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Colaboradores

Apresentação

Este livro nasceu da ideia de um radialista e pescador amador – 
Valdemir Leonel Ramos –, que encontramos no início de 2012 em 
meio às atividades do Programa de Educação Ambiental da BR-262/
MS, realizado pela Universidade Federal do Paraná (UFPR) por meio 
do Instituto Tecnológico de Transporte e Infraestrutura (ITTI). 

Esse radialista, mais do que um simples apreciador da pesca, é um 
defensor do Pantanal. Como liderança local, ele reuniu um grupo de 
pescadores amadores, moradores da região de Aquidauana, Anastácio 
e Miranda, que têm na pesca uma paixão comum. 

Eles estão preocupados com as questões ambientais em diversas 
esferas, desde as atitudes inconsequentes daqueles que vêm ao 
Pantanal para pescar uma grande quantidade de peixes em um 
curto período de tempo, até o desmatamento; preocupam-se com 
a negligência em relação às nascentes dos rios e com as plantações 
que utilizam agrotóxicos; pretendem evitar a deterioração ou a 
fragilização desse delicado bioma. 

O encontro com o Programa de Educação Ambiental da BR-262/
MS proporcionou a viabilização da ideia do grupo de pescadores 
de expressar o amor pela pescaria e pelo Pantanal e evidenciar 
a necessidade  de manutenção das belezas naturais e dos rios 
pantaneiros dessa região. 

Como resultado, este livro trata dos diversos temas que envolvem as 
mudanças ambientais percebidas ao longo dos anos, problemas que 

acabam prejudicando a atividade pesqueira por causar a redução da 
quantidade de peixes nos rios. 

A abordagem não se pretende acadêmica nem polêmica. Nosso 
objetivo é desvelar alguns aspectos cruciais para a conservação 
do Pantanal e, envolvendo um número maior de pessoas, buscar 
perspectivas para a manutenção desse paraíso.

As questões ambientais são tratadas também sob o prisma da pesca 
amadora. Essa atividade, além de envolver os habitantes da região, é 
muito praticada por turistas que, vindo de longe, muitas vezes não se 
dão conta da importância dos cuidados com esse patrimônio natural.

A pescaria influencia o ambiente e é influenciada pelas condições 
ambientais. Sendo assim, a divulgação de informações sobre atitudes 
e práticas corretas em todas as etapas dessa atividade pode trazer 
muitos benefícios ao bioma Pantanal como um todo e em cada 
pequeno detalhe.

Aqui são apresentados dois tipos de pesca bastante praticados na 
região: a pescaria do Pacu e a do Dourado. E para finalizar, uma 
receita de sashimi de peixes do Pantanal, mescla da cultura japonesa, 
peruana e pantaneira.

Esperamos ter cumprido minimamente as expectativas que esse 
grupo depositou em nosso trabalho e que este livro amplie os 
horizontes das boas práticas ambientais.

Boa Leitura!

Christiane Gioppo
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Há um silêncio
Povoado de esperas
No mundo do pescador.
A superfície
Das águas
Tem os mistérios
De um rosto
Em silêncio.
Súbito,
O salto acrobático
De um peixe de prata.
O tempo
Do pescador não tem horas
Nem ponteiros
Seu relógio
Move-se com linhas, 
Caniços, carretilhas.
Ninguém ensina
O pescador
A pescar
É aprendizagem
Com ondas,
O vento,
A noite, o luar.
O pescador
Integra-se à natureza
Quando atinge
A quietude das pedras.
O peixe
É sua única dúvida.
Não é em vão
Que os anzóis
Têm a forma
De um ponto de interrogação. 

O Pescador
Luiz Coronel
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Um pouco sobre o Pantanal 
M.Sc. Walfrido Moraes Tomas

Laboratório de Vida Selvagem | Embrapa Pantanal

A voz de um especialista
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O Pantanal é uma vasta planície de inundação formada pelo 
rio Paraguai e seu afluentes, totalizando 140.000 quilômetros 
quadrados em território brasileiro. Pequenas porções da 
planície avançam também para a Bolívia e o Paraguai, sendo 
que cerca de 65% da área se encontram no Mato Grosso do Sul 
e o restante no Mato Grosso.  

A região é extremamente plana, com uma declividade de 
norte a sul de 1 a 2 cm por quilômetro, chegando a 12 cm por 
quilômetro, em média, de leste para oeste.

Passa por períodos de cheias decorrentes das chuvas que caem 
entre outubro e abril, ficando alagada em tempos diferentes, 
dependendo da região. 

As cheias começam mais cedo no norte, no leste e no centro 
do Pantanal, geralmente em janeiro e fevereiro, e depois de 
4 a 6 meses alcançam seu pico na região sul. Isso decorre do 
lento escoamento das águas. Os rios extravasam e inundam 
os campos, e esse fenômeno é o principal fator ecológico que 
define a riqueza da flora e da fauna, a paisagem, a produção 
pesqueira e a vocação pecuária das pastagens nativas.

O Pantanal é banhado principalmente pelo rio Paraguai e por 
seus afluentes, como o Jauru, o Cuiabá e o São Lourenço na 
região norte, e os rios Piquiri, Taquari, Negro, Aquidauana 
e Miranda na região sul. Esses rios são os limites entre as 
diversas sub-regiões nas quais o Pantanal é dividido, sendo 
Porto Murtinho, Cáceres, Poconé e Barão de Melgaço ao 
norte, Paiaguás e Nhecolândia ao centro, Paraguai a oeste, Rio 
Negro, Abobral, Miranda e Nabileque ao sul. Vide figura 1.

Figura 1:  Sub-regiões em que o Pantanal está dividido.
Fonte: Luis Alberto Pellegrin | Laboratório de Geoprocessamento,  
Embrapa Pantanal, 2014.

O Pantanal é Patrimônio Nacional, assim 
definido na Constituição brasileira de 1988 

juntamente com a Mata Atlântica. 



O Pantanal abriga: 

• mais de 2.000 espécies de plantas
• cerca de 260 espécies de peixes
• mais de 140 répteis e anfíbios
• aproximadamente 600 espécies de aves 
• mais de 150 espécies de mamíferos

Muitas espécies ameaçadas no Brasil 
e em listas internacionais apresentam 
populações numerosas na região, 
como a arara-azul, a onça-pintada, o 
cervo-do-pantanal, a ariranha, o tatu-
canastra, o tamanduá-bandeira e a 
onça-parda, entre outros. As figuras 2 e 
3 nos oferecem alguns exemplos.

Figura 3: Animais encontrados no Pantanal | Fonte: Walfrido Tomas

Figura 2: Tuiuius e Colhereiros
Fonte: Walfrido Tomas
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Algumas 
preocupações com 

a degradação
ambiental



Os pescadores amadores de Aquidauana, Anastácio e Miranda 
observaram a gradativa redução da quantidade de peixes. 
Eles vêm notando essa diminuição ao longo dos anos. A 
experiência de vida e seu amor pelo local os fez ficar mais 
atentos ao que vem ocorrendo.

Carlos Sato (Figura 4), é dono do Pesqueiro 110 na região 
de Aquidauana. Para ele, uma das possíveis causas desse 
fenômeno é a lavagem de tanques de pulverização de 
agrotóxicos nos rios.

Ele, que já criou alevinos, sabe que a alimentação de alguns 
desses filhotes é composta especialmente de plâncton, 
organismos muito pequenos que constituem a base alimentar 
de ecossistemas aquáticos, pois servem de alimentos também 
aos organismos maiores. Alguns desses seres vivem em 
substratos (galhos, rochas etc.) e, no fundo dos riachos e rios, 
são chamados de organismos bentônicos. Outros são pelágicos, 
ou seja, ficam à deriva e flutuando na coluna d’água.

O plâncton absorve o agrotóxico diluído na água do rio e, 
quando isso ocorre, os agrotóxicos escalam os diferentes níveis 
de uma das cadeias alimentares, acirrando os problemas, 
que podem até causar a morte de alguns peixes antes que 
tenham chegado à fase reprodutiva. Portanto se os tanques de 
pulverização forem lavados diretamente nos rios, pode ocorrer 
o comprometimento da boa qualidade de vida de muitos seres 
vivos que ali residem.

Isso nada tem a ver com o que é conhecido regionalmente 
como “decoada”, que é um outro fenômeno, do qual falaremos 
posteriormente.

Uso indiscriminado de agrotóxicos

Figura 4: Carlos Sato | Fonte: Ana Lúcia Dias
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O lixo urbano, ou mesmo o lixo resultante de uma pescaria, quando jogado 
às margens dos rios (Figuras 5 e 6) pode ser “varrido” para dentro das 
águas durante o período de cheias, espalhando e aumentando ainda mais o 
problema.

Alguns animais confundem fragmentos de lixo (especialmente plásticos que 
flutuam na água) com alimento e o ingerem. Isso pode causar a morte desses 
animais.

Nas cidades de Aquidauana, Anastácio e Miranda, o lixo urbano ainda é um 
problema, pois a coleta não ocorre sistematicamente em todos os pontos 
da cidade. Por isso algumas pessoas, inadvertidamente, descartam o lixo as 
margens dos rios, como ocorre no córrego João Dias, em Aquidauana, o que 
nos leva a enfatizar a necessidade de uma Educação Ambiental mais ampla e 
efetiva.

Lixo urbano 

Figura 5: Lixo às margens do rio Aquidauana | Fonte: Ana Lúcia Dias



O despejo de esgoto não tratado 
afeta a qualidade e a oxigenação da 
água.

O esgoto doméstico permite a 
proliferação de micro-organismos 
que consomem o oxigênio 
dissolvido na água, dificultando 
a respiração dos peixes, que 
começam a aflorar à superfície 
para respirar e, em casos extremos, 
acabam morrendo.

Em muitas cidades da região, a 
rede coletora de esgotos está sendo 
implantada ou ampliada, mas o 
tratamento desses esgotos nem 
sempre ocorre, sendo jogados 
diretamente no rio (Figuras 7 e 8).

Figura 6: Lixo às margens do rio Aquidauana | Fonte: Ana Lúcia Dias

Esgoto 

Figura 7: Esgoto | Fonte: Ana Lúcia Dias



O desmatamento da vegetação 
ripária – a vegetação que fica na 
beira do rio – causa assoreamento 
(Figura 9) de algumas áreas, que 
podem mudar o curso das águas 
e afetar as áreas que normalmente 
se alagariam. Ao ser mudada a 
área alagada, a vegetação pode 
não estar adaptada às enchentes 
e sofrer consequências drásticas, 
vindo a morrer.

Outra consequência do 
desmatamento e da poluição 
urbana é a destruição das 
nascentes. Normalmente frágeis e 
delicadas, elas podem facilmente 
sucumbir às mudanças 
ambientais. As nascentes (Figuras 
10 e 11) são também locais de 
desova e berçário de muitos 
animais, de modo que sua 
preservação é fundamental para 
a manutenção desse maravilhoso 
bioma.

Figura 8: Esgoto | Fonte: Ana Lúcia Dias

Assoreamento 

Figura 9: Assoreamento | Fonte: Christiane Gioppo
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Figura 10: Nascente | Fonte: Maria Helena da Silva Andrade Figura 11: Nascente | Fonte: Maria Helena da Silva Andrade
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Leonel Ramos salientou uma 
preocupação com a formação 
dos piloteiros (Figuras 12 e 13) 
que entram em contato direto e 
mais prolongado com os turistas, 
fechando um ciclo, o que nos 
leva a enfatizar a necessidade de 
Educação Ambiental contínua, 
voltada a esse segmento 
profissional.

Finalmente, os pescadores 
amadores também enfatizaram 
a necessidade de se pensar em 
projetos para o repovoamento  
de peixes nativos da região.

 

Figura 13: Piloteiro e turistas | Fonte: Karina KanashiroFigura 12: Piloteiro e pescadores | Fonte: Caroline Passos

Formação de 
piloteiros 
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Dra. Maria Helena da Silva Andrade
Laboratório de Geoecologia da Faculdade de Engenharia, 

Arquitetura e Urbanismo e Geografia – UFMS

Dra. Debora Calheiros
Embrapa Pantanal e Departamento de Geografia do  Instituto de 

Ciências Humanas e Sociais – UFMT

Decoada

Como as batidas de um coração, todos os anos as águas 
enchem (sobem) e esvaziam (descem) no Pantanal e é isso 
que faz com que esse fantástico ecossistema abrigue tanta 
vida, tornando-se tão belo e interessante, nos oferecendo 
tanta riqueza, como no caso dos peixes. A esse “ritmo” 
anual, chamamos de pulso de inundação, pulso de cheias 
e secas. É tanta água que os rios recebem das chuvas, 
nas cabeceiras, que acabam não dando conta de drenar. 
Então acontece que parte dessa água extravasa dos leitos e 
inunda os campos.

Na enchente, o contato da água com a terra seca e com 
as plantas faz com que haja a decomposição da matéria 
orgânica ali presente, a chamada “podriqueira do 
batume”. Essa “podriqueira” é promovida pelas bactérias, 
que são seres vivos tão pequenos que não podem ser 
vistos a olho nu. Elas são muito importantes, já que são as 
responsáveis por reciclar a matéria na natureza, para que 
possam ser utilizadas novamente por outros seres vivos.

Na primeira parte, falamos sobre a diminuição dos peixes 
causadas pela degradação ambiental. Mas há também uma 
mortandade causada por aspectos naturais. É dessa que 
vamos tratar a seguir.

Figura 14: Água de “podriqueira” | Fonte: Maria Helena da Silva Andrade Figura 15: Água de “podriqueira” | Fonte: Maria Helena da Silva Andrade
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Figuras 16 e 17: Peixes na superfície da água, “boqueando”
Fonte: Maria Helena da Silva Andrade

Figura 18: Peixes na superfície da água, “boqueando” | Fonte: Maria Helena da Silva Andrade

A água logo começa a ficar escura como chá preto (Figuras 14 e 15), 
como se fosse um grande chá de todas as plantas que ficaram dentro 
da água. A água também fica pior de se beber, cheirando mal, cheiro 
de coisa podre mesmo. As piquirinhas e as arraias ficam na flor 
d’água; os peixes começam a ficar ariscos, não pegam isca. A isso o 
povo pantaneiro chama de “decoada”, ou “água de decoada”.

Para que possam fazer a decomposição (podriqueira), as bactérias 
precisam utilizar o oxigênio presente na água, e quanto mais o 
utilizam, menos oxigênio fica disponível para outros seres que ali 
vivem, como os peixes, por exemplo. Além disso, soltam também 
outro gás, o gás carbônico, aquele que soltamos quando expiramos. 
Praticamente todos os organismos respiram oxigênio e soltam gás 
carbônico, mesmo na água.

Assim, os peixes começam a ficar todos meio tontos, zonzos com 
a falta de oxigênio e com o gás carbônico em excesso. Curimbas, 
cachorras, pintados, cacharas, sauás, bagres, arraias, todos sobem à 
superfície e começam a “boquear”, tentando pegar o oxigênio que 
ainda tem na flor d’água, onde a água tem contato com o ar (Figuras 
16, 17 e 18). 

Quando a falta de oxigênio é muito grande e o gás carbônico 
aumenta muito (acima de vinte por cento), acontece a mortandade 
de peixes, pois o ambiente fica muito ruim e eles não conseguem 
respirar (Figuras 19 e 20). Às vezes acontece só numa baía, às vezes 
no corixo também, e às vezes alcança até o rio. Se a enchente for 
forte, isso tudo vai acontecendo em várias baías e em vários corixos 
(Figuras 21 e 22) e rios e a “podriqueira” vai se juntando e chegando 
também no rio Paraguai, o maior rio do Pantanal.

É bom lembrar que a decoada acontece nos primeiros meses do ano, 
no início da enchente, normalmente entre fevereiro e abril, época 
também de altas temperaturas, o que acaba ajudando no processo de 
“podriqueira”, pois, quanto mais altas estão as temperaturas, mais 
facilmente acontece a decomposição da matéria orgânica.
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Figuras 19 e 20: Mortandade de peixes | Fonte: Maria Helena da Silva Andrade

Outras características da água só podem ser 
verificadas nos laboratórios de pesquisa ou com o 
uso de equipamentos especiais, pois são de difícil ou 
impossível visualização.

O resultado desse fenômeno natural, complexo e único 
é que pode acontecer a morte de toneladas de peixes, 
bem como a morte de outras espécies, como insetos, 
pulgas d’água e oligoquetos (parentes das minhocas), 
que não suportam a falta de oxigênio na água, pois 
dependem dele para sobreviver.

Entre os peixes, algumas espécies são mais sensíveis 
a essas condições, como os peixes de couro (sem 
escamas): pintados, cacharas e bagres, entre tantos 
outros. O pacu, que tem escamas, desenvolveu uma 
estratégia para tentar driblar a falta de oxigênio: fica 
com o lábio dilatado, a fim de tentar facilitar a troca de 
gases com a atmosfera, e os pescadores o chamam de 
“pacu beiçudo” quando ele está assim.

Como vimos, quando os peixes sobem à flor d’água 
em busca de oxigênio para respirar, diz-se que eles 
estão “boqueando” e neste momento ficam meio bobos, 
sendo facilmente capturados. 

Algumas pessoas se alimentam dos peixes pegos 
nessas condições, apenas se eles ainda estiverem vivos. 
Outras, não. Se já estão mortos, geralmente não são 
consumidos, uma vez que não se sabe quanto tempo 
estariam nessa condição.

Figura 21: Baías e corixos | Fonte: Maria Helena da Silva Andrade Figura 22: Baías e corixos | Fonte: Maria Helena da Silva Andrade



Ao selecionar a área de pesca, verifique se o rio e o local 
escolhido têm pesca liberada, pois há rios e nascentes com 
área restrita, independentemente da época do ano.

Se você, pescador, avistar sinais de envenenamento de peixes 
ou detectar a presença de colorações e cheiros incomuns, 
oleosidades ou turbidez excessiva na água, interrompa a 
pescaria e avise imediatamente a Polícia Militar Ambiental.

Da mesma forma, ao se perceberem áreas recentemente 
desmatadas ou queimadas, deve-se avisar a Polícia Militar 
Ambiental. 

Por outro lado, é importante tomar tento especialmente com 
os sacos plásticos levados para a pescaria: por serem muito 
leves, voam facilmente e ficam flutuando no rio, mas quando 
vêm as cheias, esses saquinhos ficam presos às árvores na 
beira do rio e alguns pássaros ou mesmo peixes os tomarão 
por alimento, causando sérios problemas ao trato digestório 
desses animais. Assim, se localizar um saquinho plástico 
ou tampas e garrafas PET, recolha para descartar em local 
apropriado.

Não deixe lixo, PETs, garrafas de vidro, sacos plástico nem 
tocos de cigarro ou qualquer resto da pescaria nos locais 
de pesca. Observe atentamente, para deixar o local ainda 
melhor do que você o encontrou. 

Alguns cuidados   
com o ambiente 
durante a pescaria
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O apanhador de desperdícios

Manoel de Barros

Uso a palavra para compor meus silêncios.
Não gosto das palavras
fatigadas de informar.
Dou mais respeito
às que vivem de barriga no chão
tipo água pedra sapo.
Entendo bem o sotaque das águas
Dou respeito às coisas desimportantes
e aos seres desimportantes.
Prezo insetos mais que aviões.
Prezo a velocidade
das tartarugas mais que a dos mísseis.
Tenho em mim um atraso de nascença.
Eu fui aparelhado
para gostar de passarinhos.
Tenho abundância de ser feliz por isso.
Meu quintal é maior do que o mundo.
Sou um apanhador de desperdícios:
Amo os restos
como as boas moscas.
Queria que a minha voz tivesse um formato de canto.
Porque eu não sou da informática:
eu sou da invencionática.
Só uso a palavra para compor meus silêncios

Duas Pescarias
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Vamos apresentar uma pescaria em busca do pacu, peixe de carne 
saborosa, comum no Pantanal, que faz sucesso na culinária regional.

A pesca amadora é aquela em que o peixe é retirado da água e 
a graça está em fisgar e puxar o animal, no entanto não há fins 
comerciais.

O que comprar para cada tipo de pescaria, ou para montar uma boa 
e diversificada tralha de pesca (Figura 23 e 24), é sempre uma grande 
dúvida dos neófitos. 

Para escolher, oriente-se com um bom piloteiro ou com os donos dos 
pesqueiros, ou ainda em lojas de equipamentos de pesca (Figura 25). 

As orientações podem ser úteis para definir as tralhas que serão 
usadas, para selecionar os equipamentos mais adequados e, 
finalmente, comprar as iscas certas.

É importante conhecer a alimentação predileta do peixe que 
deseja pescar. Os pacus gostam de massinhas feitas com farelo de 
soja, comem milho (Figura 26) e, em pesca apoitada, caranguejos. 
Também gostam de frutos como urucum (Figura 27) e jenipapo 
(Figura 28). Às vezes é preciso “cevar” o rio: alguns barcos são 
equipados com cevadores que vão deixando um rastro de alimentos 
para atrair esses animais, no entanto essa prática não é recomendada 
pelos ambientalistas.

Pesca Amadora 
de Pacu

Figura 23: Caixa de pescaria | Fonte: Christiane Gioppo
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Figura 24: Tralha de pesca | Fonte: Ana Lúcia Dias Figura 25: Equipamento de pesca | Fonte: Ana Lúcia Dias



44 PROGRAMA DE EDUCAÇÃO AMBIENTAL BR-262/MS 45PROGRAMA DE EDUCAÇÃO AMBIENTAL BR-262/MSFigura 26: Isca de milho | Fonte: Ana Lúcia Dias Figura 27: Urucum | Fonte: Ana Lúcia Dias Figuras 28: Jenipapo | Fonte: Ana Lúcia Dias
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Tralhas no barco e a aventura começa, buscando-se 
os melhores lugares, próximos às margens, na som-
bra e longe dos locais de águas profundas e paradas, 
conhecidos localmente como “poções”.

Ao longo do percurso você poderá ser agraciado com 
as belezas naturais do Mato Grosso do Sul. Se tiver 
sorte, poderá ver patos, tucanos, araras e até a onça- 
parda, que atravessa o rio em busca de presas, nem 
sempre fáceis.

As informações sobre as condições de pesca e a isca 
preferida do dia são repassadas entre os barcos. Os 
pescadores se comunicam, mas não são adeptos de 
trocar informações detalhadas nem de contar seus 
segredos.

Nem sempre apoitar o barco pode ser uma boa 
solução, pois pedras e raízes podem levar o pescador 
a perder um bom tempo tentando resgatar a poita 
enroscada. Muitas vezes é preferível amarrar o barco 
aos galhos das árvores, de maneira a evitar enroscos.

Como resultado, a pescaria oferece o convívio 
entre amigos, a conversa jogada fora e uma enorme 
satisfação de um dia passado à beira do rio, em 
contato com a natureza.
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Essa pescaria foi realizada 
no Pantanal de Aquidauana.

É importante ressaltar que 
a pesca do dourado está 
proibida pela lei municipal 
nº 2.237, em todo o 
município de Corumbá, 
desde o dia 1º de janeiro de 
2012. A suspensão da pesca 
do dourado foi determinada 
por 5 anos.

O turista deve solicitar 
licença de pesca e seguir a 
legislação que rege a pesca 
amadora, nas três esferas 
administrativas: municipal, 
estadual e federal.

A pescaria do dourado começa mesmo antes do raiar do dia.

Pequenas embarcações entrecortam o nevoeiro da manhã, 
navegando à montante em busca de corredeiras e águas 
turbulentas, locais preferidos dos dourados.

Um piloteiro experiente não conhece somente os melhores 
locais de pesca mas também todos os pontos perigosos do rio. 
Ele, ou ela, poderá ensinar a pescar e conduzirá todo o processo, 
oferecendo métodos e técnicas, com segurança.

O conhecimento acumulado pelos piloteiros é impressionante; 
são exímios sabedores de coisas e causos do rio.

Ao longo do percurso, podem-se observar inúmeros tablados 
(Figura 29) – alguns improvisados –, pequenas embarcações e 
belíssimas paisagens naturais. Isso já vale a subida do rio, que 
chega a durar duas horas.

O rio rapidamente passa de águas calmas a turbulentas e o 
piloteiro é o responsável por uma condução segura, evitando 
troncos, pedras e enroscos.

Acima das principais corredeiras, a pescaria começa em águas 
tranquilas. Anzóis preparados, isca na água e o barco navegando 
desligado, seguindo o fluxo da correnteza. 

Mussuns e curimbatazinhos são algumas das iscas prediletas 
do dourado (devem ser trazidas vivas). As figuras 30, 31 e 32 
mostram alguns tipos de iscas vivas. Varas com linha 50 são as 
mais indicadas.

Pesca Amadora 
de Dourado



Figuras 30, 31 e 32: Iscas vivas | Fonte: Ana Lúcia DiasFigura 29: Tablado | Fonte: Ana Lúcia Dias
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O pescador experiente verifica constantemente a 
isca, a linha e a boia. Um tira-e-põe da água, enrola-
e-desenrola faz parte do processo. A pescaria não é 
silenciosa nem parada, como muitos novatos podem 
imaginar: o rio e a pesca são muito dinâmicos.

Um local de boa pesca em um dia pode não sê-lo no 
dia ou na semana seguinte.

O dourado é um peixe carnívoro e agressivo 
que não se entrega com facilidade. Ele se debate 
vorazmente e solta-se com facilidade. Por isso, uma 
vez fisgado, começa o melhor desse tipo de pescaria: 
nomeadamente, a retirada do peixe de dentro da água.

A luta entre o dourado e o pescador é acirrada. O 
pescador tenta recolher a linha rapidamente, enquanto 
o peixe, por sua vez, tenta esconder-se embaixo do 
barco, fugindo de seu algoz. Ao mesmo tempo que 
torna a pesca mais difícil, essa luta faz dela uma das 
mais interessantes e disputadas nos rios pantaneiros.

Engana-se quem pensa que o processo acabou. Logo 
em seguida, prepara-se novamente a isca, o anzol e… 
linha na água!

O barco continua descendo vagarosamente ao sabor 
da correnteza e o pescador aguarda outras corredeiras 
e cachoeirinhas para buscar novas aventuras.

Na pesca amadora ou profissional, no Pantanal, os 
tamanhos mínimos devem ser respeitados, e somente  
dourados com mais de 65 cm podem ser capturados. 
Animais com medida inferior a esta devem ser 
devolvidos ao rio.
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A paisagem é maravilhosa e inspiradora, 
revelando o equilíbrio e a sabedoria ambiental. 
A tarde cai e a pescaria vai terminando. Um dia 
de pesca pode, com sorte, render dois ou três 
dourados. O pescador amador não precisa de 
mais que isso para se deliciar com o sabor do 
pescado.

O período de pesca normalmente ocorre entre 
os meses de março e outubro, e os pescadores 
devem tirar uma licença na Polícia Militar 
Ambiental para agirem de forma legal. A licença 
pode ser de três meses ou de um ano, conforme 
a preferência e necessidade do pescador.

Um bom pescador sabe que não precisa exagerar 
na pesca, pois o melhor da pescaria é o processo 
em si e, no final, poder saborear um peixe fresco. 

Na volta, o corpo dá sinais de cansaço, mas não 
há descanso enquanto uma delícia da culinária 
japonesa, que foi absorvida e reinventada pela 
cultura pantaneira, não for provada: o sashimi 
do Pantanal.

O resultado de uma pesca consciente e 
respeitosa é visível: de fácil manejo ambiental e 
rápida recuperação pela própria natureza.

Doni Merlotti relata uma história 
de pescaria quase inacreditável... 
não fosse a foto (Figura 33) para 
comprovar. 

Ele nos conta que estavam ele, o 
Leonel, o “cumpadre” Luis e pilotando 
o barco, o Erasmo. Este último pegou 
uma piraputanga na mesma hora 
em que os demais haviam fisgado 
três dourados de uma só vez. Doni 
menciona a adrenalina e loucura do 
momento. 

No sufoco, Erasmo pergunta:

– E o que eu faço agora?

História de pescador

Figura 33: Erasmo Valejo e 
Doni Merlotti | Fonte: Valdemir 
Leonel Ramos

E Doni responde:

– Recolhe sua linhada e coloca a vara 
atrás das minhas costas que eu escoro 
pro peixe não “fugir”. 

Enquanto isso, Erasmo precisava 
continuar controlando o barco, com o 
remo, correnteza abaixo. Pois bem, ele 
complementa:

– Acertamos um cardume em cheio 
ao fisgarmos os três dourados, daí 
os demais vieram atrás e, nesse 
momento, um dourado de grande porte 
abocanhou metade da piraputanga de 
uma só vez. 

Grande pescaria!!!
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A elaboração do sashimi é imediata. Os 
filés, de peixe são extraídos e cortados 
em fatias. Ao fatiar os filés pode-se 
perceber os espinhos, por isso as fatias 
devem ser fininhas.

Ao peixe mistura-se molho de soja e 
cebolas em rodelas, e tudo é arrumado 
em uma travessa como se fosse 
salada. Outra alternativa é servir tudo 
misturado, como uma versão de ceviche 
– tradicional comida peruana com 
peixe cru temperado.  

O preparo tradicional do prato japonês 
foi perdido, mas ganhou em sabor: o 
sashimi do Pantanal é consumido tão 
rapidamente que deixa a vontade de 
retornar em breve.

A tradição oriental e a proximidade 
com a cultura latino-americana 
permitiu que o povo pantaneiro, de pele 
queimada do sol, grande simplicidade 
e beleza, reinventasse o prato à sua 
maneira. 

À iguaria tradicional japonesa 
adicionaram-se novos sabores 
emprestados da rusticidade local, 
mais temperos, mais cores – simples e 
imperdível.

Sashimi
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Sashimi de Peixes do Pantanal
Receita do Sr. Sato

Peixes para o sashimi:
O sashimi é essencialmente feito com fatias de peixe cru, 
mas nem todo peixe é adequado para o preparo do prato.

Geralmente é preparado com peixes de escama e evita-se 
o uso de peixes de couro, que são inadequados, devido à 
consistência da carne.

Dentre os peixes presentes no Pantanal podemos 
recomendar: timboré, curimba, piauçú, pacú, tilápia, 
dourado, piraputanga e os demais peixes de escama.

Por outro lado, não são recomendados os seguintes: 
peixe cachorro, sardinha de água doce, saicanga e todos 
os demais peixes de couro.

Ingredientes para o molho:
120 ml de shoyu

½ colher de chá de glutamato monossódico

2 limões taiti grandes

3 a 4 colheres de gengibre ralado

Guarnição:
1 repolho pequeno cortado em fatias muito finas ou 
ralado

1 cebola cortada em fatias finas

Wasabi

Figura 37: Sashimi Pantaneiro | Fonte: Christiane Gioppo

Figuras 34 a 36: Sequência de preparação do Sashimi Pantaneiro
Fonte: Christiane Gioppo
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