso 

  No atual período de seca, o acesso a diversas regiões do Pantanal se torna 

tarefa complicada. Isso porque o bioma tem inúmeras áreas que somente podem 

ser acessadas por meio de barcos ou aeronaves. 

  "Neste ano em que o rio Paraguai está em um nível baixo, a navegabilidade 

se torna muito mais difícil e lenta. Não são todas as áreas que têm estradas. As 

equipes de combate se deslocam com dificuldades. Esse tempo perdido para chegar 

ao fogo faz com que ele possa crescer mais", explica Alexandre de Matos, do 

Prevfogo. 

  O uso de aeronaves é considerado fundamental no combate aos incêndios 

que atingem o bioma. 

  "O Pantanal é uma região extensa e com grandes fazendas a serem 

percorridas (cerca de 95% do bioma brasileiro pertencem a propriedades privadas, 

segundo levantamentos). Não há tantas estradas e em muitas das que existem não 

é possível trafegar com velocidade", relata Júlio Sampaio. 

 

4 - Os ventos 

  Quando uma equipe consegue chegar ao local do incêndio, pode enfrentar 

dificuldades causadas pelos ventos, que podem mudar de direção subitamente. 

  Para aqueles que estão no combate direto às chamas, os ventos são 

considerados "as pernas e o volante do fogo". "Se o vento está rápido, o fogo 

também estará. Se venta para a direita, o fogo vai para a direita. É o principal fator 

para determinar a intensidade e a direção do fogo", explica Alexandre de Matos, do 

Prevfogo. 

 

5 - A falta de conscientização 

  Os incêndios que atingem o Pantanal têm causas humanas, dizem 

especialistas. Segundo Júlio Sampaio, do WWF, uma das principais causas 

atualmente são as práticas agrícolas e pecuárias, que têm o fogo como importante 

recurso."O fogo que estamos vendo no Pantanal não é natural. Ele poderia ser 

evitado. Há medidas que poderiam ser tomadas para diminuir a severidade desses 

incêndios. O problema é que no Pantanal existe essa cultura do uso do fogo como 

ferramenta de trabalho entre fazendeiros e ribeirinhos", diz Sampaio.O especialista 

ressalta que o uso do fogo saiu do controle no bioma, principalmente diante da seca 

histórica da região. 

 

6 - A demora para agir e o pouco combate 

  Especialistas ouvidos pela BBC News Brasil consideram que os governos 

estaduais e federal demoraram para agir em relação aos incêndios no Pantanal. 

Eles apontam que a região sofre com a seca e um número incomum de queimadas 



desde os primeiros meses do ano, mas as autoridades só demonstraram 

preocupação com o bioma quando os incêndios atingiram níveis alarmantes. 

  

  Fonte: BBC News Brasil em São Paulo, 17 setembro 2020 


