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CONTEXTO

Em setembro de 2019 o Refúgio Ecológico Caiman sofreu incêndio de grandes
proporções que devastou cerca de 60% de seu território (aproximadamente
30.000 hectares), que afetou largamente a rica vegetação e vida selvagem
local. 
 
Com a ajuda de muitos, arrecadamos recursos para a recuperação e melhoria
de estruturas que ajudam a fauna local a sobreviver e prevenir futuros
incêndios. O presente relatório descreve alocação de tais recursos. 

Mapa do Incêndio – Imagens de Satélite     



Todos os recursos foram e serão utilizados unicamente em ações
voltadas à preservação da fauna e flora no Refúgio Ecológico Caiman.
Sua destinação inclui: 

OBJETIVOS

Aparelhos e instalações para ajuda no combate a futuros incêndios (planos
de manejo de fogo, drones, açudes e poços);

Despesas incorridas pela perda de materiais do Onçafari durante o incêndio;

Reforma do Recinto de Reintrodução danificado pelo fogo;

Estudos científicos sobre os danos causados à Fauna e Flora.
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Nenhum recurso foi ou será gasto com infraestruturas da fazenda
como cercas, rede elétrica, pousadas ou mesmo custos de
funcionários do Onçafari ou Caiman. 

Fotos aéreas do Recinto – Antes e após o incêndio 



As secas têm sido cada vez mais frequentes no Pantanal, e açudes tornaram-se
extremamente importantes para a fauna local por beneficiar grande diversidade de fauna
dependente de água, incluindo mamíferos peixes, aves, répteis, jacarés, insetos, anfíbios,
etc. 
Neste sentido, novos açudes estão sendo construídos levando-se em conta declive e
profundidade adequados à fauna, bem como antigos açudes também estão sendo
reformados, para que possam manter água por mais tempo.  
Em muitos dos novos açudes estão sendo construídos poços artesianos com a finalidade de
manter os açudes sempre cheios, independentemente da gravidade da seca. Estes poços
contam com uma bomba d’água que, com energia solar, bombeia água para os açudes se os
mesmos baixarem de um nível pré-determinado. 

POÇOS E AÇUDES

Poços e açudes estão sendo reformados e construídos na área do Refúgio com as seguintes
finalidades: 

Importância para a Fauna;1

Diferentes espécies bebendo água de açude



Prevenção de Incêndio.2

Os poços e novos açudes estão sendo construídos em locais estratégicos para combates a
futuros incêndios, servindo de pontos de água próximos ao fogo para o reabastecimento de
caminhões pipa, bombas costais e afins.

Poços e açudes estão sendo reformados e construídos na área do Refúgio com as seguintes
finalidades: 

Açude sendo reformado                                                

Açude pronto



Em parceria com a Universidade Federal do Mato Grosso do Sul (UFMS)
estamos realizando um estudo com o intuito de monitorar a recuperação da
vegetação pós fogo nas diferentes formações vegetais
existentes no Refúgio Ecológico Caiman. Identificando as diferentes espécies
vegetais e mudanças nesta composição ao longo do tempo, buscaremos
compreender a extensão e natureza das alterações e possíveis impactos do
fogo sobre a vegetação pantaneira. Este trabalho irá gerar uma lista de
espécies, indicando aquelas bioindicadoras, endêmicas e ameaçadas de
extinção. Todas as plantas coletadas serão
depositadas no herbário CGMS da Universidade Federal de Mato Grosso do
Sul, onde ficarão disponíveis para pesquisas futuras. 
 
Ao fim dos estudos de monitoramento, serão indicadas também medidas
específicas para a conservação dos ambientes avaliados, incluindo ações
futuras para manejo de fogo eficiente e de baixo impacto para prevenir a
ocorrência de incêndio em proporções semelhantes. Tais resultados e
medidas são de interesse não apenas do Refúgio Ecológico Caiman, mas
também de quaisquer instituições engajadas na conservação do Pantanal e
Cerrado.

ESTUDOS



PLANO DE MANEJO E COMBATE AO FOGO

O Plano Operativo de Manejo e Combate ao Fogo (POMCF) tem como propósito
consolidar informações e dados do Refúgio Ecológico Caiman para produzir
estratégias de controle de combustível orgânico e biomassa seca, coibir incêndios
florestais e subsidiar com informações as operações de combate.

O POMCF inclui:

Mapeamento de uso e ocupação do solo doa Caiman;

Avaliação do tipo de vegetação em relação a recorrência do fogo;

Mapear áreas queimadas dos últimos 10 anos dentro e nas adjacências; (10 km além) da
Caiman;
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Definir áreas vulneráveis;

Ajustar áreas de proteção prioritária;

Delimitar áreas para realizar queimadas prescritas e aceiros negros e/ou mecanizados;
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Definir estações de chuva e estiagem da área;

Treinar equipe para realizar o monitoramento diário no período de estiagem;

7

8

Investigar estações meteorológicas próximas ao Caiman;

Organizar roteiro de ações de acionamento, combate, organização de brigadas e
desmobilização em caso de sinistros.;
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O POMCF está sendo supervisionado por geografa especializada em geoprocessamento e
monitoramento de queimadas em áreas protegidas, com experiência em projetos de
abrangência regional e nacional no Ibama, ICMBio, INPE e em empresas de consultoria
ambiental.



Com a Campanha de Financiamento Coletivo feita através da plataforma Kickante, foi
arrecadado o valor de R$105.170,00.
 
Já com a Campanha feita através de uma plataforma de Financiamento Coletivo
internacional GoFundMe, arrecadamos R$110.673,26.
 
 Houveram também doações diretas feitas por pessoas físicas tanto no Brasil como nos
Estados Unidos e Europa, além de doações de Empresas que nos apoiam como a ISA
CTEEP e o Bank of America.
  
O total de recursos arrecadados com Campanhas de Financiamento Coletivo é:
R$215.843,26.

RECURSOS ARRECADADOS

Relatório parcial de alocação de recursos:
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Poços Artesianos
construídos

3

Açudes construídos
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Açudes reformados

Os recursos do item A foram gastos da seguinte forma:
 
1.   Uma diária de aluguel de Caminhão;
2.    Uma diária de aluguel de Retroescavadeira;
3.    132h de aluguel de Escavadeira Hidráulica;
4.    Operadores das Máquinas acima mencionadas;
5.    Combustíveis para as Máquinas;
6.    Alimentação dos operadores das Máquinas

Item A: Construções e Reformas - R$74.736,50

https://www.kickante.com.br/campanhas/oncafari-0
https://www.gofundme.com/f/pantanalfires
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Silibin (foco de luz branca) comprado
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Armadilhas fotográficas compradas

Item B: Reposição de equipamentos danificados - R$ 4.486.11

Item C:  Retirada da onça “Jatobazinho” do recinto de reintrodução e transferência do mesmo
para local seguro durante o incêndio, além de seu retorno após o incêndio - R$9.160,00
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Horas de voo (Avião
modelo Cesna 206)

Armadilhas fotográficas danificadas pelo fogo

Onça “Jatobazinho” sendo transferido de avião



Item D: Estudos científicos sobre a resiliência da Fauna e da Flora pantaneira - R$15.143,11 
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Doados

Os recursos do item D foram gastos da seguinte forma:
 
1.     Compra de Equipamentos – (HDs, Armadilhas Fotográficas, Baterias, Cartões de Memória);
2.    Ajuda de custo para a equipe de pesquisadores (materiais, viagem, alimentação, etc.)

Item E: Custos com campanhas de financiamento coletivo - R$20.901,05

Os recursos do item E foram gastos da seguinte forma:
 
1.   Porcentagem plataformas de captação (10%);
2.   Custo dos produtos/recompensas;
3.   Correios e mão de obra para envio de recompensas.

Item F:  Aquisição de Drones para ajuda no combate a incêndios e monitoramento de Fauna -
R$12.064.65

Os recursos do item E foram gastos da seguinte forma:
 
1.   Porcentagem plataformas de captação (10%);
2.   Custo dos produtos/recompensas;
3.   Correios e mão de obra para envio de recompensas.

Doações de Drones:  Corpo
de Bombeiros do MS (ajuda no
combate a incêndios)

Doações de Drones: Instituto
Arara Azul (monitoramento de
Fauna).

Doações de Drones: IBAMA
– PREVFOGO (ajuda no
combate a incêndios)



CONSIDERAÇÕES FINAIS

Os recursos utilizados até seis meses após o início dos incêndios, ou seja, até 9
de março de 2020 totalizam: R$136,491.42 (Relatório parcial de alocação de
recursos, abaixo).
 
Resta um saldo de R$79.351.84 que será investido na próxima etapa, conforme
mencionado a seguir.
 
Ainda há muito trabalho a ser feito, nos próximos estágios mais açudes e poços
serão construídos, o Recinto de Reintrodução do Onçafari reformado, os
estudos científicos de recuperação da flora serão continuados e o Plano
Operativo de Manejo e Combate ao Fogo implementado. 
 
Em breve mandaremos mais notícias com próximo relatório.



Endereço

R. Ferreira de Araújo, 221/225 – Cj.14Pinheiros – São Paulo/SP –
CEP: 05428-000
Contatos

info@oncafari.org                           
(11) 3094-7050


