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"A paisagem é um registro de época
e um documento da cultura". (Moraes, 1980)
"Tudo tem seu tempo; tempo de
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"Nos veve aqui no ritmo das água".
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APRESENTAÇÃO

Este relatório preliminar representa uma fase inicial
de pesquisa que visa estudar as relações entre populações
tradicionais ribeirinhas do Pantanal e seu meio-ambiente
alagável. Ele se insere em um contexto mais amplo de atuação
do Núcleo de Apoio â Pesquisa Sobre Populações Humanas e
Ãreas úmidas· Brasileiras (NUPAUB), da Pró-Reitoria de
Pesquisa da Universidade de São Paulo, cujo principal
intuito é
a
análise interdisciplinar das
relações
desenvolvidas entre as comunidades tradicionais e os
ecossistemas ümidos do Brasil. Dentro deste contexto, o
levantamento do conhecimentoadquirido por estas comunidades
assume extrema importância, uma vez que pode permitir a
elaboração de politicas alternativas de desenvolvimento que
levem em conta as aspirações das populações tradicionais
pantaneiras.
Outras pesquisas similares foram realizadas em
ecossistemas alagáveis do interior, como a Várzea da
Marituba, na foz do Rio São Francisco (Alagoas/Sergipe),o
vale do Rio Guaporé (Rondônia), a área estuarina de.
Guaraqueçaba {Paraná) e os estuários de Mamanguape (Paraíba)
e de CUbatão (São Paulo). Esses estudos, realizados por
equipes interdisciplinares,revelam uma grande diversidade
ecológica e cultural e formas diferenciadas de manejo de
recursos naturais e de estratégias de sobrevivência de
populações locais.
Este relatório preliminar revela que, ao contrário do
que alguns a-firmam, as populações ribeirinhas ligadas à
pesca e à agricultura de subsistência são legitimas
populações pantaneiras, com uma grande tradição de
convivência com o ciclo das águas do Pantanal.

.

Antonio Carlos s. Diegues
(Diretor NUPAUB)
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S1JMKARY

Tbis preliminary report is a result of a first phase
of an interdisciplinary research aiming at studying the
relationships between the traditional riverine population of
the Pantanal and i ts wetland ecosystems. This research is
part of an overall programme of the .Center for Research on
Human Population and Wetland in Brazil (NUPAUB) of the
University of São Paulo.
The result of the research
activities is to
promote the search of alternative
sustainable
development
strategies
that
take
into
consideration the aspirations of local communities.
Similar research projects are beeing implemented in
other wetlands such as the Marituba swamps, at the mouth of
Sao Francisco River
{Alagoas/Sergipe), Guaporé
Valley
(Rondônia) and the estuarine areas of Guaraquecaba (Paraná),.
Mamanguape (Paraiba) and CUbatão (São Paulo). The published
results reveal a great biological and cultural dJversity in
the various regions of the Brazililan terri~ory.
This preliminary results reveals also that the riverine
populations of the Upper-Pantanal have a diversity of
strategies to get their livelihood in view of the periodical
flooding of the rivers of the region. These communities have
a long tradition of living with the periodical floodings and
have developed
management schemes that show a deep
knowledge of the changing environment.

Núc:leo de Apoio à Pesquisa Sobre Populações H1.11111nas e Ãreas únidas
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1 - :INTRODUÇÃO

A proposta desta pesquisa intitulada "Estratégias de
Sobrevivência de comunidades Tradicionais
no Pantanal
Matogrossense" é a de estudar as relações existentes entre
as comunidades tradicionais e os recursos naturais das áreas
alagáveis do Pantanal Matogrossense, especialmente no que
diz respeito à maneira como tais comunidades se adaptaram às
alterações periódicas das caracteristicas ambientais desta
áreas, em função da variação temporal do nivel d'água, que
estabelece as fases de enchente, cheia, vazante e estiagem
na região.
Este estudo também visa analisar as estratégias de
sobrevivência que as comunidades alvo desenvolveram em
virtude das recentes alterações sócio-ambientais na região
do Pantanal, principalmente como consequência das formas
atuais de ocupação do solo e das águas e do uso em grande
escala dos recursos naturais existentes.
Para o desenvolvimento desta proposta foram escolhidas
duas áreas de estudo, que embora pareçam espacialmente
separadas, são ecossistemas dependentes na sua estrutura e
funcionamento.
A primeira delas é constituida por comunidades de
pescadores-agricultores ou só de pescadores localizadas no.
rio cuiabá e em suas áreas alagáveis, entre os municípios de
santo Antônio de Leverger e Barão de Melgaço.
A segunda área é a comunidade de Mimoso, Municipio de
Santo Antônio de Leverger, localizada nas margens das áreas
alagáveis da Baia Chacororé, que utiliza como estratégia de
sobrevivência, predominantemente, a pecuária de pequena
escala.
Nesta fase procurou-se detectar as relações
homem/ambiente através da caracterização sócio-ambiental
preliminar
das áreas escolhidas. Utilizando
elementos
ecológicos, culturais e sociais, buscou-se a identificação
das estratégias de sobrevivência e dos problemas e conflitos
enfrentados pelas comunidades estudadas.
O trabalho de pesquisa foi realizado entre outubro e
fevereiro;
foram
feitas
várias
viagens
de
campo,
distribuidas entre Mimoso e três reservas pesqueiras - Volta
Gra~de, Maravilha e Pedreira.

Estratégias de Sobrevivência de COll'k.lnidades Tradicionais no Pantanal
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No campo utilizamos os seguintes procedimentos:
observação participante, entrevistas liVJ;es - gravadas ou
não; procuramos
levantar a'lgumas
histórias de vida e
perceber as categorias utiliz,adas
para a descrição
e
compreensão do espaço e suas modificações.
Em Mimoso
iniciamos um levantamento dos nascimentos e óbitos.
Foram consultadas as seguintes fontes e arquivos: NDHIR
(Núcleo de Documentação e Informação em História Regional),
o APMT (Arquivo Público do Estado de Mato Grosso), o
cartório do município de Santo Antônio, o IBGE (Instituto
Brasileiro de Geografia e Estatística), a Fundação Cândido
Rondon, o Cartório de Paz de Mimoso, o INTERMAT (Instituto
de Terras de Mato Grosso) , o INCRA (Instituto Nacional de
Colonização e Reforma Agrária), a Coordenadoria Estadual da
Defesa Civil, o arquivo da Colônia Z-1 de pescadores e a
Hemeroteca da FUFMT (Universidade Federal de Mato Grosso).
A abordagem desta proposta baseia-se na análise do
espaço, do tempo e suas transformações. Espaços estes que
foram desenhados através de milhares de anos pelos agentes
climáticos e retrabalhados mais recentemente pela dinâmica
da água e da cultura humana.
A proposta é formada de cinco partes, a saber:
I- Metodologia; II- Area de Estudo; III- Ocupação Humana;
IVOs pantaneiros de Mimoso; v- Os pescadores do Rio
CUiabá; e Anexos (I, II e III).
Na metodologia procuramos fazer uma discussão que não
se confundisse com uma apresentação ou uma listagem de
técnicas de pesquisa. Através da bibliografia existente,
procuramos
refletir sobre métodos que estivessem mais
aproximados de nossas necessidades de estudo. Como este
trabalho procura integrar métodos e técnicas da ecologia· e
da antropologia, não se menosprezou a complexidade da tarefa
de encontrar uma ponte entre as duas disciplinas.
Na segunda parte, o rio CUiabá e a região alagável de
Mimoso foram caracterizados a partir da percepção dos
pantaneiros
(ribeirinhos e mimoseanos),
com
apoio
na
bibliografia existente e nos conhecimentos ecol6gicos e
históricos da coordenadora deste projeto, que nasceu na
região.
Na parte III, a Ocupação Humana, resgata a história da
ocupação do Pantanal, a partir do exterminio das sociedades
indígenas que aí viviam. Procurou-se também compreender o
sistema de sesmarias, extinto no século XIX,
mas que
persiste em Mato Grosso, o que é cada vez mais problemático
para as comunidades que ocupam terras em regime comunal. A
complexidade desta situação advém da alteração das forças
produtivas e do padrão jurídico de propriedade da terra.

Núcleo de Apoio à Pesquisa Sobre Populações Hunanas e Áreas únidas
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Nas partes IV E v deste trabalho há uma reflexão acerca
das comunidades estudadas, no que diz respeito à sua
organização, relações com a sociedade abrangente, usos e
conhecimento do espaço e às alterações advindas das mudanças
ecológicas, sociais e econômicas que as afetam mais
diretamente.
os anexos descrevem o Pantanal no contexto da bacia do
Alto Paraguai: o Anexo I, trata da geomorfologia, o Anexo II
da vegetação e o Anexo III, da fauna.

Estratégias de Sobrevivência de Cona.riiclacles Tradicionais no Pantanal
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2 - ÁRBA DB ESTUDO: Caracterização 4o rio cuiab'
2.1) Localização:

o rio cuiabá localiza-se
na Bacia do Alto Rio Paraguai,
na porção central
da América do Sul. A bacia do rio CUiabâ
está
compreendida
entre
as coordenadas
141 e 171s e 53! e
57!SO'W, drenando
uma área de 100.000 Km2, o que significa
cerca de 20% da bacia do Alto Paraguai.
O comprimento
do rio
cuiabá
abrange
cerca
de 828 Km da boca
à cabeceira,
percorrendo,
em sua maior extensão,
a direção
Norte-Sul,
mudando para Leste-Oeste
no curso inferior
(Fig. 1).
o rio CUiabá tem como principais
tributários
no seu
alto
curso
os rios
Manso e casca,
ambos pela
margem
esquerda.
À jusante
de Santo Antônio de Leverger,
quando se
abrem as grandes
planícies
alagáveis
do pantanal,
o rio
Cuiabá recebe
pela margem esquerda
os rios
Aricá
Açu (ou
Grande)
e o Aricá
Mirim.
Próximo
à Barão
de Melgaço
apresenta
um braço secundário,
o rio Piraim,
que circunda
uma ilha.·
o rio cassange
e os "corixos"
menores da margem
direi ta drenam as águas do rio cuiabá
durante
a cheia,
em
direção
ao rio Paraguai.
Da Ilha Camargo até Porto Alegre,
o
rio
cuiabá
recebe
pela
margem esquerda
seus
principais
tributários
da planície:
os rios
São Lourenço
e Piquiri
(BRASIL,1972).
2.2) Variação Sazonal do rio Cuia~á

o rio cuiabá pode ser considerado
um·rio sazonal,
na
medida em que a flutuação
temporal
do seu nivel
tem sido
predizível
durante
muitos
anos.
A flutuação
anual
do rio
cuiabá na altura
da cidade de Cuiabá e no período
de 1933 a
1990 foi de 6,47m, o nível
máximo d'água
atingido
foi de
10,87m em 18/03/74,
enquanto o nível mínimo foi de 0,40m em
setembro
de 1987 (Coordenação
da Defesa Civil-MT).
A média
deste
per iodo tem sido 4, 32m. Os níveis
mais elevados
são
alcançados
geralmente
nos meses de fevereiro
e março e os
mais baixos em agosto e setembro
(Fig. 2).
A região
do Pantanal
é relativamente
plana
com uma
inclinação
de 25cm/Kmna direção
Leste-Oeste
e de 03cm/Kmno
sentido
Norte-Sul,
resultando
num escoamento
mais rápido
no
Oeste-Leste,
o que provoca
um barramento
no escoamento
do
rio
Paraguai
e çonsequentemente
o alagamento
da
área
(CARVALHO,
1986).

Os fatores
de ordem natural
que causam as enchentes
periódicas
anuais
e/ou excepcionais
com certa
ciclicidade
são:
1) chuvas
per i6dicas
· anuais
regulares,
que caem. na
bacia
do rio
Paraguai,
principalmente
nos seus
afluentes
superiores;
2) uniformidade
topográfica
.. e os fracos

Nócleo de Apoio à Pesquisa Sobre Populações Hunanas e Areas úmidas
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FIGURA l: LOCALIZAÇÃO DA ÁREA DE ESTUDO (em destaque)
BACIA HIDROGRÁFICA DO RIO CUIABÁ
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desn1veis do relevo
sedimentares recentes
1984).

e; 3)
predominância de litologias
(VALVERDE, 1972; ALVARENGA et alii,

As cheias no rio Cuiabá, em Cuiabá, Santo Antônio de
Leverger e Barão de Melgaço e no rio Paraguai, na região de
Câceres, ocorrem durante o per1odo mais chuvoso, ou seja, de
janeiro a março, atingindo Corumbá em abril, maio e junho,
ap6s o cessar das chuvas, devido à lenta drenagem do
Pantanal. Assim, no Sul do Pantanal ocorrem dois picos de
enchente, o primeiro de fevereiro a março, proporcionado
pelas chuvas locais, e o segundo em junho, pelas águas que
chegam das cabeceiras.
Baseando-se na variação anual do
nivel d' água das
baias Acurizal e Porto de Fora, alimentadas pelo rio Cuiabá,
DA SILVA (1990) dividiu este ciclo hidrológico em quatro
fases: enchente ( out-dez) , cheia ( j an-mar) , vazante ( abrj un) e estiagem (jul-set). Vários processos ecol6gicos são
fortemente influenciados por esta variação, tais como a
ciclagem de nutrientes, a sucessão ecológica e os ciclos
biol6gicos. Segundo FERRAZ DE LIMA (1981), o ciclo biológico
dos peixes,
da
desova
à
alevinagem,
está
altamente
dependente das variações bióticas e·abi6ticas impostas pelas
enchentes. Para SILVA (1985) a variação estaciona! do volume
de alimento ingerido pelo pacu (Píractus mesopotamícus) está
relacionada à flutuação do nivel d'água na região.
A importância desta variação sobre a comunidade de.
peixes, principalmente no que se refere ã disponibilidade de
alimento e às fases da reprodução, é conhecida pelos
pescadores e utilizada como meio de sobrevivência em áreas
alagáveis do Pantanal.
No período das cheias, os peixes fazem migração trófica
para as áreas alagadas e, de acordo com Seu Sebastião,
pescador de Mimoso,
"nas águas é a época da marmelada, a
carne do pacu é mais gostosa; ai tem marmelada
pode ir que pega dois, três pacu". (dez. 91)

o amadurecimento das frutas marca, para os pescadores
do rio cuiabá, ciclos relacionados à entrada dos peixes nos
campos alagáveis.
"Agora em dezembro tem a pimenta, a quina.
Pimenta é a primeira, marmelada é a última, em
fevereiro". (Seu Sebastião, pescador, dez. 91)
O
inicio da enchente marca um periodo
de alta
produtividade
pesqueira
nas
áreas
alagáveis,
pela
disponibilidade de alimento nas fruteiras, favorecendo aos
pescadores que vivem nas margens das bafas e àqueles que se

Núcleo ele Apoio à Pesquisa Sobre Populações Hunanes e .Ãreas únidas
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deslocam do rio. Na calha do rio perdura a
peixes nas cheias, os quais s6 ai retornam
quando ocorre a lufada

escassez de
na vazante,

"de maio para cá, vem o pacu em grande quantidade,
a piraputanga ... Ai é hora de aproveitar e jogar a
ceva pra eles parar". (pescador da Maravilha, dez.
91)
Além da variação anual do nivel da âgua, o rio CUiabâ
apresenta, como o rio Paraguai, uma variação plurianual, que
caracteriza períodos de anos, nos quais os n1veis máximos e
mínimos ficam mais elevados. Grandes extensões de áreas
alagáveis no Pantanal tornam-se alagadas, alternando-se com
per1odos em que ficam totalmente secas. Os ambientes com
maiores extensões de áreas permanentemente alagadas e os
períodos com picos de cheia mais elevados são percebidos
pelos pantaneiros, assim como as modificações ecol6gicas
derivadas destas variações.
Esta percepção fica ·clara no próprio discurso dos
moradores de Mimoso, que acompanham com preocupação essas
mudanças que alteram profu1'damente seu modo de vida. Seu
Moreno, por exemplo, que se mudou para Mimoso em 1955, conta
que quando chegou,
"esse local era um largo. Agora moro na beira do
mato. Dava pra enxergar um cavaleiro a 2,5 Km de
distância. .. . Tudo era largo de Mimoso, seco de
lado a lado." (dez.91)

Estratégias de Sobrevivência de C0111Jnidades Tradicionais no Pantanal

14
FIGURA 2: VARIAÇÃO Dó NÍVEL D'ÁGOA DO RIO COIABA
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2.3) Geomorfologia
O alto curso da bacia drena rochas da Formação
Diamantino, constituídas de ard6sea, argilitos e arenitos..
Já as planícies alagáveis drenam a Formação Pantanal,
caracterizada por sedimentos do Quaternário; os sedimentos
são arenosos, siltico-argilosos, argilo-ar-enosos e arenoconglomerático semiconsolidadose inconsolidados.
A incipiência de dados da geologia hist6rica impede
uma descrição sobre a origem e desenvolvimento da Bacia do
rio cuiabá, que percorre, em grande parte, as unidades
geomorfo16gicas da Depressão Cuiabana e as Planícies e
Pantanais Matogrossenses.
A Depressão Cuiabana compreende uma área rebaixada
entre o Planalto dos Guimarães e a Província serrana.
Estreita-se do sul para norte até a altura do paralelo 15,
quando então amplia-se para leste, acompanhando o vale do
rio Manso. Limita-se ao sul com as Planícies e Pantanais
Matogrossenses e a oeste, noroeste e norte, com a Prov1ncia
Serrana. Sua topografia apresenta inclinação norte-sul, com
altimetria entre 200m no limite sul e 450m no alto vale dos
rios cuiabá e Manso•

.

Este relevos foram modelados em litologias do Grupo
Cuiabá, representados por metagraunvacas, metac6rseos,
filitos, filito ardoseanos, quartzitos, conglomerados e
tilitos que se apresentam encobertos por materiais argilo-
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arenosos, recobertos por vegetação serrana arbórea aberta e,
secundariamente, pela unidade de savana parque. os fundos
dos vales são cobertos por matas de galeria. Na parte
sudoeste da depressão o
r'e Levo
é
mais dissecado,
desenvolvendo uma cobertura detrítica e constituindo um
pavimento com blocos de quartzos e quartizitos.
Nesta área as
rochas do
Grupo Cuiabá estão
re~resentadas principalmente por
tilitos e
tilitos
quartiziticos, que são determinantes no direcionamento da
drenagem e do relevo da área. Aparecem formas aguçadas
baixas como a pequena área posicionada ao sul da confluência
do rio Manso com o rio Cuiabá, nos arredores da localidade
de Arruda. Ao Norte da depressão, nas escarpas meridionais
da Serra Azul, ocorre um conjunto de relevo com formas
convexas. A leste e sudoeste da cidade de Cuiabá ocorrem
extensas áreas de relevo plano. Estas formas de relevo foram
moldadas em rochas do Grupo cuiabá e, principalmente, em
sedimentos quaternários (BARROS et alii, 1982).
A
unidade Planicies e
Pantanais Matogrossenses
"caracteriza-se como uma extensa planície de acumulação,
configurada como um enorme anfiteatro (VALVERDE, 1972) de
topografia bastante plana e regularmente submetida a
inundações, cuja rede de drenagem é comandada pelo rio
Paraguai (FRANCO & PINHEIRO, 1982), sendo considerada, na
faixa de latitude onde ocorre, a mais ampla e complexa
planície de inundação conhecida (WILHELMY, 1958) 11 e (DA
SILVA, 1990)
A área de estudo localiza-se dentro da unidade
geomorfológica planicies e
pantanais matogrossenses,
caracterizadas como áreas de acumulação inundáveis do tipo
pouco úmido (Aail), úmido (Aai2) e áreas de planícies
lacustre (apl) e planicie flúvio-lacustre(apfl).
Atualmente, o rio Cuiabá apresenta-se canalizado entre
vales no · alto curso, meândrico no curso médio e formando
quase um delta no inferior. Em Santo Antônio de Leverger,
43 Km a jusante de Cuiabá, o rio começa a desenvolver
extensas áreas alagáveis que se alongam até a foz.
O rio Cuiabá apresenta uma variação anual na quantidade
de carga sedimentar transportada;na enchente e cheia, suas
águas tornam-se mais túrbidas e na vazante e estiagem mais
claras. A deposição do sedimento provoca a formação de
bancos de areia chamados localmente de baixios, os quais
mudam frequentementede local.
A morfologia do rio Cuiabá será abordada neste estudo
tendo em vista o desenvolvimentode unidades de paisagens,
de habitats para comunidades aquáticas e de unidades de
recursos para os pescadores e os pantaneiros. As principais
unidades morfológicas são:
canais
(rio
principa..:,
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sangradouros ou c6r~egoa, corixos e antigos leitos de rio),
dique aarginal
(barranco),
Areas alagáveis
(vArzeas e
baixadas) e baias.
·

2.4) canal •rinaipal
A montante da cidade de cuiab6 o rio CUiabá apresenta
qiversas cachoeiras, e ·a jusante, no trecho at6 Santo
Antonio d,. Leverger, alguaas corredeiras; a partir- , desta
cidade,
seu leito •• ••plia,
formando
imensas ãreas
alagáveis.

como 6 um rio de curso meândrico, alterna processos
naturais de erosão e de deposição. A erosão ocorre nas
curvas convexas, ocasionan~o a formação de poços através d~
aprofundamento de seu lei to. o sedimento dai retirado é
depositado a jusante, fo~ndo imensas praias e baixios;
Porém, as atividades antr6picas decorrentes da mineração do
rio cuiab6
e de retirada
de
areia
têm afetado
a
movimentação, a extensão e a qua 1 idade das :praias e dos
ba_ixios (bancos de areia), além de diminuir a profundidade
dos poços, o que compromete a atividade pesqueira.
No canal principal podem-se distinguir diferentes subunidades morfol6gicas,
tais como corredeiras, . remansos,
baixios, poços.e praias. Estas unidades são descritas pelos
pescadores e consideradas como unidades de recurso e podem
ser- escolhidas co~o A~eas adequadas para delimitar as.
Reservas de Pesca, ·c::omo 6 o caso dos poços:
"Normalment• yocê escolhe o lugar do poço,
fundo, onde normalmente o peixe para em
voe• sonda o lugar muito tempo, olhando onde
6 mais
fãcil faz-er a reserva"
(pescador da
Maravilha, dez. 91)
lugar
maio.

Os recantos ou reaansos são considerados lugares
especiais,
associados
l · reprodução
das
piraputangas
(BryconhJ.larii
sp) ~ Este conjunto é explicado da seguinte
forma:
"Porque ela (a piraputanga) não desova como
outros peixes.
Ela desova naquele lugar de
recanto. Vamos. •upor que aqui tem um rio, aqui tem
um salão que • ua boca do outro rio que já
entupiu.
Entlo eles · aproveitam e aqui eles
desovam, a senhora chega naquele lugar e tá
vermelho dele assim." (Seu Sebastião, pescador de
Mimoso, dez. 91)
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2.s)

sangradouros

São córregos que apresentam diques marginais pouco
desenvolvidos e cobertos com mata ciliar. Podem ligar baias
a rios e rios a rios, desempenhando importante papel como
corredor de migração para os peixes, na vazante ou na
enchente. É o caso dos sangradouros Croará e Varador que
ligam as baias Acurizal e Porto de Fora ao rio Cuiabá.

2.6) Corixos
São canais naturais, com escoamento temporário, que se
destacam na planície alagável; são pouco profundos e
relativamente estreitos, não apresentando diques marginais.
Os corixos funcionam como habitats importantes para o
desenvolvimento de alevinos no periodo da estiagem, enqua'l'l.to
que na vazante e na enchente servem como corr~dor de
migração para os peixes. Como consequência, observa-se na
vazante grandes agrupamentos de aves predando os peixes que
tentam retornar ao rio.

2.7) Antigos Leitos do Rio cuiabá
Como o rio cuiabá é um rio meândrico, sofre no seu
desenvolvimento mudanças no curso principal, procurando
abrir novos caminhos e abandonando partes de seu leito.
tradicional. Os trechos abandonados quando em curvas se
transformam em lagoas marginais - "oxbow lakes" - e quando
são trechos mais longos, ao contrário, permanecem secos
durante a estiagem. Ambos, porém, retomam o contato com o
canal principal no periodo das cheias, funcionando como
zonas tampíes durante as enchentes. Mui tos destes antigos
canais funcionam como importantes corredores migratórios de
peixes durante as cheias.
Na cidade de santo Antônio de Leverger a construção de
um aterro no antigo leito do rio Cuiabá interrompeu uma das
rotas migratórias mais importantes, afetando a quantidade
e/ou retardando a chegada dos peixes às reservas pesqueiras
à montante.
A reserva pesqueira de Volta Grande
localiza-se
justamente em um novo trecho do rio Cuiabá que surgiu em
1974 durante uma grande enchente. Esta alteração do leito
provocou, além de mudanças naturais, uma tragédia na vida
das pessoas que viviam nas margens do rio. Ai localizava-se
uma das importantes usinas da região, a Usina da Conceição,
que foi levada pelas águas juntamente com casas de
trabalhadores. Com o novo leito, formou-se um poço profundo
que é utilizado intensamente por uma comunidade pesque.ira
que agrega cerca de cem pescadores.
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2.s)

Diques Marginais

Os diques marginais, ou barrancos, apresentam solos
argilosos, do tipo hidrom6rfico, que são fertilizados
anualmente pelas cheias do rio Cuiabá.
Estas áreas são cobertas por matas ciliares, que
apresentam muitas lianas entremeadas com as árvores.
Destaca-se neste quadro o saranzal, unidade de paisagem
composta de três espécies, conhecidas popularmente como
sara. Estas plantas constituem unidades de recursos pelos
pescadores, uma vez que, enquanto fruteiras que se debruçam
nas margens do rio, atraem os peixes que delas se alimentam.
O sara contribui para a diminuição do assoreamento do rio,
na medida em que coloniza os novos sedimentos que são
depositados nos diques marginais.

•
•

As águas do rio Cuiabá extravasam-se para as áreas
alagá.veis no periodo das enchentes através das "bocas", ou
seja, de ligações de pequenas drenagens, com c6rregos ou
sangradouros. Na cheia, as águas ultrapassam os diques
marginais em direção às nbaixadasn {planicies alagáveis).
com o retorno ao leito principal na vazante, estas planícies
que foram intensamente fertilizadas são utilizadas para a
agricultura. As bocas constituem importantes unidades de
recursos para os pescadores, principalmente no periodo da
vazante, quando as águas retornam das baias e das âreas.
alagáveis em direção ao rio, carreando grande fluxo d.e
peixes para o canal principal. segundo FERRAZ DE LIMA
(1981), nestas áreas concentram-seos peixes carnivoros para
forragear e os pescadores para aguardar a subida dos peixes.
Para os pescadores, boca é
"o lugar onde o peixe entra quando vai para a
baia, é o
canal estreito de 4 a 5 metros de
largura". (pescadorda
maravilha, dez. 91)
Essas importantes unidades de recurso estão seriamente
ameaçadas, porque
"o pessoal sabe que ali vai ser a saida do peixe,
coloca tela. A tela na saida. Isso impede,
atrapalha muito a pescaria•.. Baias que fica assim
dentro da fazenda, fazendeiro manda fechar. Não
tem condições. Acaba com o peixe prá cá11 •
(pescador da Maravilha, dez. 91)
Os pescadores procuram resolver os problemas de
fechamento das bocas,
através dos fiscais do IBAMA
(Instituto Brasileiro de Meio Ambiente). Eles afirmam que
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"todo ano tem problema.com o fiscal para ir
desentupir boca que está entupida. Todo ano tem
isso... então o fiscal tem obrigação de ir lá e
liberar aquela boca". (idem)
As consequências ambientais e econômicas do fechamento
das bocas afetam os pescadores, sobretudo na vazante.
"Todo ano tem isso ..• Morre demais de peixe e aqui
para cima nós fica prejudicado... Tudo começo de
seca tá havendo isso." (idem)
2.9) Áreas Alagiveis: "Baixadas ·ou várzeas"
As áreas alagáveis no rio CUiabá ocorrem a partir da
cidade de Santo Antônio de Leverger, a jusante da cidade de
cuiabá. Estas áreas se ampliam à medida que se aproximam do
curso inferior.
As áreas alagáveis são áreas periodicamente inundadas
pelo
sobrefluxo
lateral de rios e
lagos e/ou pela
precipitação direta ou pela água subterrânea, resultando num
ambiente físico-quimico que leva ,a biota a responder com
adaptações
morfológicas,
anatômicas,
f isiolõgicas
e/ou
etol6gicas
e
a
produzir
estruturas
de
comunidades
características para estes sistemas. A área alagável
constitui
a
zona
de
transição
terrestre/aquática
(aquatic/terrestrial transition zone-ATTZ), porque altern~
ambientes aquáticos e terrestres, estabelecendo diferenças
com o sistema de rios de planicies alagáveis, os quais
incluem habitats permanentemente lóticos (canal principal),
permanentemente lênticos e a área· alagável (JUNK et alii,
1989). Estes ecossistemas são altamente produtivos porque se
mantêm em estado de desenvolvimento precoce pela chamada
estabilidade de pulso, representada pela flutuação do nível
d'água (MARGALEF, 1968 e ODUM, 1985).
Na área de estudo, entre Santo · Antônio de Leverger e
Barão de Melgaço, as áreas alagáveis são denominadas de
"várzeas ou baixadas". Os aluviíes atuais depositados nas
planícies marginais favoreceram a sua utilização para o
estabelecimento de pequenas roças, denominadas
"roças de
praias". No período da estiagem, quando as águas se retraem,
a área ê colonizada por plantas herbáceas e cultivada por
plantas de ciclo de vida curto. Na cheia, as comunidades de
macr6fitas
aquáticas
são
altamente
beneficiadas
pela
expansão da fase aquática da área alagável.
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As áreas alagáveis apresentam importantes unidades de
recursos para os pescadores, como por exemplo as fruteiras
nativas. E a
"marmelada, roncador, sardinheira, sara,
moranguinho são fruteira que pexe gosta ••• o pacu,
a peratuanga s6 come fruta." (Seu Sebastião,
pescador de Mimoso, dez. 91)

•

A disponibilidade de alimento para os peixes frug1voros
maior na época da cheia, quando as Aguas alcançam as
plantas herbáceas, os arbustos e as árvores em frutificação.
Segundo SILVA (1985), no per1odo da enchente as sementes e
os frutos constituem os itens mais importantes na dieta
alimentar
do pacu
(Piractus
mesopotamicus)
nas
áreas
alagáveis. As proteínas obtidas nestas estruturas de plantas
são armazenadas como reservas de gorduras para investir em
processos reprodutivos e migratórios que se realizam no rio
durante a estiagem, quando os recursos alimentares para os
peixes herb1voros escasseiam.
é

2.10) Baias
Nas plan!cies alagáveis pelo rio cuiabá podem ser
observadas inõmeras "baias" - lagoas de formas circulares,
semicirculares, elipticas, piriformes ou irregulares, de
dimensões variando de dez~nas a centenas de metros, podendo
ser perenes ou temporárias e apresentar-se em diferentes_
estâgios evolutivos, inclusive do ponto de vista tr6fico (DA
SILVA, 1990) •
AB'SAB~R (1988) categorizou as baias do Pantanal em 05
grandes grupos: as lagoas pequenas do cone aluvial do
Taquari, no Pantanal de NhecolAndia; as lagoas pequenas do
tipo ferradura ("oxbow lakes") como as do rio Paraguai, ao
norte e ao sul de CorumbA; e as do rio cuiabá, ao norte e
sul de santo Antônio de Leverger. As lagoas grandes das
bordas
das serrarias fronteiriças, como a Lagoa Mandioré,
as lagoas circulares do Pantanal de Paiaguás e as lagoas
"anômalas" da planicie alagável do rio Cuiabá e da junção
deste com o rio São Lourenço, tais como Baia Chacororé, Chá
Mariana, Buritizal, Recreio, Acurizal e Porto de Fora.
Nas áreas alagáveis marginais ao rio Cuiabá ê grande o
nümero de baías do tipo "oxbow lakes" e baias formadas por
depressões mais profundas na planicie, as quais não se
enquadram na classificação de AB'SABER .. Entre as primeiras
éncontram-se as do Angical, da Bauvá, da Maravilha e outras;
do ültimo tipo estão as Baias Grande, Inharanha, João Lemos
e da Laranja.
i
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Os pescadores reconhecem a importância das baias como
unidades de reprodução e de alimentação. No dizer deles,
"o peixe vai na baia desová. Lá tem as frutas. É
lá que eles criam. Lá que eles vão alimentar e
sairem gordo de lá". (pescador da Maravilha, 91)
Uma das tradicionais rotas migratórias
seguinte:

do peixe

é

a

"sai da cabeceira da Baia Porto de Fora pelo
largo do Jacá, atrás da Usina Tamandaré, também
beirando o campo e o mato de Tamandaré-Santana;
após, desce na Baia do Aricá e cai no rio Aricá,
em fevereiro, até alcançar a Baia da Laranja que
atravessa e sai na praia do Poço. Depois sobe e
sai na Baia de Santa Rosa e na Olaria perto do
Porto do Engenho, através do antigo leito do rio
Cuiabá que passa atrás da igreja de Santo Antônio,
atravessando a Baia da Boca Quá, atravessa a
estrada e sai no rio Cuiabá (mês de março) se
tiver uma vertente e segue até o distrito de
Varginha". (Sr. Ambrósio, Reserva Volta Grande,
91) •
Esta complexa rota é interrompida pela construção de
dois aterros, um que constitui a estrada de Santo Antônio a
Barão de Melgaço sobre a planície da área alagável, e o
outro no antigo lei to do rio Cuiabá, na cidade de SantQ
Antônio de Leverger, atrás da igreja. Este aterro dá acesso
apenas a um restaurante com um cais,
frequentado por
turistas aos sábados e domingos, que ai de~xam seus barcos
durante a semana, mediante aluguel.
Os pescadores atribuem ao turismo uma fonte de males.
Principalmente na época da seca, quando as águas abaixam e
deixam surgir as praias, há uma invasão enorme de pessoas
que procuram o rio cuiabá para desfrutar seu tempo de lazer.
t comum as praias coincidirem com as áreas de pesca e a
movimentação dentro da água, os gritos e as correrias
inviabilizam o caráter introspectivo da pesca. Em todas as
reservas visitadas os pescadores disser.am que são obrigados
a parar de trabalhar nos finais de semana e, no caso da
Reserva de Pedreira, a partir de 41 ou s• feira já não podem
chegar mais nos pontos de pesca. Em alguns lugares os
pescadores
foram
obrigados
a
procurar
pontos
menos
disputados por turistas, saindo prejudicados, pois às vezes
são menos produtivos.
Os barcos, lanchas e jet-skis são o terror dos
pescadores. Em Vereda, um dos locais mais tradicionais de
pesca, os pescadores mais antigos, disseram que
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"os peixes
têm muito medo do barulho
dos barcos.
Eles ficam atordoados
com o barulho,
fogem. O pacu
é o que mais
sofre,
ele
que tem mais medo11•
(Senhor Ambrósio)
Enfim, os pescadores
apontam uma série
de fatores
como
responsáveis
por suas crescentes
dificuldades
em tirar
sua
subsistência
do rio.
o fato
de pescarem
com anzõis,
de
acordo com eles,
não coloca em risco
as espécies~
Embora não
admitam é possível
que usem tarrafas,
para eles um mal menor
frente
às agressões
sofridas
pelo rio por parte
de elementos
que não fazem parte dele.
Isso porque,
para eles,
pescador
e
rio têm um nivel
de . integração
e de harmonia
tal
que um
depende do outro para continuar
existindo.
Das baias que se situam entre Barão de Melgaço e Santo
Antônio
de Leverger
destacam-se
as de Chacororé
e C,há
Mariana.
Estas
são consideradas
criadouros
naturais,
e ·a
segunda
é exaustivamente
utilizada
para
pesca.
Ambas são
conectadas
ao rio
cuiabá
através
de sangradouros,
e se
comunicam entre
si durante
as cheias pela planicie
a1agável.
A baia Chá Mariana é alimentada
pelo rio Mutum e se
constitui
em um alargamento
deste" rio;
suas águas são de ·
coloração
escura,
o que favorece
a penetração
de luz em
quase toda sua profundidade,
enquanto
a Baia Chacororé,
por
ser mais rasa,
apresenta-se
túrbida,
de cor esbranquiçada,
em função da ressuspensão
do sedimento
pelo vento.
A Baia de
Chacororé
apresenta
extensas
áreas
alag~veis,
as quais,
a,
partir
da década de 70, ficaram permanentemente
alagadas.
Nas margens do Baia de Chacororé
vive uma comunidade
tradicional
em local
denominado
Mimoso,
que,
apesar
da
abundância
de peixes,
prefere
a atividade
pecuária
como
forma de subsistência.
A região
de Mimoso é composta
por
04 ecozonas
identificadas
pelos mimoseanos:
a morraria
(encosta
e pico
do morro),
a fralda
(sopé)
do morro,
a área alagável
e a
baia
propriamente
dita.
A morraria
da região
conserva
parcialmente
as matas
semideciduas
que
a recobre.
Mas
algumas espécies
de madeira nobre .estão esgotadas,
mantendose porém a fisionomia
de mata. Esta unidade
de paisagem
é
utilizada
para retirada
de madeira,
dé plantas
medicinais
e
para a fuga do gado durante
as cheias.
_A fralda
do morro tem
apenas entre 2·00 a 3 00 metros de largura,
que é onde
"tem que por a casa e o cercadinho
para
por o
cavalo e tem que por a vaca nele".
(Senhor Moreno,
mprador de Mimoso, dez. 91)
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o restante das casas espalha-se em toda a extensão das
terras mimoseanas, guardando distância irregular entre umas
e outras, mas sempre margeando o "largo". ! possível que os
arranjos deêm-se em torno de familias extensas, mas isto
ainda deverá ser trabalhado.
A área alagável, ou "largo", é utilizada de forma
comunal como pastagem. A área alagável é coberta pelo capim
mimoso, nativo da região, considerado uma forrageira de
excelente qualidade, o que favorece a manutenção
da
pecuária. No entanto, este padrão de uso da terra vem se
alterando, conforme ficará claro mais adiante .

.
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3 - KBTODOLOGIA

Neste trabalho nos propusemos a tarefa de estabelecer
uma ponte entre a Ecologia e a Antropologia, para produzir
um estudo interdisciplinar que proporcione uma visão mais
integral das formas pelas quais as sociedades interagem com
a-natureza. Buscamos os princípios em ação entre natureza e
cultura e de sua mútua determinação.
A proposta interdisciplinar, nova na academia, ainda
produz
conhecimentos
muito
incipientes,
e
não.
tem
metodologias muito desenvolvidas. A articulação e o diálogo
entre duas ou mais disciplinas é uma tarefa complexa na
medida em que a história das ciências é a história do saber
compartimentado
e
cada
vez
mais
especializado.
o
conhecimento
hol1stico do homem é uma tarefa a
ser
realizada, talvez a longo prazo, e visa restabelecer uma
mútua inteligibilidade entre as ciências.
Através das leituras de autores representantes das
escolas da ecologia cultural e da etnobiologia, pudemos ter
uma visão bastante ampla do que se produziu em torno do
problemático conhecimento do homem em relação ã natureza.
Pudemos notar também a dificuldade em compreender a cultura
em sua totalidade. Ora os estudos privilegiam aspectos
sócio-culturais, ora privilegiam a relação, interpretação e
conhecimento do meio ambiente. No primeiro caso, ignora-se.
as relações com a natureza e no segundo dificilmente chegase a um pequeno vilumbre de quem são esses homens estudados,
como se organizam, o que pensam, o que sentem.
Nesta
primeira
etapa
do
trabalho
utilizamos
os
procedimentos metodológicos dados pela Antropologia para a
pesquisa de campo. Foi adotado o método da pesquisa
participante para a coleta de dados; elementos tais como
entrevistas dirigidas e/o'ij livres e levantamento de dados
estat1sticos sobre natalidade e mortalidade foram realizados
como suporte.
Da Ecologia, utilizamos a abordagem descritiva, no que
se
refere
ãs
diferentes
unidades
percebidas
pelas
comunidades em estudo, e a abordagem funcional no que se
refere à forma como estas comunidades percebem a estrutura e
funcionamento dos ecossistemas.
Procuramos dar prioridade, na coleta de dados, à
interpretação e à leitura que mimoseanos e pescadores fazem
de seu meio ambiente, bem como de suas modificações, embora
não tenham sido desprezados dados históricos, demográficos e
da organização social e pol1tica dos grupos pesquisados.
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Nosso recorte temporal é um pouco difuso (pelo menos
por agora), pois move-se do século XIX, com a doação da
Sesmaria de Mimoso à Joaquina Gomes, para momentos mais
recentes, tais como a institucionalização das reservas de
pesca ao longo do rio CUiabá, há cerca de 10 anos. É
provável que com o desenvolvimento da pesquisa este recorte
adquira maior precisão, à medida em que sejam detectados os
processos mais relevantes pelos quais passaram os dois
grupos em estudo.
A principio poderiamos dizer que ambos os grupos terão
marcos
temporais
distintos,
em
função
de
suas
especificidades históricas. Este tratamento diacrônico,
provavelmente diferenciado quanto às comunidades, é que
revelará justamente a dinâmica dos dois grupos, que está
intimamente relacionada com o espaço e suas modificaçõesnaturais ou antrópicas-, com o ritmo das águas -cheia e
vazante- e ainda com as politicas de terra (que não têm uma
figura jurídica para terras comunais) e econômicas mais
amplas. Dito em outras palavras, o desempenho que estas
comunidades assumem está relacionado com ritmos da natureza
e com politicas que são elaboradas à distância e que
terminam por atingi-las.
Nesta pesquisa procuramos interpretar o Rio Cuiabá e
suas áreas alagáveis como um sistema integrado, sustentando
populações distintas que manejam de forma diferenciada esses
ambientes.
Toda atividade produtiva no rio e na área alagável é
dependente
de
subsídios
energéticos
fornecidos
pelas
enchentes. Desta forma, todas as atividades que interfiram
na relação entre rio e área alagável e na variação do nível
d'água afetarão a produtividade destas áreas. Procuramos ver
de que forma essas modificações ambientais comprometem a
reprodução da vida humana neste espaço.
No decorrer do trabalho observamos elementos que
possibilitam a utilização dos conceitos da etnociência, que
apontam para o estudo de processos de produção e transmissão
de conhecimento das populações locais sobre o meio com o
qual interagem, e que corresponde na Antropologia à pesquisa
etnocient1fica. D'AMBROSIO (1990) assinala que, atualmente,
o prefixo "etno" não tem apenas a conotação de delimitar
"campos"
àe
conhecimentos
populares,
homólogos
às
disciplinas
cientificas
(etnomatemática,
etnobiologia,
étnoecologia) mas que representa algo mais amplo, que se
refere ao contexto cultural, incluindo assim a linguagem,
jargão, códigos de comportamento, mitos e símbolos.
A etnobiologia compreende o estudo do conhecimento e
das conceituações desenvolvidas por qualquer sociedade a
respeito da biologia, assim como do papel de crenças e de
adaptações do homem a determinados ambientes (POSEY1 1986).
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VAYDA & RAPPAPORT (1968) a etnoecologia é considerada
no contexto da Ecologia Cultural, tendo como objetivo a
apresentação dos pontos de vista dos povos sobre seu meio e
sobre as formas de se relacionar com o mesmo.
Para

A etnobiologia desenvolveu uma metodologia eficiente
para trabalhar com as categorias, classificações e formas de
manejo do ambiente. Para tal trabalha com o conceito de
cultura como um instrumental para compreender o que se
propíe.
A
identificação de ecozonas pelos
1ndios Kayapõ
constitui um exemplo de diferenciação de áreas ecológicas
reconhecidas em outros grupos culturais (POSEY, 1983) e
contribuiu para superar as generalizações ecológicas dos
ecossistemas tropicais, consideradas por MORAN (1990) como
condições limitantes à compreensão destes. Diferente da
.Amaz6nia, o termo Pantanal engloba um conjunto de diferentes
feições de pantanais, cuja existência é reconhecida pelos
pantaneiros e corroborada em muitos estudos (PEREIRA, 1944;
CORREA FILHO (1946); SANCHES (1977); FRANCO & PINHEIRO
(1982); ALVARENGA et alii (op. cit.) e ADAMOLI (1981).
Estas diferenças não favorecem uma ocupação distinta
para estes pantanais e o estabelecimento de programas de
desenvolvimento adequados ã região. No entanto, algumas
comunidades tradicionais que ocupam as áreas alagáveis no
Pantanal têm a percepção não só dos diferentes pantanais
como também de zonas ecológicas e unidades de recursos, dos
quais obtêm sua sobrevivência, seja através da pesca, do
extrativismo ou da agricultura de subsistência.
Estudos que abordam conceitos de tipologias de zonas
ecológicas e interações entre as zonas por indios e
caboclos,
na
Amazônia,
evidenciam
um
conhecimento
extraordinário da estrutura, funcionamento e manejo dos
~istemas amazônicos (PARKER et alii,
1983). Os estudos
e'tnoecol6gicos desenvolvidos na Amazônia foram realizados,
em sua maioria, com sociedades ind1genas (POSEY, 1983 e
1986, entre outros) e alguns com comunidades caboclas (POSEY
et alli, 1984; PARKER et alii, 1983).
No pantanal,
DA SILVA
(1990)
observou
04
zonas
ecol6gicas bem definidas, utilizadas e manejadas de forma
diferenciada pelas comunidades que sobrevivem destas áreas e
nelas identificam inúmeras unidades de recursos. No Lago
Coari (Amaz_õnia) PARKER et alii ( 1983) observam 40 tipos
diferentes de unidades ~e recursos (Hlugares de fartura")
cuja produtividade é devida às condições naturais ou ã
manipulação antrõpica.
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Nesta pesquisa, a identificação e o manejo de zonas
ecológicas e unidades de recursos ganharam alguns contornos
e se apresentaram como caminho a ser seguido a fim de obter
a
sua
descrição,
funcionamento
e
indicadores
de
sustentabi 1 idade, na presença de atividades antrõpicas que
possam gerar conflitos e ameaças à sua continuidade. Além
destes pontos, já dispomos de algumas indicações sobre a
brganização social, pol1tica e econômica de pescadores e
mimoseanos. No caso especifico de Mimoso detectamos a
necessidade de conhecer a estrutura de parentesco para
compreender as modalidades de ocupaç~9. do solo, organização
da produção e divisão de trabalho.
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4 - OCUPAÇÃO HUMANA

Em Mimoso 1:emos uma comunidade que sobrevive há mais de
um século em um ecossistema dominado pela presença e fluxo
das águas. Estas águas vêm crescentemente roubando da
comunidade extensões da terras alagáveis é confinando-a em
uma estreita faixa próxima ao morro.
Os mimoseanos vivem próximos a rios, córregos e baías
mui to
piscosos.
Uma
adaptação
rigorosa
ao
ambiente
implicaria em que a alimentação básica fosse o peixe. No
entanto, o único peixe que apreciam ê o pacu. De acordo com
Sebastião, o único pescador profissional de Mimoso, se
alguém oferecer um pintado isso se constituirá em ofensa,
porque "pintado é comida de cachorro••. Nas águas, é possível
pescar sem sair praticamente de casa; a enchente da Baia de
Chacororé
e
de
Chá Mariana
alastra-se
pelos
campos
alagadiços que estão a duzentos ou trezentos metros das
casas dos mimoseanos. Traz consigo os peixes adultos e os
filhotes que saem aos campos para a engorda e crescimento.
Nada mais natural e mais "adaptado" ao ambiente, então, do
que a pesca.
No entanto, a escolha é outra. Tradicionais criadores
de gado, preferem a carne bovina e têm um evidente gosto por
esta atividade produtiva. O gado sim, é que se adaptou ao
meio ambiente distinto de seu habitat tradicional. Devemos.
investigar a produtividade do gado e suas contribuições a
nível alimentar no decorrer desta pesquisa.
Não obstante, uma observação mais superficial sugere
que o gado - que é valorizado cultural e socialmente - não
é utilizado intensivamente, como tampouco o é o leite.
Quando perguntado sobre o leite, o senhor Moreno afirmou que
tiram o leite para "amansar" o gado, caso contrário eles
ficam "bravosn, uma vez que não têm contato com seres
humanos. As vacas , segundo ele, são mortas apenas quando
estão velhas. Quando eles se referem à criação de galinhas,
aos porcos e à roça afirmam que é "só para a despesa 11 ,
querendo dizer com isso que não desempenham estas atividades
com fins comerciais. Quando perguntados sobre o gado, são
unânimes em dizer que o "gado é pouco11•
Enquanto a roça, a galinha e o porco são sempre
colocados como alimentação, a nível de discurso o rebanho
bovino não recebe o mesmo status. Mas, nos finais de tarde,
quando o gado volta dos pastos e se aproxima das casas é
impressionante ver em que quantidade existe.
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Não dispomos ainda de muitas evidências, mas ao que
tudo indica, a ocupação da região de Mimoso é tardia e
ocorre apenas em finais do século XVIII e início do XIX. É
possível que isso tenha acontecido em função do modelo de
ocupação de Mato Grosso ser baseado em atividades do
extrati vismo do curo , que é encontrado em abundância na
região de Cuiabá. Junto às minas ocorre uma espécie de
povoamento
natural,
acompanhado da
criação
de
gado,
agricultura em pequena escala e engenhos de açúcar;
atividades produtivas que formam na verdade uma rede de
apoio às atividades de mineração.
É bem possível também que essa penetração tenha sido
mais tardia devido a um outro fator:
a presença de
sociedades indígenas fortes e belicosas, tais como os
Bororo, os Paiaguá e os Guaikuru, que serviram de barreira à
fixação dos brancos nos ermos dos pantanais. Uma terceira
hipótese é que a procura de riquezas minerais tenha sido a
tônica inicial deste processo, e como consequência o
Pantanal não veio a se constituir em atrativo imediato ao
povoamento definitivo.

Talvez tenha sido o próprio gado, em seu incessante
,caminhar, que tenha "puxado" os homens para o Pantanal. Isso
-pode ser possível por três motivos:
a- através de uma guerra sem quartel, os Paiaguá são
extintos em finais do século XVIII. Portanto o Pantanal
deixa de ser impenetrável.
b- os Bororo do Pantanal também são dados como extintos no
mesmo período. Os restantes - chamado de Bororo Ocidentais sofrem perseguição cerrada durante todo o século XIX.
e- os Guaikuru, embora mais distantes, também serviam de
obstáculo ã ~ntrada no Pantanal. Guerreiros que domesticaram
o cavalo, tinham uma mobilidade imensa e dominavam um
extenso território, impenetrável a espanhóis e portugueses.
Na Guerra
do Paraguai aliaram-se aos portugueses
e
contribuíram muito para a vitória brasileira, mas saíram
muito enfraquecidos e perderam tanto seu poderio bélico como
uma parte enorme de seu território.
Desta forma, em finais do século XVIII, o Pantanal
passa a ser uma possibilidade
concreta de núcleos
habitacionais, uma vez que os principais grupos indigenas
que
ai
viviam
foram
extintos
ou
demasiadamente
enfraquecidos.
se é verdade a hipótese de que o gado levou o homem
para o Pantanal (uma vez que este inicialmente não tinha
maiores atrativos), poderíamos ter uma explicação da enorme
importância que este assume para a população pantaneira e a
grande interrelação entre o homem e o boi. É certo que o
pais tem uma tradição pecuária, sobretudo em regiíes tais
como o Nordeste, e é certo que muitas vezes as patas do boi
alargaram fronteiras econômicas.
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As primeiras noticias de produção econômica no Pantanal
datam de finais do século XVIII e são da exportação de carne
bovina
e
derivados
(carne enlatada,
caldo) •
Existem
evidências de que a mão-de-obra utilizada em Oescalvados era
preponderantemente indigena, em particular dos Bororo.

o Pantanal que foi preponderantemente ocupado por
grandes fazendas de criação extensiva do gado e praticamente
eliminou o modelo agrícola de exploração da terra, traz em
seu bojo, no entanto, bolsões de uso diferenciado do espaço.
São remanescentes de quilombos e comunidades camponesas
originadas de sesmarias doadas em finais do século XVIII e
XIX.
A concessão de sesmarias a quem se dispusesse a
trabalhar na terra é instituição antiga, com origem em
Portugual do século XIII. A distribuição de terras ficava a
cargo de delegados municipais que eram em número de seis.
Estes eram chamados de sesmeiros, e a sexta parte do produto
tirado da terra - a sesma - era utilizada para pagar a taxa
referente ao uso da ter~a. A área padrão das sesmarias
portuguesas era de 6.500km.
Esta instituição portuguesa atravessa a era medieval e
na era moderna é adaptada às colônias de Portugal como forma
de garantir a colonização. No Brasil passa a ser utilizada a
partir de 1532 e a primeira sesmaria foi doada na capitania
de São Vicente. Apenas tinha acesso ã terra, por intermédio
de doações oficiais, quem comprovadamente pudesse nela
trabalhar. Isso significava, em outros termos, um privilégio
apenas de quem tivesse um certo número de escravos. o regime
de sesmarias e a escravidão andam de mãos dadas e uma é
reflexo e alimenta a outra.
Em Mato Grosso, as primeiras doações de sesmarias são
feitas a partir de 1751, logo ap6s a sua transformação em
capitania independente, o que ocorreu em maio de 1748. Havia
uma distinção entre as medidas permitidas para terras de
lavoura ( 1. 089ha) e as destinadas aos "campos de criação"
(13.068ha), mas no que se refere a nosso estado,
sabe-se
que muitas vezes esta extensão era extrapolada. Havia
dificuldades evidentes para realizar as medições e para
controlar a quantidade de terras apossadas pelo requerente.

o processo para a obtenção de sesmarias era bastante
complexo, e Virgílio Correa Filho (1923) descreve-o da
seguinte forma:
" Para obtê-la o pretendente apresentava a sua
petição ao Capitão General, que a remetia, para
ser informada, ao Senado da Câmara do Districto em
que se - achassem as terras, e ao Provedor Mór da
Real Fazenda, que, ouvido o Procurador da mesma e
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da Corôa, mandava o requerente justificar que não
possuia nenhuma outra sesmaria, e que dispunha de
recursos para cultivar o que pedia." (1923:39).
Se não houvesse contestação, ainda assim a doação era
condicionada ao efetivo cultivo da terra e ao pagamento de
taxas. Deve ser acrescentado que a doação de sesmarias
favorece fortemente a existência dos latifúndios, tanto
matogrossenses como brasileiros em geral.
De acordo com BANDEIRA ( 1988) , as sesmarias em Mato
Grosso são requeridas em torno de núcleos mineradores,
seguindo o curso dos rios ou de estradas, com os seguintes
eixos: Cuiabá-Cáceres-Vila Bela, Cuiabá-Vila Boa de Goiás,
Cuiabá-Diamantino. Provavelmente irradiam-se depois para
regiíes mais interiores do estado, como é o caso especifico
das sesmarias próximas a Mimoso.
Com a Independência do Brasil em 1822 ficam sustadas as
doações de sesmarias, o que coincide com a proibição do
tráfico negreiro. A nova regulamentação para uso de terras
aparecerá apenas em 18 50, quando então se define que as
propriedades somente serão adquiridas mediante a compra e a
venda,
Pela Lei de Terras, extinguem-se os limites dados
pe Lá s sesmarias o que favorece a institucionalização dos
latifúndios.
E o que ocorre com as sesmarias, já que juridicamente
elas deixam de existir? Regulamenta-se as que estiverem
devidamente cultivadas, com as taxas e documentos em dia, e
os proprietários deverão submetê-las a um processo de
revalidação e a uma nova medição. Nas regiíes cafeeiras do
sul do país há uma grande pressão neste sentido e
efetivamente se institui o regime de propriedade privada,
uma vez que as terras eram mais valorizadas. Quanto a Mato
Grosso, depreende-se pelos relatórios de Presidente de
Província que houve uma tentativa de aplicar a Lei de
Terras, mas não com o mesmo rigor existente na região do
café, uma vez que aqui a pressão sobre terras não era tão
f.orte e ainda havia um volume grande de terras devolutas.
Em 1859,
através do decreto 2.092, ê criada a
Repartição Especial de Terras, com o objetivo de implementar
a lei recém-criada, mas os processos de revalidação das
sesmarias eram tão complexos e demorados que, de acordo com
Virgilio Correa Filho (1923), poucos foram os beneficiados.
Em finais do século XIX, a pressão sobre a terra
aumentara com a mudança das forças produtivas. o fim da
escravidão negra e a politica de imigração de estrangeiros
coroam o sistema de propriedade privada da terra e
dificultam o seu acesso a pequenos proprietários, negros
libertos e antigos posseiros. Esse processo reverberará em
Mato Grosso bem mais tarde, já na década de 60 deste século,
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com a retomad~ do ideal do bandeirantismo e da Marcha para o
Oeste, que havia se iniciado durante o governo de Vargas.
Com a política de migração e programas de desenvolvimento
tàis como o PIN
(Programa de Integração Nacional) e
POLONOROESTE, aumentaram com violência as pressões sobre a
terra valorizada.
Mas,
e$t.ranhamente,
ainda persiste
de uma
forma
bastante pronunciada o regime de sesmarias adquiridas no
século XIX. Não tivemos tempo hábil para explorar a fundo
esta questão, mas já podemos afirmar com segurança que as

sesmarias persistem ao redor de cuiabá, no município de
Santo Antônio de Leverger {Morro Grande e na região de
Aricá), em Livramento, em Jangada e Acorizal (mapa do INCRA)
(Fig. 3).
p'rovave Lmerree
com
mais
Apenas
recentemente, e
intensidade a partir da década de ao, algumas antigas
sesmarias dividiram-se e foram vendidas a particulares,
parcial ou totalmente.

o que é interessante notar é a inversão que se dá no
processo de mudança das forças produtivas; se inicialmente
os sesmeiros podiam ser considerados parte de uma elite da
província de Mato Grosso, na medida em que eram senhores de
escravos e podiam requerer terras, com a introdução do
trabalho livre e com o parcelamento das antigas sesmarias
{através das linhas de descendência), há um empobrecimento
progressivo das familias que ai vivem e uma crescente
dificuldade em sobreviver às novas forças do capital e à
política econômica.
É exatamente este o contexto de Mimoso, ou da Sesmaria
de Morro Redondo, com alguns agravantes que veremos a
seguir. Morro Redondo, de acordo com os moradores, faz
divisa com as sesmarias de Morro do Meio e Mimoso.

De acordo com a pesquisa realizada no Arquivo Público
de Mato Grosso (APMT), as solicitações de sesmarias nesta
região ocorrem entre 1806 (a mais antiga) e 1822, a primeira
no Ribeirão Mutum e a segunda no · Morro de Itacolomi ( lata
Sesmaria 1821 a
1826, APMT). Apesar de ainda não
considerarmos este aspecto da pesquisa como concluido, estas
datas reforçam a hipótese de ocupação mais tardia da região
de Mimoso.
Neste segundo processo, o requerente é José da Silva do
Nascimento, casado com uma filha de Joaquina Gomes, a
ancestral mais antiga dos mimoseanos. Isto nos leva a crer
que Joaquina Gomes jã morava no local há mais tempo.
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A sesmaria de Morro Redondo, cujos documentos não foram
ainda encontrados, foi, de acordo com Viveiros de castro
(1958), medida apenas em 1841, ou seja, no "intermezzo" do
fim das concessões e pouco antes da lei de terras. Os 13.068
hectares foram aviventados judicialmente em 1893, a pedido
do Marechal Rondon, filho da terra. Esta sesmaria pertenceu
inicialmente a João Lucas Evangelista, casado com Joaquina
Gomes, ambos bisavós maternos de Rondon. Por motivos de
"familia", de acordo com Rondon, João Lucas a vendeu a Luis
Barata, seu amigo, com a condição de que após sua partida
para São Paulo, este a repassasse para Joaquina Gomes, a
quem de direito pertencia.
Rondon afirma que seu b savô era bandeirante, versão
não compartilhada com um morador de Mimoso que acredita que
ele tenha sido mais um aventureiro de caráter discutivel.
Rondon eviqentemente não estava interessado em abrir feridas
do passado, e estas tampouco dizem respeito a nosso
trabalho, mas o fato de colocá-lo como bandeirante é
significativo, uma vez que ele mesmo :valorizava. (e· sentia-se
como) estes "heróis'". Joaquina Gomes é tida como mestiça dos
extintos Bororo da Campanha e dela descendem quase todos os
mimoseanos.
í

A partir da medição de 1893 é feita a partilha de Morro
Redondo entre os 12 filhos de Joaquina Gomes. No dizer de
Rondon (Viveiros de Castro, 1958):
"Assim
se
passa
em
Mimoso
esta
cousa
assombrosa: são todos donos de suas terras, sem
contudo dela poderem dispor, e vivem em perfeita
harmonia, em torno de um ponto convergente que sou
eu • " ( pag . 2 5)
Esta frase merece atenção por vários motivos. Esta
perfeita harmonia significa que não houve o parcelamento das
terras de Morro Redondo, o que eventualmente podia acontecer
com os herdeiros de sesmarias. Mas o que parece ter sido
mais comum era a partilha oficial aem o parcelamento das
terras. Dito de
outra maneira, as terras eram usadas
comunalmente entre os herdeiros. Mimoso está neste momento
alterando este padrão de uso do espaço como veremos mais à
frente.
Voltando à frase de Rondon, no "em torno de um ponto
convergente que sou eu": Rondon nasceu em Mimoso e aí ficou
até por volta de seus 07 anos, quando veio estudar em Cuiabá
e dai foi para o Rio de Janeiro, cumprir o destino previsto
por seu pai. Orfão de pai e mãe, foi criado por um tio e
nunca mais voltou a morar em Mimoso, que eventualmente
visitava. Seu lastro com Mimoso resumiu-se a uma vasta
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correspondência que manteve com seus moradores, em especial
com
Prudente
Gonçalves de
Queiroz,
responsável
pelo
recolhimento das taxas que eram enviadas para Rondon, a
titulo de imposto territorial.
Quando nasceu (1865), as terras já estavam medidas há
14 anos, e provavelmente Morro Redondo fosse sesmaria há
mais tempo. Força da personalidade ou da necessidade do
mito, de todos os entrevistados em Mimoso apenas um pode
lembrar-se de Joaquina Gomes e de João Lucas Evangelista. A
memória dos mimoseanos apagou-se. o marco é Rondon; foi
Rondon quem "deu as terras", Rondon quem recomendou que "a
gente se casasse apenas entre nós" , Rondon quem recomendou
que as "terras não se dividissem". Rondon virou mito de
origem, herói mitice, apesar de não ter morado em Mimoso, ou
talvez por isso.
·

o trabalho de Maria de Lourdes Bandeira e do Grupo de
Pesquisa sobre o Negro aponta para esta mesma realidade em
Livramento, qual seja, a do esforço destas comunidades para
manter as terras inteiras, sem serem parceladas, do padrão
de uso comunal da terra, da endogamia. t provável que este
seja um padrão comum às comunidades descendentes das
sesmarias do século XIX. Por que então em Mimoso foi
necessário inventar um herói criador? A esta pergunta talvez
só sejamos capazes de responder depois de intensa pesquisa
de campo.
Interessante é notar que a visão do herói mitice sobre
os mimoseanos talvez não fosse muito positiva. No livro
"Rondon Conta sua Vida", (1958) ele relata um pedido de seu
pai a um tio antes de morrer:
"Mano
Manoel
Rodrigues,
sinto-me
muito
doente. Penso no primeiro filho que vou ter. Posso
morrer antes que ele nasça. Meu irmão, se isso
acontecer, não o deixe em Mimoso. Mande-o buscar,
a fim de o salvar da triste ignorância em que
jazem os filhos dos mimoseanos. Aqui em Mimoso,
será um vaqueiro ignorante; .... "
(pag.
28)
(grifos nossos)
\

Este tema é retomado também em correspondência a
Prudente Gonçalves de Queiroz, citado acima, quando relembra
que seu pai, ao recomendar que não fosse deixado em Mimoso,
"teve uma feliz premonição". (carta de 1955).
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5 - OS PANTANEIROS DE MIMOSO

A área alagável é a principal zona ecológica que
garante a subsistência dos mimoseanos, seja por sua função
ecológica de manter a produtividade. biológica, seja por ser
o espaço privilegiado para a criação do gado.
Em meados da década de 7 o
problema que mudou suas vidas,
provocou a divisão interna da
para a sobrevivência do grupo: o

os mimoseanos localizam um
trouxe novas necessidades,
comunidade, novos · arranjos
aterro (Fig._ 4).

o aterro de mais ou menos 24 quilômetros foi construido
na área alagável para sustentar a estrada que ligou Mimoso a
Porto de Fora. De acordo com o senhor Moreno,
"ai tinha âgua, o caminhão não andava. Ai o
povo de um tempo pra cá, o cavalo não vale mais, o
que vale é o caminhão, um carrinho. Então o povo
tudo ... pegou vim o carro na seca. Vinha aqui na
seca, andava por tuda parte. Na seca, no largo. Aí
atolava, pegava chuveiro, tinha carro prá lá, prá
cá, atolava, outro deixava a carga daqui, pro
outro ano, com medo de estrada, então ideiaram
esse aterro. E fizeram o aterro, e ficou muito
bom. Mas acabou ... o campo".
Há unanimidade entre os moradores ao explicar o
crescente 11embrejamento11 das terras de Mimoso. Este processo
que se iniciou há cerca de 15 anos vem,· ano após ano,
transformando parte da área alagável em um brejo sem
possivel utilidade. Novamente recorremos à fala do senhor
Moreno:
E depois o lugar embebedô, cresceu o batume,
cabô." "Batume nasce da água. A água cria, ai vem
o guapé, aquela coisa redonda que a senhora vê ai.
Desse guapé, vem criando folha, ai por fim, quando
chega na seca, a senhora anda àté por riba,
debaixo tá duro ... assim, a água não corre mais.
Não corre nem por cima, não é possível."
11

Este senhor, um dos mais antigos do lugar, : continua·
explicando que o passo seguinte do batume é a· formação do
piunal, que é o seguinte:
"pi una é pau, é tipo cipó, mas ele sai como
·pau. Agora aquele ele sai aqui, daqui ele sai por
baixo assim, tuda folha para nele, e ele vai
criando. Ai vira batumã e piunã .•• dá quase duas
altura dessa casa,
cinco altura dess~ casa~
Macega, esse ai não tá mais de brincadeira".
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De acordo com ele, macega é mata,
"mata de cipó e capim, ai é tudo; é macega.
Mas ali s6 capivara é que entra, e sucuri e
jacaré. E o culpado disso foi o aterro".
A colonização de águas abertas por macr6fitas aquáticas
(tipo aguapé) favorece, através da decomposição, a formação
de um substrato de matéria orgânica (batume) sobre o qual se
desenvolvem arbustos (piuná) e mesmo árvores. A substituição
de espécies tão bem descrita por Seu Moreno, desde as
plantas aquáticas até a instalação de árvores, caracteriza o
processo ecológico da sucessão.
A grande extensão de áreas permanentemente inundadas
(brejo)
em Mimoso, favoreceu o aparecimento de novas
unidades de paisagem como o "batumá", onde predominam as
macrófitas aquáticas Eichhornia crassipes,
E. azu.rea e
Scirpus cubensis, a "piuná", composto por representantes da
familia das Onagráceas; o
"cambarazál", dominado pelo
cambará Vochysia divergens e a "macega", árvor.es e arbustos
de diversas espécies.

Os moradores afirmam que havia a possibilidade de
construir a estrada no sopé do morro, mas por não haver
concordância
e
por
"questíes
políticas"
que
não
explicitaram, o aterro foi feito em um lugar que alterou a
passagem e a volta das águas após as cheias.
Como resultado, nestes 15 anos ficaram permanentemente
inundados
cerca
de
13.000
hectares
de
áreas
que
anteriormente eram produtivas do ponto de vista da pecuária.
Esta inundação, ou para usar o termo local "embrejamento",
atingiu parte da sesmaria de Mimoso (Morro Redondo) e parte
da sesmaria de Morro de Meio.
Embora haja uma concordância quanto aos reflexos da
construção do aterro, os mimoseanos, quando perguntados se
antes já havia um tendência natural ã inundação permanente,
respondem que sim. Neste momento da entrevista, eles se
lembram que há muito tempo atrás, eles se juntaram para
fazer dois córregos: vinte homens trabalharam durante três
meses para drenar as águas para a baia do Chacororé.
Seu Moreno foi o coordenador dos trabalhos de drenagem
e, lembrando-se, afirma:
Sequei o campo. Correu o peixe da lagoa e
sequei o campo tudinho. Quando foi
outro ano,
caminhão ia lá andando na baia ... Mas agora não é
mais dois corgos pra secar,. agora é quatro pra
poder secar".
11
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Estes córregos, para continuarem dando vazão à água
deveriam ser limpos anualmente, porque a tendência é o
feqhament~ das bocas impedindo a água de chegar à baia do
Chácororé.

t provável que a atuação de Seu Moreno na drenagem das
águas em Mimoso tenha ocorrido na década de 50, no penúltimo
ciclo de "CHEIA" no Pantanal. A região está submetida a
ciclos plurianuais, caracterizados por revezamentos de
ciclos de anos muito chuvosos (ciclo de "ENCHENTES") com
anos relativamente secos (ciclo de "SECAS"). Nos anos
chuvosos as cotas máximas/minimas dos rios são mais elevadas
e são mais extensas as áreas alagadas. Nesses anos é comum
que áreas alagáveis permaneçam alagadas mesmo na estiagem,
ou seja, as águas ganham os espaços que ficariam secos nos
ciclos de "SECAS".
O último ciclo de cheia que começou em 1974 inundou
permanentemente grande parte das áreas alagáveis de Mimoso.
A construção do aterro nos anos seguintes parece ter
acentuado
a
permanência
das
águas
nessas
áreas.
O
assoreamento das bocas dos córregos que desaguam para a baia
Chacororé também podem ter contribuído para a permanência
dessas águas.
A população detecta como problemática a colocação de
apenas três manilhas e uma ponte que não são suficientes
para dar vazão às águas durante as cheias.
A transformação desta área traz consequências sociais e
econômicas importantes para a comunidade de Mimoso, além do
grande impacto sobre o ambiente.
Esta população é constituída primordialmente de idosos
e crianças. Os jovens estão em sua grande maioria vivendo em
Cuiabá, à procura de alternativas para a sobrevivência. A
ligação dos mimoseanos com Cuiabá ou outros centros urbanos
não é recente. Basta lembrar a trajetória do próprio Rondon,
que sai de Mimoso por um desejo de seu pai. Ideologicamente
falando, mudar de vida, procurar um futuro melhor para os
filhos, convence. Mas esta migração da zona rural em nosso
caso especifico merece mais atenção.
XIX

Esta migração possivelmente tem origem ainda no século
com a
alteração das forças produtivas
e,
mais

• Deve-se notar aqui a i~rtância
da ação h1.111Bna na conservação da paisagem pantaneira. uma vez
que ela deixou de ocorrer, houve 1.111B modificação na paisagem.
Em Mimoso os pastos são mantidos pela ação h1.11111na,
pois a cada período de enchente e
posterior vazante ocorre 1.11111 invasão da vegetação: várias ervas e o carandazal invadem o espaço
hunano utilizado pelo gado. ~ o que eles denominam de sujo, em oposição ao l iqx,, ou seja, o pasto
mantido sem intrusão de vegetação que não a do capim. o "natural" aqui é mantido pela ação hunana ~
a natureza é afastada pela cultura.
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recentemente, com as pressões que o capital exerce sobre
comunidades não completamente inseridas no modo de produção
capitalista. Neste caso particular podemos afirmar já com
alguma certeza que as pressões ambientais são decisivas para
promover o desgarramento de pessoas e o esfacelamento de
familias.
os mimoseanos têm relativa autonomia econômica, uma
produção de subsistência com pequeno excedente para mercado,
e mantêm relações de troca e de solidariedade grupal e
vicinal.
As
terras
agricultáveis
são
cultivadas
individualmente pelas famílias, donas e controladoras de sua
produção. Este padrão de uso da terra parece ser tradicional
entre os mimoseanos. Eles se distinguem, no entanto, quanto
à forma de criar o gado na área alagável: usam a terra de
forma comunal, porém a posse do gado não o é. Esta forma de
utilizar a terra pode ser influência indígena, talvez
incorporada pela sesmaria.

o gado, embora não seja a principal atividade de
subsistência no sentido de garantir a alimentação, se
constitui em alimento preferencial e em fonte de prazer,
quem sabe de prestigio político. Antes da inundação da área
que discutimos acima, nossos informantes relatam que tinham
muito gado. Depois do aterro,
110

gado foi cabando, um vai vendendo, o outro
não vendeu, mas o gado vai morrendo, ai tem que
vender porque o campo acabou, e tem num sei o que,
e acabou a criação e acabou o lugar. Porque o gado
rasga, acabou o gado pra rasgar. E depois o lugar
embededô, cresceu o batume, acabou." (Seu Moreno,
morador de Mimoso)
O gado parece ser também condição de emancipação dos
jovens e possibilidade de conseguir casamento. Ainda não
sabemos os mecanismos de transmissão de herança, mas alguns
recém-casados com quem conversamos consideram fundamental
conseguir algumas cabeças de gado e construir uma casinha
para morar.
O acesso ã terra dá-se pelos seguintes mecanismos:
a- venda de porções do terreno, ou melhor dizendo, venda dos
direitos de uso. No cart6rio local existem cerca de dez
documentos de passagem dos direitos a terceiros. Parece ser
comum a passagem de irmão para irmão. Eles relataram a venda
de direitos para estranhos na outra borda do morro e
afirmaram que "lá já está tudo misturado".
b- a outra modalidade de passagem de direi to é dada pelo
casamento. Se o casamento é endogâmico, naturalmente os
casais fazem suas roças e constróem suas casas. Não sabemos
ainda se existe um padrão de patri ou matrilocalidade
preferencial.
·
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Caso o casamento ocorra dentro da modalidade exogâmica,
o cônjuge de fora passa a morar dentro da sesmaria e adquire
automaticamente o direito de usar a terra em todas suas
possibilidades: cultivar e criar gado. o que pudemos
observar é que quem vem de fora é incorporado pela
comunidade e adquire os hábitos e padríes de comportamento
do lugar. A única exceção parece ocorrer com o pescador
Sebastião, que veio da baia Chá Mariana e manteve sua
tradição de pescador e não adquiriu hábitos de criador de
gado.
As tensões sobre a divisão da terra parecem
ser em
parte resolvidas pelo processo migratório dos mais jovens. O
que não parece ter solução são as tensões advindas do
processo de alagamento permanente. Com ele, aliado a uma
concepção da propriedade privada da terra advinda da Lei de
Terras e da própria convivência com vizinhos fazendeiros,
começa a surgir
uma contradição quanto ao uso e forma de
acesso à terra.
É neste contexto que surgem as cercas individualizando
propriedades, dividindo familias, aprisionando o gado e,
possivelmente, inviabilizando este·padrão de vida. É neste
contexto também que surge a cerca.
"Antes não tinha cercado. Antes tinha o
campo. A criação vivia no campo. As terra daqui tá
virando em cercadinho, um cercadinho. Cada um tem
seu pedacinho".
Quando perguntamos como esse processo se iniciou, eles
afirmam que chegaram
"uns moços na ponta do morro e começaram a
cercar". 1
A partir dai o processo foi irreversivel. Anteriormente
às cercas, durante as cheias o gado deslocava-se para os
morros e ganhava o outro lado. Desta maneira a sobrevivência
dos animais estava garantida, pois as terras do outro lado

~ provável que a chegada de migrantes esteja relacionada a alg1.111 programa de desenvolvimento,
talvez à atuação POLOCENTRO e consequente expansão da soja, no vizinho lllJnicfpio de Rondonópoli~.
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do morro não são alagáveis. Com os cercados o gado fica
confinado e sem espaço para se movimentar a não ser o da
pr6pr ia estrada, onde a pastagem é insuficiente. Aqui, o
motivo apontado por seu Moreno para a diminuição do gado.
Nas cheias, a área alagável não pode mais ser utilizada
como pasto porque,
"E depois lá choveu, alagou. Alagou o pasto,
arruina. E ai sai (o gado) . E ai é hora do
cercado".
Seu Chichito,
considerado o maior criador de gado em
Mimoso, lamenta que cada vez mais esteja ficando inviável
esta atividade.
Como o gado ficou aprisionado pelas cercas e pe Lo
"embrejamento", resta a alternativa de arrendar pasto
durante as cheias. E onde existem pastos para serem
arrendados?
É justamente na resposta a esta pergunta que se
localiza uma grande clivagem entre os moradores de Mimoso.

Além destas pequenas cercas mencionadas acima que
dividem as terras em pequenas propriedades,
existe a
11 cerca" •
Esta ê uma cerca longa que corta a comunidade em
duas partes e se inicia nas pastagens próximas ao nücleo de
Mimoso e em linha reta quase chega na Baia de Chacororé.
Mais do que uma simples divisão do espaço, esta cerca
simboliza uma divisão política e a possibilidade
de
exploração econômica dos que estão "do lado de cá sobre os
que estão do lado de lá".
Antes de explicar melhor esta clivagem,
dar algumas informações adicionais.

é

necessário

No ano de 1990 o INTERMAT (Instituto de Terras de Mato
Grosso) iniciou uma medição das terras de Mimoso em moldes
das
posses individuais e familiares. Por esta medição
elimina-se o padrão de posse comunal da terra, que passa a
ser constituída de pequenos módulos escriturados em nomes de
particulares que compíem a comunidade de Morro Redondo.
Acrescente-se que estes pequenos módulos serão cercados por
grandes
fazendas,
o
que
certamente
deixará
seus
proprietários mais suscetíveis às pressões externas.
Evidentemente, as medições do INTERMAT não correspondem
ao arranjo anterior do espaço, que se baseava na ocupação de
fato e não em medidas simétricas. A simetria das medidas
oficiais não levou em conta a lógica local, contribuindo
assim para o aumento das tensões.
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"A cerca que tava quando ele entrou aqui e
mediram, tava como tá. At.é tem, isgueiou, trapaiou
tudo, porque diz o agrimensor que não podia tirar
na linha da cerca (isto é, a cerca feita por eles
próprios) ••• E ninguém pode arrumar, trocar a
cerca porque ainda não tem documento".
como consequência do processo de medição das terras sem
considerar a forma como esta era utilizada tradicionalmente,
várias familias ficaram sem suas posses. Ao não respeitar as
cercas antigas, criou-se um impasse social de difícil
solução.
Aqui
entra
o
problema
a
que
nos
referimos
anteriormente: o da "grande cerca" construida em 1990. Essas
medições partiram dela com direção aos limites mais extremos
de·Mimoso e abarcaram a maior parte das familias. Ocorre que
as 29 familias do "lado de cá" preferiram continuar- usando
pastos comunais e se recusam a fazer os "cercadinhos"
dividindo as posses familiares.
É do "lado de cá" que estão as melhores pastagens e,
como não estão seccionadas por cercas, a viabilidade de
manter mais cabeças de gado é muito maior. Desta forma estes
"proprietários comunais" arrendam o pasto para os demais
moradores. Este comportamento gera um conflito e uma revolta
surda entre os que têm que pagar pelo uso de pastagens. Um
morador mais revoltado afirmou que

"Isto não é justo. A terra não é de todo mundo?
Pra que pagar então?"
Em contrapartida, o pessoal do "lado de cá" acusa os
demais de terem inviabilizado a criação de gado cercando
suas posses. São rebatidos, por sua vez, com o argumento de
que estas 29 familias foram muito espertas porque a
qualidade e extensão de seus pastos é muito superior aos que
estão cercando.
O senhor Antonio, ao procurar uma explicação razoável
para o fato do arrendamento, argumenta que
"eles não zelam pelos pastos, eles não têm
pasto porque não limpam. Tem que manter a limpeza,
senão acaba tudo; moita de espinho, mata pasto,
cambará. Se não cuidar do cambará, acaba tudo."
Estas 29 familias também se identificam como legitimas
descendentes do Marechal Rondon, enquanto que os outros
casaram-se, em sua grande maioria, com gente de fora.

o senhor Chichito e o senhor Prudente também relataram
a necessidade de "limpar" o pasto constantemente de plantas
invasoras. Apontaram o cambará como um problema permanente.
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"Se descuidar um pouquinho, vira cambarazal."
(senhor Prudente, Mimoso, dez. 91)
Eles mencionaram ainda que estão tendo problemas com o
IBAMA (Instituto Brasileiro de Meio Ambiente) que não
permite
o
desmatamento
do cambará,
que
se
não
for
devidamente controlado se transforma em bosque em pouco mais
de·oito anos, roubando-lhes mais áreas de pastagem.

•

Como se vê, o nível de complexidade da realidade de
Mimoso é imenso e abrange desde a alter ação das forças
produtivas no ~éculo XIX até alterações antr6picas e
naturais, englobando ainda a política de terras e mesmo a
política ambiental.
Apesar disso tudo os mimoseanos continuam levando e
reproduzindo seu padrão de vida ano após ano, ao ritmo das
águas, da cheia e da vazante, criando o gado e adaptando-se
aos novos contornos ambientais e sociais.

•
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6 - OS PESCADORES

DO RIO CUIABÁ

Qual seria a origem dos pescadores do rio Cuiabá? Qual
a
origem
das
atividades
pesqueiras
enquanto
atividade
profissional?
Há quanto tempo remonta. este envolvimento
com
o
rio?
Pela
bibliografia
consultada,
ainda
não
temos
elementos
para responder a estas perguntas
e não ti vemos
tempo
hábil
para
trabalhar
com
a
memória
oral
dos
pescadores, mas talvez possamos arriscar algumas hipóteses.
A composição
étnica dos pescadores
parece
ser uma
mescla
de
índios
e
negros.
Uma
reserva
de
pesca,
a
Maravilha,
é composta sobretudo por negros, enquanto nas

outras que visitamos pudemos notar uma predominância
menos pela aparência) de mestiços.

(pelo

Pode-se supor que as comunidades pesqueiras formaram-se
a partir da abolição de escravatura, quando um contingente
negro foi liberto e, sem terras ou possibilidade de adquir1las,
instalou-se próximo às
margens
do
rio
Cuiabá,
combinando atividades agrícolas e pesqueiras. Com o aumento
da população regional e a valorização das terras de beirario provavelmente houve uma especialização da atividade
pesqueira, forçada pela perda da posse da terra.
Existem algumas evidências de que algumas comunidades
de pesca são oriundas de antigos donos de sesmarias, a
exemplo de Varginha (a alguns quilômetros de Santo Antônio)
cujas terras foram parceladas ao longo das linhas de
descendência;
é
possível que
estes
sejam
os
atuais
pescadores com terra, em oposição à primeira categoria, que
ficou sem terras. Foi comum em Mato Grosso, após a abolição,
escravos libertos continuarem a viver nas terras de seus
antigos senhores em sistema de servidão (BANDEIRA, 1988) e,
após a morte destes, eventualmente herdarem a terra com ou
sem ti tu lação;
são comuns os processos de herdeiros
contestando a presença de ex-escravos nestas terras.
Há
separação
social
entre
"ribeirinhos"
~
"pantaneiros"; ribeirinho significando a população que vive
à beira dos rios, com maior identificação com a água do que
com a terra e com atividade predominantemente pesqueira,
apoiada pela agricultura de várzea e de terra firme.
Ribeirinha, em termos locais, se opíe à categoria. pantaneiro
que, mais do que descrever uma ligação com um espaço
geográfico, especifica uma condição sócio-econômica. o termo
pantaneiro designa uma categoria social associada âs grandes
fazendas do Pantanal matogrossense, ao gado numeroso e à
riqueza.
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Há
que
se
salientar
que
muitos
dos
chamados
"ribeirinhos", quando encontram terras disponiveis nas áreas
alagáveis, são na verdade pantaneiros, no sentido geográfico
do termo e pela percepção do ambiente.
Quanto à presença indigena, esta pode ser explicada
pela própria violência do processo de contato entre 1ndios e
brancos. O século XVIII foi de uma violência talvez sem
precedentes no Brasil; com a chegada dos bandeirantes e com
a descoberta do ouro,
as sociedades indigenas que se
interpunham mais diretamente à ocupação dos brancos foram
simplesmente varridas. Não era raro a escravidão de 1ndios
que eram capturados. No s~culo XIX, os brancos trataram de
conquistar a última parcela do território Bororo; estes
resistiam à escravidão e ã ocupação e, como resultado desta
resistência, foram perseguidos por forças militares oficiais
e por forças paramilitares; integradas por moradores da
Chapada dos Guimarães e d~1 Cuiabá.
Os homens, guerreiros da nação Bororo, eram mortos e
suas mulheres e filhos eram trazidos para Cuiabá e "doados"
para familias cuiabanas. Foram provavelmente escravizados e
incorporados como agregados, o que no século XIX significava
quase a mesma coisa.
Os estudos da demografia de Cuiabá ainda são mui to
incipientes; há um projeto de pesquisa em andamento, da
professora Maria Adenir Peraro, que provavelmente chegará a
conclusões mais exatas. De qualquer maneira, através de
registros de nascimento, a pesquisadora pode localizar a
chegada de mulheres e crianças que foram capturadas e doadas
às familias cuiabanas. Ela pode chegar a· este resultado
justapondo os relatos de expedições punitivas e suas datas
aos batismos e registros de crianças maiores e sem pai.
Temos
aqui
um
primeiro
desenho
dos
pescadores
profissionais
(com terra), que combinam atividades de
subsistência e pesca, e os pescadores sem terra que
sobrevivem apenas da atividades comercial.
As leis que regulamentam a pesca na piracema, quanto
aos equipamentos permitidos e peso do produto pescado,
trazem dificuldades de sobrevivência a esta categoria
social, sobretudo aos que dependem apenas da captura de
pescado.
A piracema no rio cuiabá abrange os meses de outubro a
fevereiro, quando os peixes descem o rio procurando as baías
para a desova. Neste período o IBAMA regulamenta o peso e o
comprimento mínimo para cada tipo de peixe; apenas o uso do
anzol é permitido.
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os pescador~s
reclamaram
muito destas disposições
e
argumentam que não são eles os culpados pela diminuição dos
peixes,
porque
sempre
pescaram
racionalmente.
Negam
unanimemente
o uso de redes e tarrafas,
apontando
como
fatores da diminuição a presença dos frigorificos que chegam
a utilizar até dinamite e retiram toneladas de peixe do rio,
sem respeitar
a piracema
ou outros
ciclos
da vida dos
peixes.
Outros fatores que contribuíram
para esta diminuição,
de acordo com os mais antigos, foi o fechamento das rotas de
migração dos peixes, resultante da construção da rodovia que
liga Santo Antônio a Barão de Melgaço e de um outro aterro,
construido no antigo leito do rio Cuiabá, que passa atrás da
Igreja de Santo Antônio.
A poluição
do rio Cuiabá
também
é apontada como
responsável pelo fenômeno; os pescadores de Volta Grande
relataram que logo após a uma chuva forte na cidade de
Cuiabá ocorrem fenômenos de mortandade de peixes, o que é
atribuido ã entrada das águas poluídas do rio Coxip6 no rio
CUiabá. Quando perguntados se sempre foi assim, afirmam que
não, que isso vem acontecendo há pouco tempo.

6.1) organização dos pescadores
o modelo de organização dos pescadores, a nível
institucional, obedece a um padrão instituido pelo governo e.
pela SUDEPE: colônia, federação estadual e confederação
nacional.
Em
1919
inicia-se
no
Brasil
uma
campanha
de
nacionalização. de pesca maritima, onde se esperava que os
pescadores e seus barcos servissem de instrumento de defesa
nacional.
Com
esta campanha
esperava-se
controlar
o
movimento predatório no mar e a utilização de equipamentos
inadequados (Maldonado, 1986:48). Esta é a origem das
colônias de pescadores, que nascem não no bojo de um
movimento de defesa de pescadores, mas atreladas ao Estado.
Atualmente as colônias de pescadores são sociedades
civis com modelo de estatuto dado pela portaria n2 47 de 26
de dezembro de 1973, do Ministério da Agricultura. Os
pescadores profissionais de uma determinada colônia devem
ser obrigatoriamente registrados nesta entidade, para a qual
devem destinar 5% do valor de sua produção para fins de
manutenção da mesma (Costa, 1991). De acordo com o senhor
Germano, presidente da Colônia Z-1 de pescadores de Mato
Grosso, a direção fica a cargo de um presidente eleito com
um mandato de quatro anos. A função da Colônia ê a de
coordenar os conselhos de pescadores.
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As colônias estão subordinadas â Federação Estadual de
Pescadores
de
Mato
Grosso
estão
cinco
colônias
de
pescadores: a de Cuiabá, a de Barão de Melgaço, a de São
Félix do Araguaia, a de Cáceres e a de Nobres.
As reservas de pesca, de acordo com os pescadores de
Cuiabá, foram instituidas mais recentemente como forma de
defesa dos pontos de pesca. Nesse sentido constituem uma
inovação na estrutura oficial das colônias de pescadores e
são fruto de uma conquista dos mesmos em defesa de seu modo
de vida.
Cada colônia é composta por um conjunto de reservas de
pesca, que são formadas por um determinado nümero de
pescadores legalmente autorizados a utilizar um trecho do
rio de no máximo um quilômetro de cumprimento para suas
atividades de pesca. A demarcação do rio é feita com duas
placas indicativas nos limites da reserva. A demarcação
compete ao IBAMA e as reservas são registradas em cartório.
Além do direito de explorar comercialmente um trecho do
rio os pescadores devem observar as leis da piracema e o uso
apenas de anzóis. Cada pescador filiado a uma reserva e a
uma Colônia recebe o poder (e o dever) de fiscalizar o rio,
podendo
apreender,
na
ausência de fiscais do
IBAMA,
instrumentos de pesca não permitidos pela lei.

l colônia Z-1, da região de Cuiabá, se subordinam 16
conselhos
comunitários
de
pescadores
e
38
reservas pesqueiras; destas, 18 estão localizadas ao longo do rio
Cuiabá entre os municipios de Cuiabá e Barão de Melgaço. São
as seguintes: Angical, vereda, Focinho, ·Engenho Velho,
Miguel Velho, Pedreira, Volta Grande, Itaici, Praia do Poço,
Santa Rosa, Rebojo, São João da Boa Vista, Santa Clara,
Barranco Alto, Poço Feio, Barra do Aricá, Casa de Telha e
São José.
ORGANOGRAMA DA PESCA - LIGAÇÕES A NÍVEL NACIONAL
CONFEDERAÇÃO NACIONAL DE PESCA
FEDERAÇÃO ESTADUAL
COLÔNIAS DE PESCADORES
CONSELHOS COMUNITÁRIOS DE PESCA
PESCADORES INDEPENDENTES RESERVAS DE PESCA
As reservas são escolhidas a partir de urna vivência da
comunidade com o rio e de seu conhecimento dos melhores
pontos para a pesca, geralmente poços mais profundos. Em uma
das reservas visitadas (Vereda) , todos os pescadores eram
parentes entre si e liderados por uma das pessoas mais
velhas, o Senhor Ambrósio, profundo conhecedor do rio
Cuiabá. Nas outras, o parentesco não era a tônica, mas a
reseidência próxima ao local de pesca e possivelmente as
relações de amizade.
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Os pescadores deslocam-se até o rio já nas primeiras
horas da manhã e passam o dia todo na reserva. Alguns, com
familia na cidade de Cuiabá, fazem um acampamento e a1
permanecem até conseguir uma determinada quantidade do
produto. Na estação seca (de maio a outubro) pescam durante
a noite, o que é atividade perigosa durante as chuvas, por
causa das coivaras, que são
"paus que vem rodando ai e até beiradeando o
barranco é muito perigoso. Pescaria é arriscado
demais". (pescador da reserva Maravilha, dez. 91)
Em geral a pesca é
individual, dentro do rio.
Aparentemente no barranco pescam apenas as mulheres e
crianças. A habilidade em andar nas pequenas canoas, remando
com uma mão e segurando o caniço com a outra, é adquirida
através de muitos anos de contato com o rio, usualmente um
aprendizado que se inicia na infância. Os pescadores
preferem andar sozinhos nas canoas, porque é necessário um
jogo de corpo especial que combine os movimentos do remo com
os da vara de pescar a fim de não assustar os peixes. Apenas
andam de dois nas canoas à noite e na época das chuvas para
evitar o perigo da coivara.
Os instrumentos de pesca, tais como anzóis, varas e
canoas são individuais. Uma vez pescado, os peixes são
conservados em enormes jacás nas partes mais rasas do rio,
aguardando o dia em que serão levados ao Mercado do Peixe em
Cuiabá. Apenas
alguns possuem
estes
j acás,
que
são
emprestados a quem não os tem; os peixes recebem uma marca
do dono e assim não perdem o controle da quantidade pescada.
No transporte para a cidade, os pescadores pagam frete
e por isso devem aguardar uma quantidade significativa que
compense os gastos. Mas todos reclamam da diminuição
progressiva dos peixes, embora afirmem também que a pesca é
uma atividade que depende não apenas de conhecimentos
fundamentais dos hábitos dos peixes e da "manha" do rio. A
sorte ê um componente importante, e algumas vezes tem mais
valor do que a sabedoria.
A sorte e o conhecimento são combinados com a "ceva"
nos poços. Eles dizem que quando os peixes eram encontrados
em
abundância
não
era preciso
cevar, mas
agora
é
fundamental. Na reserva Maravilha, a ceva é feita com milho
comprado e
"os peixes ficam parados por causa da ceva.
Os peixes ficam parados ai por causa da ceva.
Pacu,
piraputanga,
piau,
piava,
pacupeva11•
(pescador)
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Como conhecem os hábitos alimentares, sabem que os
peixes atraidos pelo milho por sua vez irão atrair outros
que deles se alimentam
"você vendo a piava e a piraputanga, o
pintado já para ai também, por causa da piava e
dos peixes pequenos". (pescadorda Maravilha, dez.
91)

Também conhecem as afinidades entre os peixes, o jeito
deles se deslocarem no rio, como desovam e onder- sabem como
proceder na enchente e na vazante, enfim, detêm um
conhecimentQ altamente especializado.
6.2)

A água e~quanto territ6rio

Resta propor alguns caminhos poss1veis para refletir
sobre a relação dos pescadores e pantaneiros com o rio
cuiabá.
A primeira proposta é a de ver o rio e suas áreas
alagáveis como um todo, a água enquanto território; o rio
desmembrado em partes que representam unidades produtivas
que passam a ser relacionadas às comunidades cujo espaço
não é a terra, mas a água. t necessário estudar este aspecto
da territorialidade da água. Um pedaço de rio que nunca é o
mesmo, que está em movimento continuo, mas ao mesmo tempo é
este movimento a fonte de sustento dessas comunidades e
fonte de alimento de localidadespróximas e distantes.
A segunda, é refletir o rio e as áreas alagáveis
enquanto um espaço cultural, desenhado pela cultura das
comunidades que o habitam.
A terceira, é a de pensar no espaço temporalizado,
c·iclico, onde os homens devem adaptar-se aos ciclos da
natureza: ciclo da vazante, seca, enchente e cheia, chuva e
sol, lua cheia e lua nova.
Estes três temas são portanto ligados ãs questíes
ambientais levantadas acima: à diminuição da pesca; aos
conflitos decorrentes dos novos usos do rio (turismo,
despejo do esgoto urbano, mineração); às leis ambientais
inadequadas; à transfarmação de áreas alagáveis em
permanentemente alagadas; e às alterações no padrão de uso e
posse da terra.
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7 - CONCLUSÃO

Neste trabalho foram observadas duas áreas, que embora
diferenciadas a nível ecológico, estão ligadas através do
Rio cuiabá, suas âreas alagáveis e baias, sobretudo as de
Chacororé e de siá Mariana, dois importantes criat6rios
naturais de peixes. Nesta primeira etapa localizamos alguns
pontos importantes para a compreensão de nossa problemática.
Estas áreas foram estudadas a partir de uma tentativa
de
aproximação
interdisciplinar entre
Antropologia
e
Biologia.
Os pantaneiros de Mimoso e os pescadores do Rio Cuiabá
" ·· vivem em ecossistema distintos, porém integrados e sujeitos
ãs mesmas variações ambientais. Destas destaca-se como
determinante a variação anual do nivel d'água, que imprime a
ambos
ritmos
sazonais
e
cotidianos
em
função
das
modificações cíclicas (enchente, cheia, vazante e estiagem)
que atingem o Pantanal. Cada fase do ciclo exige dos
mimoseanos e pescadores do Rio Cuiabá comportamentos,
técnicas
e
esforços
diferenciados
para
garantir
a
produtividade da pesca, da pecuária e da agricultura.
Estas populações tiveram percursos históricos distintos
e arranjos sociais diferenciados que propiciaram diferentes
leituras e diferentes apropriações dos ambientes, ainda que
submetidos, no sentido mais amplo, às mesmas variações
ecológicas. Apesar das diferenças, ambas são afetadas pelas
modificações ambientais decorrentes das alterações naturais
e antrópicas e sofrem pressões sobre sua forma de vida.
Um dos fatores preponderantes na relação entre homem e
meio
ambiente,
neste
caso,
reside
justamente
na
sazonalidade, embora a apropriação social dos recursos
naturais tenha um forte referencial nos
traços culturais
definidos pelos grupos estudados.

T

o primeiro grupo estudado - os pescadores - compreende
uma
multiplicidade de situações e de grupos que não
necessariamente mantém relações entre si. Estas situações
compreendem
pescadores
com
terra
(que
dependem
da
agricultura);
pescadores
sem
terra
(eventualmente
remunerados para exercerem outras atividades); pescadores
temporariamente profissionais e pescadore que sobrevivem
apenas da pesca.
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Os pescadores desenvolveram um saber especializado que
implica em grande conhecimento do rio, das estações do ano,
das unidades de recursos, do comportamento do peixe, de sua
alimentação e fruteiras prediletas, rotas migratórias e
mesmo da influência dos ciclos lunares sobre a produtividade
da pesca.
Este saber·é reforçado com técnicas de pescas que vão,
evidentemente, desde os tipos de anzóis apropriados à
movimentos precisos dos barcos e remos para não afugentar os
peixes.
As
técnicas
de
pescas
permitidas
por
lei
não
possibilitam o trabalho cooperativo, mesmo quando um grupo
de pescadores são parentes. Observamos a cooperação apenas
ao nivel de empréstimo dos grandes jacás onde os peixes
aguardam a ida ao mercado e, em terra firme, através da
troca de alimentos ou obtenção de iscas. No rio propriamente
dito o trabalho é individual.
À esta técnica e a este saber os pescadores associam um
elemento fudamental na obtenção dos peixes: a sorte. É ela
quem determina a quantidade de peixe obtida no final do dia
de trabalho.

Pudemos observar ainda, com relação aos pescadores, que
existem "reservas de pescas" ao longo do Rio Cuiabá e que a
organização politica é similar à organização dos demais
pescadores artesanais. De acordo com os pescadores, porém,
as reservas foram criadas como defesa de pontos tradicionais
de pesca. Muitas reservas atuais são formadas por parentelas
que dizem terem sido sempre pescadores.
Já os mimoseanos se vêem como um grupo com sinais
diacriticos que os distinguem dos demais moradores da área
alagável do Rio Cuiabá. São criadores de gado e não apreciam
particularmente a pesca ou o peixe.
Os mimoseanos identificam-se como tais não apenas pelo
lugar em que vivem, mas sobretudo por ascenderem do Marechal
Rondon, transformado em mito de origem, a partir do qual
eles traçam sua genealogia. Este parentesco é também o
critério para definir o maior ou o menor direito em ocupar a
sesmaria de Morro Redondo.
Embora ainda seja considerada uma sesmaria, o padrão de
uso da terra está se alterando progressivamente em Mimoso.
Os pastos, outrora comunais, hoje o são apenas parcialmente.
U~a pequena porcentagem dos moradores - cerca de 30% - ainda
resiste à propriedade privada da terra e mantém seu gado em
pastos comuns. o restante já parcelou e individualizou as
propriedades.
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A divisão da terra em pequenos módulos tende a
inviabilizar, a curto prazo, a reprodução da forma de vida
tradicional dos mimoseanos - baseada na criação de gado e na
pequena lavoura de subsistência. Provavelmente a dependência
das relações com o mercado se acentuará com consequente
diminuição da autonomia dos mimoseanos.

o nivel de interferência sobre o meio ambiente parece
ser relativamente baixo. Há uma certa harmonia na interação
com o meio, embora as pastagens naturais sejam mantidas por
força da ação humana que mantém as ervas invasoras (algodão,
espinheiro, etc) afastada. Esta ação humana, em Mimoso
especificamente, faz com que a alteração da paisagem
pant~neira ocorra de forma muito lenta.
os mimoseanos classificam suas zonas ecológicas da
seguinte forma:
a - marraria - esta comprende a encosta e o
pico do morro.
b - fralda - a única área permanentemente
seca. Sua largura varia entre 200 a 300 metros e é utilízada
para agricultura, moradia e currais.
e - largo - a área alagável entre os meses de
janeiro e junho. É a área de excelência coberta pelo capim
mimoso durante a seca e que desaparece durante as cheias.
Há ainda uma segunda "leitura II da área
alagável
manejada
que
compreende duas
categorias
em
oposição: o limpo e o sujo.
a - limpo - área alagável, com presença depastagem nativa.
b - sujo - ãrea alagável, com presença de
vegetação invasora rasteira, arbustiva ou arbórea.
Ainda nesta etapa foram detectados vários problemas que
ameaçam ou no mfnimo comprometem estas formas de vidas e a
utilização sustentada dos ecossistemas. Estes problemas são
decorrentes das politicas de terra do turismo, da pesca
predatória indiscriminada e do aterramente para a construção
de
rodovias,
as
quais
causam
impactos
ambientais
extremamente
negativos.
Destes
problemas
elencados
destacamos os seguintes.
7.1) Aterros para construção de Estradas
A implantação da estrada que liga Santo Antônio a Barão
de Melgaço e a da estrada que liga Mimoso a Porto de Fora
ocorreu em área alagável, o que demandou barrar as águas
através de um sistema de elevação do solo que permite que as
rodovias não sejam destruidas durante as cheias. As
consequências em termos ambientais foram bastante nefastas,
na medida em qu~ trouxe impactos severos à migração
reprodutiva e tróf ica dos
animais pela interrupção dc s
caminhos. Na vazante, quandç os peixes procuram retornar ." ,)
'
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leito principal do Rio cuiabá, encontram várias rotas
interrompidas pela barragem. A consequência imediata
reflete-se na diminuição de peix~ rio acima, o que diminui a
produtividade pesqueira e af~ta a principal atividade
econômica dos pesc~dores.
Em Mimqso o aterro contribuiu para o alagamento de
cerca de 13.000ha, antes utilizado para a criação de gado.
De área alagável esta extensão passou a ser permanentemente
alagada, diminuindo radica-lmente o espaço f1sico antes
utilizável. Em decorrência, aumentaram-se as pressões sobre
a terra e diminuíram as possibilidades de sobrevivência e
reprodução da comunidade.
7.2) Fephamento das bocas
As bocas são aberturas das ligações entre o canal
principal e as baias via pequenas drenagens, como córregos e
sangradouros. São importantes unidades de recursos
na
medida em que se constituem na principal saída das rotas de
migração em direção ao Rio cuiabâ.
As bocas vêm sendo fechadas por novos fazendeiros da
região, quando as baias se localizam no interior de suas
propriedades. Isso vem gerando conflitos entre pescadores e
fazendeiros, porque provoca a mortalidade de peixes e não
raro exige a ação fiscalizadorado IBAMA.
7.3) Turismo
Da forma como vem ocorrendo, o turismo tem se
constituido em uma atividade que ,._ compete pelos recursos
pesqueiros e ainda dificulta a pesca pela utilização de
barcos com motores de popa, que afugentam os peixes.
O uso intensivo do rio nos finais de semana por
turistas atua como fator impeditivo da pesca, afastando
entre dois a três dias da semana os pescadores das margens
dos rio, o que implica na redução da obtenção dos recursos e
afeta sua principal font~. de su~sistência e de renda.

.•
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8 - PROPOSTAS PARA A PRÓXIMA FASE

.

Nesta etapa do Projeto de Pesquisa "Estratégias de
Sobrevivência de Comunidades Tradicionais no Pantanal", será
observado o período da vazante, com prioridade para a
caracterização
desta
fase
quanto
às
transformações
ambientais no rio Cuibá em suas áreas alagáveis e em Mimoso,
assim como as atividades humanas desenvolvidas durante este
ciclo. Para isto serão realizadas várias viagens de campo à
Mimoso e ao rio Cuibá com o objetivo de observar II in loco"
as estratégias de pesca, manejo de gado e da agricultura e
também para comparar a disponibilidade dos recursos e de
unidades de produção, com relação ã fase cheia.
O tra~alho dar-se-á (obre dois eixos principais:
A) TRABALHO DE CAMPO, com vistas à compreensão da
organização social dos pescadores e mimoseanos, dos manejas
e tecnologias utilizadas no processo produtivo
e da
observação dos processos b~oecológicos, como os da migração
dos peixes das áreas alagáveis para o rio, a reprodução
destas comunidades e a regeneração das pastagens naturais,
em Mimoso, após o refluxo das águas
para os ecossistemas
permanentemente aquáticos - baias e rios.
Procederemos também a um levantamento de genealogias,
visando entender a distribuição do espaço e do poder
político entre os grupos estudados.
Estes dados possibilitarão uma visão da fase da
"vazante", o esboço de um calendário anual das atividades
humanas e da disponibilidade de recursos e ainda um
mapeamento das principais ameaças à biodiversidade nas áreas
alagáveis e nos ambientes aquáticos em estudo.
B) PESQUISA EM ARQUIVO, para o aprofundamento das
questíes ligadas à ocupação da terra em Mimoso, abrangendo
neste momento as terras de beira rio. Também os arquivos de
jornais locais e
nacionais serão analisados,
visando
detectar
os
conflitos
sócio-ambientais
gerados
pela
atividade pesqueira.
Alguns temas já esboçados na primeira etapa da
pesquisa, tais como o histórico da pesca em Mato Grosso,. o
papel
da legislação pesqueira na organização social dos
pescadores, a questão das sesmarias e as modificações no
padrão de uso da terra e do espaço serão analisados.
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10 - FONTES E ARQUIVOS CONSULTADOS
í

->

-

Núcleo de Documentação em ~nformação em História Regional;
Arquivo Público do Estado de Mato Grosso;
Cartório do Mu~icipio de Santo Antônio de Leverger;
Cartório de Paz·de Mimoso;
IBGE (Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística);
Fundação Candido Rondon;
INTERMAT (Instituto de Terras de Mato Grosso);
INCRA (Instituto Brasileiro de Colonização e Reforma
Agrãria);
- Coordenadoria Estadual de Defesa Civil;
- Colônia Z-1 de Pescadores de Mato Grosso;
- Hemeroteca da UFMT (Universidade Federal de Mato Grosso).
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ANEXO 1: GEOMORFOLOGIA

A bacia do Alto Rio Paraguai representa a terminação
nor-nordeste da bacia do Rio Paraguai. Localizada a montante
de sua confluência com o Rio Apa, apresenta
uma área de
496.000 km2 e abrange parte do Brasil, Bolívia e Paraguai;
destes, 336.000km2 ocorrem em território brasileiro, na
margem esquerda do Rio Paraguai. Os divisores topográficos
da bacia do Alto Rio Paraguai servem de limites naturais das
bacias do Amazonas e do Paraná. o relevo abrangido por esta
bacia possui cotas altimétricas que oscilam entre 50 e
1200m, distribuidas por três regites fisiográficas: dos
Planaltos (250 a 1200m), das Depressões (150 a 250m) e dos
Pantanais (50 a 150m) (ALVARENGA et alii, 1984).
A bacia do Alto Rio Paraguai instalou-se em uma extensa
região atingida por processos morfo-estruturais relacionados
a movimentos de compensação isostática muito antigos.
Segundo ALMEIDA
(1959,
apud ALVARENGA et
alii.), no
Paleozóico Inferior toda a área da pré-bacia paraguaia
encontrava-se em altitudes baixas, o que acarretou sua
invasão pelos mares Ordoviciano e Siluriano. A partir do
Paleozóico Superior (Carbonífero
superior ou Permiano
Superior), a pré-bacia iniciou um soerguimento que se
prolongou
até
o
Terciário
Inferior.
No
inicio
do
soerguimento houve a invasão do mar Eodevoniano, atingindo
as águas desta segunda invasão a área da Bacia do Paraná,
que à época encontrava-se baixa.
No Terciário Superior consumou-se o ·soerguimento do
Geossinclineo andino. Com isto ocorreram abatimentos em
áreas marginais aos Andes, formando-se uma vasta depressão a
leste deste relevo. Com os movimentos constantes de
equilíbrio de massas soergueram-se os Andes e a Bacia
Sedimentar do Paraná e abateu-se entre os dois a região,onde
se instalou a atual depressão do Rio Paraguai. Este quadro
morfo-estrutural do Terciário passou então a sofrer efeitos
de novos fenômenos morfoclimáticos, responsáveis pelas
esculturas mais recentes.
Segundo ORELLANA (1979, apud ALVARENGA et alii, op
cit.), após o fecho da sedimentação da bacia sedimentar do
Paraná, em fins do Cretáceo e inicio do Terciário, a área
sofreu
modificações
em
função
de
uma
tectônica
de
reativações de antigos falhamentos em consequência da
orogenia
andina.
Esta
tectônica
de
bombeamentos
e
soerguimentos foi ocompanhada de afundamentos que afetaram o
lado ocidental da bacia, abatendo-se o assoalho da região
dos pantanais. A ausência de sedimentos terciários abaixo
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dos sedimentos pleistocênicos (Formação Pantanal) sugere
condições de exorreísmo
para permitir a exportação dos
detritos daquela idade. Nesta época houve exorreismo,
subsidência e reajuste de falhamentos e a fossa do Paraguai
foi preenchida por depósitos quaternários.
Os climas variaram provavelmente de semi-árido para
tropical úmido pelo menos quatro vezes no Pleistoceno e duas
ou três vezes em períodos mais longos no Terciário. Durante
as fases secas deve ter ocorrido sedimentação, com a
deposição do material mais grosseiro nas áreas exundadas e
formação de deltas nas áreas inundadas. Nos períodos úmidos
houve
aprofundamento
das soleiras e
reorganização
da
drenagem
que
atingiu
o
paleolago.
Os
sedimentos
Pleistocênicos foram entãão erodidos e em parte evacuados. A
deposição
atual
decorre
de
reativações
de
soleiras
tectônicas, que dificultam o escoamento da drenagem.
AB'SABER (1988) ressalta algumas conclusões que se pode
tirar dos conhecimentos sobre a coluna sedimentar do
Pantanal,
entre
as
quais
destacam-se:
1)
variações
climáticas na direção dos climas secos propiciaram fases
agressivas de erosão nos planaltos circundantes, com remoção
de solos elaborados em fases úmidas ou sub-úmidas; 2) o
espessamento da sedimentação foi determinado pela associação
entre a agressividade dos processos erosivos nas chapadas
circundantes e o gradual afundamento do substrato da bacia;
3) o ambiente de deposição foi predominantemente fluvial,
através de leques aluviais e drenagens anastomosadas,
complementados por agrupamentos de lagos nos setores de
afundamento diferencial da bacia; 4) o conjunto fisiográfico
regional várias vezes deve ter pertencido - à tipologia dos
bolsones semi-áridos intermontanos ou interplanálticos, subtropicais altamente sazonais e principalmente exorreicos,
sendo improvável ter havido fases de endorreismo; 5) em
certo momento do processo deposicional deve ter havido uma
cessação da subsidência, que deu origem a uma fase de
estabilidade relativa da superficie rasa de uma grande
planície
regional; mas em seguida houve
retomada
da
subsidência, com repetição aproximada dos ambientes de
sedimentação anteriores, até a formação de gigantescos
leques aluviais do Pleistoceno Terminal; 6)
durante o
Holoceno instalaram-se rios meândricos; por entre os leques
aluviais estabeleceram-se os novos cursos de água (afluentes
ocidentais do Paraguai) na medida em que o clima regional
tornou-se quente e úmido, com precipitações entre 850 a
1000mm na depressão pantaneira de oeste para leste, e altos
nives de precipitações nas cabeceiras de drenagem ao norte,
nordeste, leste, sudeste e sul da depressão.
A vegetação
inter e sub-tropical do dominio dos
cerradç:>s, do Chaco e da periferia da Amazônia forçou sua
entrada nos espaços anteriormente dominados por vegetação de
clima seco.
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12 - ANEXO 2: VEGETAÇÃO

·-

O quadro biótico do Pantanal Matogrossense reflete as
condições vivenciadas durante as flutuações climáticas do
Quaternário
na América do
Sul
e
Central,
as quais
repercutiram na distribuição da flora e da fauna, tanto no
plano espacial como no temporal (AB'SABER, 1988). Através da
"teoria
dos
refúgios11
AB'SABER
(op.cit.)
explica
a
colonização
da
planície
pantaneira
por
formações
vegetacionais circundantes ou componentes destas, tais como
florestas tropicais deciduas e semi-dec1duas, cerrado, chaco
e caatinga.

Toda a riqueza fitogeográfica do Pantanal atual, que
gerou
as
condições
para
uma
grande
diversidade
e
concentração faunistica, foi elaborada a partir de uma
quadro fisiográfico e hidrológico posterior a uma fase seca,
durante a qual, no Quaternário, o n1vel dos oceanos estava a
menos de lOOm. Não existia grande recheio sedimentar na
soleira do Fecho dos Morros. As correntes frias sulatlânticas estendiam-se muito mais para o norte ao longo da
costa externa brasileira e a temperatura era de 3 a 4°c mais
fria do que hoje na depressão do Alto Paraguai. As
precipitações eram muito inferiores às atuais, existindo
áreas com menos de 300mm anuais.
Quase todas as faces de escarpas e serranias eram.
secas, comportando solos variando de sub-rochosos a rochosos
e incluindo tratos de chão pedregosos. Além dos testemunhos
litológicos, atestando condições de clima e ·pedogênese semiáridos - como a formação Xaraiés, calcárea - tem-se o
testemunho vivo de relictos de caatingas arbóreas e
cactáceas vinculados a antigas expansões das caatingas do
nordeste seco.
Quando houve esta importante penetração de climas e
floras semi-áridas no interior e bordas da depressão
pantaneira as drenagens eram raquíticas, envolvendo canais
anastomosados
e uma dinâmica hidrológica
intermitente
sazonária. Eram rios de leitos trançados contidos entre
bordas de grandes leques aluviais rasos. Iniciou-se ai um
processo generalizado de retrabalhamento de areias removidas
das dejeções terminais dos grandes
cones aluviais em
crescimento. Isto foi decisivo para criar o substrato
arenoso dos pantanais.
Mais tarde, quando os climas se tornaram muito mais
úmidos e uma nova geração de canais fluviais meândricos se
sobrepôs aos embasamentos arenosos, as áreas de banhados
continuaram dominadas por areias,
o que favoreceu o
estabelecimento dos canaletes sub-anastomosados dos corixos.
Neste momento também os diques marginais dos cursos de água
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meândr icos criaram condições para a expansão de florestas
deciduas
ou
semi-deciduas.
o crescimento dos diques
marginais,
ao mesmo tempo que contribuía para fechar
banhados criando vastas áreas de inundação, favorecia a
implantação de florestas no interior das grandes planícies.
Mudanças ocasionais de setores de drenagem meândrica fizeram
com que résteas de vegetação arbórea ( florestàs deciduas
e/ou cerradão) ficassem interiorizadas em relação às margens
dos rios atuais, formando o que se conhece popularmente por
"cordilheiras".
Entre 13 e 12000 anos antes do presente, inicia-se o
lento e descontinuo processo de reumidificação do interior e
bordos da grande depressão; mas a umidif icação holocênica
sob sasonalidade marcante não foi homogênea. Nos bordos
orientais
da
depressão
pantaneira
ocorrem
atualmente
precipitações de 1100 a 1400mm anuais e, ao norte, de 1000 a
1500mm. No entanto, do centro da depressão para a fronteira
com a Bolívia e o Paraguai, as isoietas decrescem par.a menos
de
800-850mm
e
em pelo menos
dois
setores
ocorrem
precipitações médias de 850 a 1000mm nas faixas norte-sul e
centro ocidental. o resultado é que as áreas mais alagadas,
que ocupam as faixas mais deprimidas do terreno (85 - 110m
de altitude), são exatamente as menos úmidas e relativamente
mais secas. Não foss~m os grandes banhados ali presentes
existiriam condições climáticas semelhantes, pelo menos, às
dos "agrestes" nordestinos, onde ocorrem caatingas arbóreas.
Esta umidificação
setorizada
da
grande
depressão
pantaneira
favoreceu a
ampliação de cerrados,
campos
cerrados e cerradíes no dorso do macroleque aluvial do
Taquari, expandindo-se de leste para oeste .. Também extensas
áreas dos pantanais setentrionais, incluindo leques al~viais
de menor extensão, receberam bosques de florestas '.semidecíduas
a deciduas em largas faixas de diques marginais,
em setores mais enxutos das planícies aluviais e em
paleodiques
interiorizados.
Associações
de
palmáceas
expandiram-se pelos campos menos alagáveis, com componentes
da flora pré-amazônica
(zonas
de cocais). Componentes
isolados das floras amazõniqas estabeleceram-se em lagoas de
barragem fluvial ã margem dos rios meândricos procedentes
das serranias e chapadas do norte dos pantanais.
Às margens de alguns rios, em leitos rasos de estiagem,
desenvolveram-se
ecossistemas
vegetais
sub-aquáticos
semelhantes aos igapós de beira-rio do alto rio Branco
(Roraima) ou dos rios acreanos. No sudoeste, em várzeas
desenvolvidas em terras firmes, aparecem buritizais. os
grandes pantanais, que na realidade têm baixo nível de
formação de verdadeiros brejos, por causa de seu substrato
arenoso, incluíram diferentes tipos de floras sub-aquáticas
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extensivas, conforme o grau de umidade e o tempo de
permanência da inundação. Pelo lado
oposto, bosques
chaquenhos mistos, relacionados com a vegetação do chaco
ocidental, entraram até os sopés do planalto e serranias da
Bodoquena (AB'SABER, op cit.).
1..

·-

Estes tipos vegetacionais organizam-se
dentro
da
depressão formando unidades de paisagem que se distribuem de
acordo com as oscilações topográficas. Estas unidades são:
- Capíes: aterros naturais, áreas elevadas, provavelmente
restos de diques degradados provenientes de deposição
aluvial
(CUNHA,
1990).
A
vegetação
nessas
áreas
é
predominantemente de cerrado e cerradão. Os pantaneiros
identificam dois tipos de captes: um como sendo resultado de
processos naturais e outro construido por antigas sociedades
indígenas que ai viveram.
- Cordilheira: extensas deposições de sedimentos fluviais
nas bordas de leitos fósseis, continuas e sinuosas ao longo
da paisagem (CUNHA, op.cit.); apresentam vegetação arbórea
densa.
Marrarias: testemunhos
superficiais
de
estrutura
geológica, ocupam espaço relativamente pequeno e são ilhadas
entre si e recobertas por florestas semideciduas.

Estratégias de Sobrevivência de Comunidades Tradicionais no Pantanal

-~~~~~--~~~~~~~~~~~~--~~~~~

66

13 - ANEXO 3: FAUNA

A grande diversidade de ambientes fitoecológicos que a
depressão pantaneira fornece torna-a um
ponto
de
convergência de fauna oriunda das regiíes f itogeográ.ficas
limitrofes. Por ser uma região historicamente instável, com
muitas flutuações climáticas nos períodos do passado, a
região dificilmente pode apresentar fauna e flora próprias e
diversificadas, a não ser eventualmente certos organismos
intimamente associados aos cursos de água que sempre
cortaram a planicie. Assim justifica-se o baixo endemismo da
região, em função das mudanças climáticas do passado que
exerceram fortes pressões sobre a biota ao longo do tempo
evolutivo. o endemismo no Pantanal é mais frequente em
organismos obrigatoriamenteaquáticos (BROWN, 1986).
A
depressão
pantaneira
pode
funcionar
biogeograficamente como um corredor ou como uma ba.rreira ã
dispersão de espécies. Os grupos que dão maior ênfase à
região como corredor de dispersão são as aves e as
borboletas. Com relação às aves poucas espécies são
endêmicas, estando a maioria amplamente distribuída em
outras regiíes biogeográficas,o que caracteriza a planície
como corredor de dispersão para este grupo (BROWN, op.
cit.) .

o Pant.anal funciona como rota de migração para aves.
migradoras,'- as quais encontram no local condições ideais
para a reprodução devido à grande disponibilidade de
recursos alimentares provenientes principalmente dos lugares
aiagados, baias, corixos ~ rios. Neste contexto é a região
mais rica em aves paludicolas do continente, algumas de
grande porte, como o Tuiuiu (Jabiru mycteria), o cabeça-seca
(Mycteria americana) e as garç~s (Ardeideos). É a região
onde encontramos a arara azul (:Anodorhyncbus hyacinthinus)
ameaçada de extinção (SICK, 1985).
Os mamíferos que possuem distribuição ampla qtingem
grandes niveis populacionais na região, mas parece que não
há endemismos evidentes neste, grupo (BROWN, 1986). As
oportunidades de observar a rica e abundante mastofauna do
Pantanal são propiciadas pela topografia plana e aberta
típica da região. Assim, as espécies que mais se destacam
pela quantidade e tamanho são: capivara (Hydrochaeris
hyãrochaorus),
coati (Nasua nasua), lobinho (Dusicyon
thous), veado-mateiro (Mazama sp) e bugio (Al.ouata caraya).
Encontramos ainda mamiferas ameaçados de extinção, como o
gato-mourisco (Felis yagouarondi), a jaguatirica (Felis
parãalis) e o cachorro vinagre (Speothos venaticus).
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Répteis e anfibios podem apresentar um endemismo para a
região. o cágado (Platenis macrocephala) pode ser restrito ã
região do Pantanal e o jacaré (Caiman yacare) é concentrado
e abundante, mas não é endêmico no sentido estrito. A sucuri
local (Eunectus notaeus) é ligeiramente diferenciada dos
seus congêneres da Amazônia e Cerrado; é provável que sempre
tenha encontrado habitat e recursos abundantes nos brejos e
lagos da região (BROWN, 1986).
A ictiofauna é altamente diversificada e sustenta a
riqueza das comunidades biológicas de aves e répteis no
Pantanal. Os peixes constituem além disso importante fonte
de alimento e de renda para a população ribeirinha. Os de
maior valor econômico são o pacu (Piractus mesopotamicus), o
pintando (Pseudoplatystoma corruscans), o dourado (Salminus
mascillosus) e a cachara (Pseudoplatystoma fascíatum).
Estudos detalhados da biologia alimentar, da migração e
comportamento
de
peixes
podem
ser
encontrados,
respectivamente, em: SILVA (1985), FERRAZ DE LIMA (1986) e
MACHADO (1983), entre outros.
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