
 Pantanal, paraíso do ecoturismo! 

O Pantanal é uma das maiores áreas alagadas contínuas do plane-

ta e é constituído por um conjunto de vários ecossistemas numa 

planície com cerca de 250 000 km2, na bacia hidrográfica do rio 

Paraguai. Está situado bem no centro da América do Sul, esten-

dendo-se pelo sul do Mato-Grosso, noroeste do Mato-Grosso do 

Sul e ainda pelo leste da Bolívia e o norte do Paraguai, onde é 

chamado de chaco. Devido ao baixo declive desta planície, a água 

que cai nas cabeceiras da bacia do rio Paraguai chega a gastar 

quatro meses ou mais para atravessar todo o Pantanal. Os ecos-

sistemas são caracterizados por cerrados e cerradões sem alaga-

mento periódico, campos inundáveis e ambientes aquáticos, 

como lagoas de água doce ou salobra, rios, vazantes e corixos. O 

Pantanal é considerado um dos principais santuários da biodiver-

sidade do planeta, contando com 650 espécies de aves, 124 espé-

cies de mamíferos e 263 espécies de peixes e uma infinidade de 

répteis, sendo considerado, pela Unesco, Património Natural 

Mundial e Reserva da Biosfera. 

Entre as espécies mais conhecidas podemos observar as seguin-

tes: jaguar, jacaré, anta, capivara, peixes (dourado, pintado, 

curimbatá, pacu), ariranha, macaco-prego, veado-campeiro, lobo

-guará, cervo-do-pantanal, jaguatirica, tatu, bicho-preguiça, 

tamanduá, lagartos (iguana, calango-verde), jabuti, cobras (jibóia 

e sucuri) e pássaros (tucano, tuiuiú, papagaios, araras, carcarás, 

emas e gaviões).  

Um dos atractivos para o visitante são as muitas fazendas e pou-

sadas onde se pode ficar e fazer uma série de actividades: cami-

nhadas madrugadoras para observação da fauna pantaneira, a fim 

de observar bem de perto os jacarés e a arara azul, fazer um safári 

fotográfico ou um passeio a cavalo ou dar um passeio de canoa  

nas baías para contemplar a vegetação e as aves aquáticas com 

maior proximidade. À noite, é possível fazer uma focagem noctur-

na, para avistar os jacarés, cujos olhos têm um reflexo vermelho 

impressionante, e a divertida busca por jaguatiricas e jaguares. 

Estes passeios são acompanhados por guias locais conhecedores 

do meio ou por guias de Turismo credenciados pela EMBRATUR.  
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AS LAGOAS CHAMADAS DE BAÍAS 

AS CHEIAS DO PANTANAL 

PÔR-DO-SOL NO PANTANAL 



Informações Úteis:  

 Clima : O clima do Mato Grosso é predominantemente tropical com média anual ultrapassando os 26 ºC. O 

 índice de chuvas é alto, situando-se à volta dos mil e quinhentos milímetros anuais. 

 As temperaturas médias (máxima /mínima diurnas) de Cuiabá são as seguintes: 

  
  Como chegar: Via aérea, com a TAP, em voos directos de Lisboa para Rio de Janeiro ou São Paulo e posteri

 or ligação em voo regional  para  Cuiabá , Campo Grande, Bonito ou  Curumbá. 

 HOSPEDAGEM: Na zona de Barão de Melgaço recomendamos a POUSADA RIO MUTUM (cat. Superior);   

 em Poconé recomendamos a pousada ARARAS ECO LODGE (cat. Plus); em Bonito recomendamos a POUSA

 DA ZAGAIA (cat. Plus), a POUSADA  WETIGA (cat. Plus) e hotel OLHO D‘ÁGUA (cat. Superior); em Miranda 

 recomendamos o REFÚGIO ECOLÓGICO CAIMAN que funciona em regime sazonal. 

Jan Fev Mar Abr Mai Jun Jul Ago Set Out Nov Dez 
33/23 33/23 33/23 33/23 32/21 31/18 32/17 34/19 34/21 34/23 34/23 33/23 

Para reservas ou informações contactar: 

 

 

 
Global Mundi Brazilian Tour Operator 

Phone: +55 21 2548 8052  
Skype: global.mundi 

Marc Vermeulen – (Fit & Group Director) 
  marc@globalmundi.com.br 

Daniel Pontes – (Executive Director) 
 daniel@globalmundi.com.br   

Em Portugal: 
DMClinks – Destinos MC 

Maria do Carmo Camacho  
Email: mariacarmo.camacho@dmclinks.pt  

Telefone : (351) 965663672 

CAPIVARA 

TUIUIÚ 

JACARÉ 

POUSADA RIO MUTUM 

SUCURI 

ANTA 

PASSEIO NO PANTANAL 

TUCANO 

JAGUAR 

Cidades e passeios recomendados 

Entrando por Cuiabá, no Mato-Grosso, pode-se visitar o Pantanal 

Norte, cujas principais cidades serão Barão de Melgaço, com sava-

nas e ninhais, Poconé e Cáceres, a Princezinha do rio Paraguai. 

Poconé é excelente para avistar animais. Pode servir para pernoitar 

e sair bem de madrugada para percorrer os 145 km da estrada 

Transpantaneira, com 82 pontes, até Porto Joffre, para ver jacarés 

na beira dos rios, revoadas de pássaros e muitos outros animais. 

No Pantanal Sul, que ocupa dois terços de todo o território panta-

neiro, as cidades a visitar são Curumbá, Miranda, Aquidauana e 

Bonito. A cidade de Aquidauana possui muitas fazendas com diver-

sas actividades como safari fotográfico e passeios a cavalo. Miran-

da tem um charme todo especial no seu centro histórico, que pre-

servou a arquitectura do início do séc. 20. Outra possibilidade mui-

to interessante é conhecer as aldeias indígenas, nos arredores des-

tas cidades. Corumbá fica nas margens do Rio Paraguai, na frontei-

ra com a Bolívia e a pescaria é o seu maior destaque. O rio abriga 

mais de duzentas espécies de peixes e serve de palco para o Festi-

val Internacional de Pesca do Pantanal.  

Bonito é um município do Mato-Grosso do Sul, situado numa regi-

ão de cerrado, no Parque Nacional da Serra da Bodoquena. Com 

uma altitude média de 350 m, a paisagem é de pequenos morros 

cobertos de mata muito densa e permeada por pastagens. Pólo do 

ecoturismo ao nível mundial, as suas principais atracções são as 

paisagens naturais, os mergulhos nos rios de águas transparentes, 

as cachoeiras, grutas, cavernas e dolinas. São famosos os passeios 

de bote pelo Rio Formoso, bastante tranquilos e a descida em flu-

tuação - utilizando máscara e "snorkel" - pelos rios para observação 

da fauna e flora subaquáticas.  
RIO FORMOSO EM BONITO 


