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O som do Pantanal

Diário de Campo

eche os olhos, aguce os ouvidos e preste atenção noFuniverso sonoro que o rodeia. Agora tente imaginar o
registro ininterrupto, durante um ano, dos mais variados 

sons produzidos no Pantanal por aves, insetos, mamíferos, 
répteis e peixes. Do canto forte e estridente da anhuma ao 
rugido assustador da onça parda, tudo, absolutamente tudo 
que produz som no Pantanal mato-grossense está sendo 
registrado nos computadores do projeto “Monitoramento de 
Bioindicadores e Aves Migratórias no Pantanal Mato-
Grossense. Acústica Aplicada – Uma Ferramenta de Acesso à 
Sustentabilidade Biológica”. 

Bioacústica

Agricultura Tropical
Linhas de pesquisa: Recursos Naturais; 
Propagação, Melhoramento e Manejo de 
Espécies Vegetais Nativas, Cultivadas e 
Medicinais; e Sistemas de Produção. 
Coordenação: Prof. Dr. Ricardo Amorim 
Contato: (65) 3615-8618
http://www.ufmt.br/ufmt/unidade/index.
php/secao/siteAlt/3290/3287/PPGAT

Biotecnologia
Areas de concentração: Biodiversidade e 
Conservação. Linhas de pesquisa:
Conhecimento da Biodiversidade;
Conservação e Uso Sustentável da
Biodiversidade; Biotecnologia com a linha 
de pesquisa Bioprospecção e Desen-
volvimento de Bioprocessos e Bio-produtos. 
Coordenação em Mato Grosso: Profa. Drª. 
Carolina Joana da Silva 
Secretaria do programa: (65)-32230113 
www.bionorte.org.br

Biotecnologia e Biodiversidade
Linhas de pesquisa: Ciência, Tecnologia e 
Inovação para Sustentabilidade da Região 
Centro-Oeste; Bioeconomia e Conservação 
dos Recursos Naturais; Desenvolvimento 
de Produtos, Processos e Serviços
Biotecnológicos. 
Coordenação: Profª. Drª Cátia Nunes
Secretaria do programa: (65) 3615-8877
http://redeprocentrooeste.org.br/edict
http://redeprocentrooeste.org.br/postgrad
uate/index/p/1/o-programa

Ciência Animal 
Área de concentração em Produção Animal. 
Linhas de Pesquisa: Nutrição e Produção; 
Forragicultura e Pastagem. 
Coordenação: Prof. Dr. João Garcia
Caramori Júnior
Secretaria do programa: (65) 3615-8675 
www.ufmt.br/pgca

Ciências da Saúde
O Doutorado em Ciências da Saúde conta 
com três áreas de concentração: a)
Cirurgia e Metabolismo (linhas de
pesquisa: Cirurgia, Nutrição e Metabo-
lismo; Endocrinologia e Metabolismo); b) 
Doenças Infecciosas e Parasitárias (linhas 
de pesquisa: Diagnóstico e Tratamento de 

Doenças Tropicais; Infecções Fúngicas de 
Interesse em Medicina Humana e
Veterinária; c) Epidemiologia e Serviços de 
Saúde (Linha de pesquisa: Epidemiologia e 
Serviços de Saúde). 
Coordenação: Prof. Dr. Amílcar Sabino 
Damazo
Secretaria do programa: (65) 3615-8863 
Site: www.ufmt.br/fcm/cpg

Ciências Veterinárias
Área de concentração Sanidade Animal e 
Clínica Médica e Cirúrgica de Animais 
Domésticos e Silvestres. Linhas de
pesquisa: Patologia animal; Diagnóstico, 
epidemiologia e controle de doenças de 
animais domésticos e silvestres; Clínica 
Médica e Reprodução de Animais
Domésticos e Silvestres; Clínica Cirúrgica e 
Anestesiologia de Animais Domésticos e 
Silvestres. 
Coordenação: Prof. Dr. Roberto Lopes de 
Souza
Secretaria do programa: (65) 3615-8627
http://www.ufmt.br/ppgvet).

Ecologia e Conservação da Biodiversidade
Área de concentração Ecologia de
Ambientes Aquáticos e Terrestres. Linhas 
de pesquisa: “Ecologia de Áreas Úmidas” e 
“História Natural, Ecologia e Sistemática 
de Organismos”. 
Coordenação: Prof. Dr. Thiago Junqueira 
Izzo
Secretaria do programa: (65) 3615-8878 
http://www.ufmt.br/ppgecb

Educação
Área de concentração Educação. Linhas 
de pesquisa: Culturas Escolares e
Linguagens; Educação em Ciências e 
Educação Matemática; Organização
Escolar, Formação e Práticas Pedagógicas; 
Cultura, Memória e Teorias em Educação; 
Movimentos Sociais, Política e Educação 
Popular. Coordenação: Profª Drª Márcia 
dos Santos Ferreira.
Secretaria do programa: (65) 3615-8431
Site: http://www.ufmt.br/ppge 

Educação em Ciências e Matemática 
PPGECEM
Oferecido pela Rede Amazônica de

Educação em Ciências e Matemática 
(Reamec), 
As atividades acadêmicas e de gestão do 
curso são desenvolvidas em três IES polos: 
Universidade Estadual do Amazonas;
Universidade Federal de Mato Grosso; 
Universidade Federal do Pará. 
Coordenação: Prof.ª Drª Marta Maria
Pontin Darsie.
Telefone: (65) 3615 8910 / 3615 8909 
Site: http://www.ufmt.br/ufmt/ppgecem/

Física Ambiental
Área de concentração em Interação
Biosfera‐Atmosfera. Formação nos temas 
fundamentais da ecofisiologia vegetal e da 
microclimatologia, tratados nas diferentes 
disciplinas ofertadas, associadas à
pesquisa de campo, à modelagem
computacional e técnicas de sensoriamen-
to remoto. 
Coordenação: Prof. Dr. José de Souza 
Nogueira 
Secretaria do programa: (65) 3615
8748/9982 0068
Site: http://www.pgfa.ufmt.br/

História
Área de concentração em “História,
territórios e fronteiras”. Linhas de
pesquisa: 1) Territórios, temporalidades e 
poder; 2) Fronteiras, identidades e cultura 
e 3) Ensino de História, Memória e 
Patrimônio. 
Coordenação: Prof. Dr. Leandro Duarte 
Rust
Secretaria do programa: (65) 3615-8493
Site: http://www.ppghis.com/site/

Estudos de Cultura Contemporânea
Área de concentração em “Estudos
Interdisciplinares de Cultura”, o curso 
conta com três linhas de pesquisa:
1)Poéticas Contemporâneas; 2) Epistemes 
Contemporâneas e 3) Comunicações e 
Mediações Culturais. 
Coordenação: Prof.ª Dr.ª Maria Thereza de 
Oliveira Azevedo
Secretaria do programa: (65) 3615-8428
Site: http://www.ppgecco.com/site/ 

Maria Liete Alves

Alves, M. L. 2015. O som do Pantanal. Revista de Jornalismo Cientifico da Universidade Federal de Mato 
Grosso 4: 21-23. ISSN 2179-5932.



22 27

Pós-Graduação

ma visita ao campo de pesquisa, na Fazenda Pouso UAlegre, no Pantanal de Poconé, onde estão instaladas 
as 10 estações de captação, revela que equipamentos 

recolhem todo e qualquer som e imagem por meio de 
câmeras, gravadores e computadores, 24h por dia. O 
procedimento guarda a grande vantagem de não ser invasivo 
ao meio ambiente e de dispensar a presença de uma pessoa 
monitorando os equipamentos, pois estes funcionam de forma 
autônoma e as informações ficam armazenadas nos 
computadores.
Nas estações estão sendo coletados 50 Terabytes - o terabyte-
TB é uma medida usada para armazenagem de dados - de 
som por ano, o que equivale à capacidade de 100 mil 
computadores de 500 gigas cada um. A partir de 2014, 
passaram para 100 TB por ano, diz o coordenador do projeto, 
doutor Charly Schuchmann, professor associado do Programa 
de Pós-Graduação em Ecologia e Conservação da 
Biodiversidade (UFMT) e Bolsista PVE do Programa Ciência 
sem Fronteiras (CNPq / INAU / UFMT), e do Zoological 
Research Museum A. Koenig e Universidade de Bonn, 
Alemanha.
O projeto é uma pesquisa internacional interdisciplinar que tem 
como parceiros a Universidade Federal de Mato Grosso 
(UFMT), o Instituto Nacional de Ciência e Tecnologia em Áreas 
Úmidas (INAU); o Conselho Nacional de Desenvolvimento 
Científico e Tecnológico (CNPq), o Programa Ciência sem 
Fronteiras (CsF), Museu de Pesquisas Zoológicas Alexander 
Koenig (Alemanha) e Fundação Brehm para Conservação da 
Aves (Alemanha), mais a Coordenação de Aperfeiçoamento de 
Pessoal de Nível Superior (Capes). Na UFMT, o projeto é 
desenvolvido no Instituto de Biociências, em parceria com o 
Instituto de Computação. 
Iniciada em outubro de 2012, a pesquisa tem duração prevista 
de três anos, mas, provavelmente, deverá ser estendida por 
mais três. A equipe do projeto é composta por vários 
especialistas do Brasil e de outros países. 

A tecnologia a favor da vida
Para fazer o registro das imagens e dos sons, 10 computado-
res foram espalhados ao longo de três quilómetros de área 
aberta. Nas áreas florestadas, 10 câmeras capturam imagens 
dos animais. Ainda existem mais dois equipamentos móveis 
que mudam de local de acordo com a necessidade. 
Os microfones utilizados no projeto conseguem captar 
qualquer som produzido, ultrapassando os 200 quilohertz 
(KHz) – o ouvido humano capta apenas 16 KHz-, permitindo, 
assim, ter todo o espectro de comunicação dos animais. 
Instalados sobre a água, os microfones capturam de 2 a 5 km 
de distância, apontados para o céu chegam a capturar 2 km de 
altura. 
O som dá informações importantes sobre migração. “De onde 
vêm as aves, de que região da terra. Se da Terra do Fogo, no sul 
da América do Sul, e o que vêm fazer aqui. Se para reprodução 
ou em busca de alimentação”, explica o professor Charly, que 
também diz que os pássaros migram para outras regiões por 
motivos variados, inclusive por mudanças drásticas no clima.
Com uma experiência de 34 anos de pesquisa com pássaros, 
somente na América do Sul, o professor Charly conta algumas 
peculiaridades sobre o comportamento das aves. Segundo ele, 
no inicio dos anos 20 os cientistas descobriram que elas 
possuem uma linguagem muito complexa e que, mesmo não 
sendo tão rica como a dos humanos, é bastante eficiente, 
principalmente para a reprodução bem sucedida. Por meio da 
vocalização, uma fêmea é capaz de identificar se o macho é 
saudável, se é bonito ou se sabe se defender, aspectos 
fundamentais para definir se irá escolhê-lo como parceiro para 
acasalamento. 
A maioria das aves vive nos trópicos, e mesmo as que vivem 
nas zonas temperadas migram em certas épocas do ano para 
se alimentar, trocar de pena, ou se reproduzir.  As que vêm para 
trocar de pena cantam baixinho para não atrair predadores, 
esclarece o professor Charly. De acordo com ele, existem 
espécies que podem ter mais de 60 diferentes vocalizações.

Diário de Campo

Os cursos de pós-graduação, 
principalmente de doutorado, 
têm um efeito decisivo para 

uma determinada região. O impacto 
da pós-graduação sobre o desenvolvi-
mento humano de uma região foi 
sendo aferido na pesquisa de doutora-
do de Elizandra de Siqueira, do 
Programa de Pós-Graduação em 
Educação (PPGE) .  Segundo a 
pesquisadora, os dados coletados 
sobre os egressos do programa 
revelam que o curso “proporcionou 
uma mudança de perspectiva, em que 
a maioria diz ter se tornado autônoma 
na caminhada de pesquisa e de 
desenvolvimento de suas atividades”. 
Os entrevistados da pesquisadora 
também apontam ganhos quanto à 
“melhor qualidade de vida pela 
m e l h o r i a  d a  r e m u n e r a ç ã o ,  
crescimento intelectual, político e 
aquisição de conhecimento; fortaleci-
mento da identidade de professor e de 
pesquisador, motivação para busca 
constante de novos conhecimentos”.
Para que um curso de doutorado seja 
aprovado pela Capes, deve cumprir 
uma série de requisitos, que 
implicam, inclusive, na existência de 
um grupo de pesquisa já maduro em 
determinadas áreas. Uma área de 
concentração direciona a implanta-
ção desses cursos. Um grupo já 
consolidado é necessário, segundo a 
pró-reitora de pós-graduação Leny 
Cazelli, porque os projetos têm de ser 
muito coerentes com a produção 
científica daquele grupo e com a 

existência das fontes necessárias 
para as pesquisas que vão ser 
desenvo lv idas .  “É necessár io  
justificar a criação do curso. Se não 
houver corpo docente habilitado para 
desenvolver a proposta da área de 
concentração, o projeto será reprova-
do, porque será artificial”.
A tabela a seguir demonstra que o 
doutorado mais antigo da UFMT 

Doutorados da UFMT
Novos cursos e sua importância para o ensino e a pesquisa

A pós-graduação na Universidade Federal de Mato Grosso (UFMT) avança 
e se consolida com a implantação dos cursos de doutorado. De 2005 

para cá, já são 12 cursos de doutorado implantados, nove nascidos de 
seus programas de pós-graduação e três em rede com outras instituições.

Chája 
Gua, gua, gua

possui apenas dez anos de existência; 
sendo assim, a maioria dos cursos 
ainda não teve tempo de evoluir na 
sua pontuação. Mas, dois cursos de 
doutorado já passaram da nota quatro 
para cinco, na avaliação da Capes: os 
doutorados de Física Ambiental e 
Agricultura Tropical foram muito bem 
avaliados (5), apesar de ainda serem 
programas muito jovens.

Fonte: PROPG/UFMT

Pró-Centro-
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Era uma Vez...

O Prêmio Odebrecht de Pesquisa Histórica

Desde 2003, que o “Prêmio Odebrecht de Pesquisa Histórica Clarival do 
Prado Valladares” é conferido anualmente a um projeto de pesquisa que 
contribua significativamente para um maior entendimento da formação 
econômica, sociopolítica ou artística brasileira. O vencedor recebe todas as 
condições para concretizar o seu projeto, e o resultado é a publicação em 
formato de livro de arte, bilíngue, distribuído para entidades ligadas à cultura 
no Brasil e no exterior.  

s

Muitas outras informações podem ser fornecidas pelo canto 
dos pássaros, mas as imagens das câmeras trap e vídeos 
também darão informações adicionais, com maior seguran-
ça na identificação e estimativa da densidade das espécies 
e padrão de vida, reprodução, comportamento, relação 
entre número de machos e fêmeas, idade, entre outras.

Bioindicadores de mudanças climáticas

Um dos objetivos do estudo, talvez o mais importante, está 
relacionado às mudanças climáticas, pois aves migratórias 
são excelentes bioindicadores de alterações ambientais. 
“Na Europa, já estão estudando os pássaros há 50 anos e já 
se verifica uma redução assustadora, principalmente nas 
comunidades que migram para a África, que acusam uma 
diminuição de 90%”, informa o professor.

O professor Charly conta que as aves vêm dos 
Estados Unidos ou Canadá, passam uma 
temporada no Pantanal e voltam, e pelo arquivo de 
dados que ele já possui é possível identificar a 
origem delas. Futuramente será possível saber até 
de que localidade dos Estados Unidos ou do 
Canadá elas são, pois já estão construindo um 
banco de dados com informações genéticas. “Uma 
gota de sangue informa de onde vieram e a que 
subpopulação pertence”, garante o professor.
Segundo ele, muitas são as ameaças sobre as 
comunidades de pássaros. No Pantanal, a grande 
ameaça está relacionada às barragens - já são 
mais de 30- para a produção de energia. Na época 
da seca, praticamente todas as aves estão em 
período de reprodução e fazem os seus ninhos no 
meio dos arbustos grandes e baixos, onde colocam 
os ovos, e em curto espaço de tempo as barragens 
soltam água para a planície que pode chegar a 2 
metros de altura, comprometendo a reprodução. 
O coordenador alerta quanto à importância dos 
estudos que estão sendo realizados para as áreas 
úmidas, da riqueza da biodiversidade e do quanto 
elas são frágeis, necessitando de atenção e 
cuidados especiais. Neste sentido, as pesquisas 
são de fundamental relevância, uma vez que 
“tendo informação completa e correta tem como 
proteger as áreas ricas em biodiversidade”. 

Normalmente, os fazendeiros selecionam as áreas pela 
conveniência e não pelo critério de melhor adequação, 
assim, “futuramente vão ter problemas, mas eles não sabem 
disso”, completa o professor. Esta metodologia de campo, 
não invasiva, é de um imenso valor para futuros programas 
de avaliação rápida da biodiversidade e estudos de 
conservação, pois oferece resultados rápidos a baixo custo e 
de alta precisão para muitos estudos ambientais de espécies 
que emitem sons e que ocorrem em todos os ecossistemas 
do mundo.
O professor Charly também ressalta que somente com 
educação é possível, de fato, proteger e conservar os 
habitats, com melhores previsões para os impactos das 
mudanças nas zonas úmidas (naturais e antropogênicas) 
sobre as espécies migratórias de aves e de outros grupos de 
animais importantes para o Pantanal.

A viagem
O primeiro trecho percorrido por Luís de Albuquerque, de Lisboa até o Rio de Janeiro, foi de navio. Do Rio ele foi a Vila 
Bela da Santíssima Trindade, então capital da capitania de Mato Grosso. Este percurso foi a cavalo. Para chegar a Vila 
Bela, o governador percorreu as capitanias do Rio de Janeiro, Minas Gerais, Goiás e Mato Grosso, perfazendo um total 
de 580 léguas (4.000 km, aproximadamente). Após 17 anos, durante os quais administrou Mato Grosso, Luís de 
Albuquerque retornou a Lisboa. Saindo de Vila Bela pelo rio Guaporé, navegou por rios amazônicos até chegar em 
Belém do Pará. De lá seguiu para Lisboa, onde chegou em 1791. 
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Vila Bela da Santíssima Trinidade, 1789. In 
AMADO & ANZAI, 2014




