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Por herança cultural ou questão de sobrevivência, eles já foram desmatadores, 
extrativistas e caçadores. Descobriram que podem ganhar mais e garantir 
o futuro protegendo a f loresta e hoje usam os conhecimentos que só eles 
acumularam como guias, vigilantes e mateiros
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PrOtetOres
Mateiros como João 

Leite protegem a
natureza na Serra da

Capivara, no Piauí (págs.
anteriores), no Parque 

Nascentes do Parnaíba, 
no Nordeste (acima) e na

Estação Ecológica Raso 
da Catarina, na Bahia 

personagens cada vez mais disputados por 

pesquisadores, ambientalistas e até por 

empresas que se dedicam à conservação?

Para sobreviver, Marcos Prado 

trabalhava na extração de palmito, na 

Mata Atlântica do Vale do Paraíba, em 

São Paulo. Hoje, sua função é identificar 

quem comete a ilegalidade e orientar 

proprietários para o uso sustentável, 

com beneficiamento dos frutos sem 

a derrubada das árvores. O cenário é 

o Parque das Neblinas, uma reserva 

particular que adotou a estratégia de 

contratar ex-caçadores como guias e 

vigilantes.

No passado, a dura rotina de Marcos 

exigia permanecer duas semanas 

acampado no mato e carregar as hastes 

de palmito até pontos de entrega, para 

faturar R$ 500 por semana. Nesses locais 

improvisados, o produto era cozido e 

colocado em potes de vidro sem qualquer 

higiene. “A palmeira começou a sumir, 

foi preciso ir cada vez mais distante 

para cortá-la, e o esforço acabou não 

compensando mais”, conta o mateiro. 

Seu irmão, Alexandre de Lima, o Xandó, 

também derrubava árvores e hoje se dedica 

à fiscalização da área e coleta de sementes 

para replantio. “Antes só sabíamos como 

tirar, mas não como plantar.”

Ainda assim, a antiga prática é 

transmitida de geração em geração, assim 

como a caça – naquela região, um hábito 

cultural, não um motivo de sobrevivência. 

“É mais uma diversão”, admite o guarda-

odos os dias, do 

alto de um mirante 

no Morro do 

Cajado, o brigadista Adão Sena vigia a 

paisagem de veredas, lugar de riquíssima 

biodiversidade típica de Cerrado, para agir 

rápido contra a maior ameaça: o fogo que 

se alastra para a renovação de pastagens. 

O lugar guarda as nascentes do maior rio 

genuinamente nordestino, o Parnaíba, e 

nenhum daqueles refúgios, inclusive os 

mais distantes e desconhecidos, escapa 

da atenção de seu protetor. A razão para 

tanto zelo é simples: o Parque Nacional 

Nascentes do Parnaíba, no sul do Piauí, 

sofre a pressão da última fronteira 

do agronegócio fora da Amazônia. O 

perigo despertou para uma nova visão 

e quem convive com a natureza e seus 

mistérios hoje aplica esse conhecimento 

para protegê-la. “As tradições devem ser 

transmitidas porque valorizam o lugar e 

ajudam na educação ambiental”, afirma 

Adão, que deixou a lavoura para fiscalizar 

o parque.

A experiência de Adão representa 

outros tempos para um ofício que se 

profissionaliza, ganha reconhecimento 

e transforma ex-caçadores e cortadores 

de árvores em defensores do ambiente 

natural. Esses homens dominam os 

segredos da floresta como ninguém. 

Conhecem as utilidades das plantas, as 

pegadas e os sons dos animais. Fazem 

fogo onde não há faísca e matam a sede 

bebendo água de cipós. Chamados de 

mateiros, aprenderam dos pais e avós 

como retirar da natureza tudo do que 

precisam para a sobrevivência. Quem 

são, o que fazem e como vivem esses 

T a agroeocologia é alternativa de
integração da população local para
acabar com a exploração predatória
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parque. Situada em Mogi das Cruzes (SP), 

a reserva ocupa 6,1 mil hectares, onde há 

mais de 50 anos a maioria das árvores já 

tinha virado carvão para siderúrgicas. 

Por décadas a vegetação nativa cedeu 

lugar ao eucalipto até a área ser tratada 

com uma nova lógica, dentro de critérios 

ambientais. “A regeneração da floresta 

atraiu a fauna de volta e os mateiros têm 

sido fundamentais nesse processo”, reforça 

Paulo Groke, diretor de meio ambiente 

do Instituto Ecofuturo, responsável pela 

reserva. Graças a eles, grupos de muriquis, 

primatas em perigo de extinção, foram 

identificados pela primeira vez ali. Agora 

há um trabalho voltado para felinos de 

grande porte. “Difícil imaginar o futuro 

daqueles fragmentos de mata sem a fauna 

que dispersa sementes e poliniza plantas.”

Integrar a população local tem sido 

uma arma contra a exploração predatória. 

No sul da Bahia, mateiros que roubavam 

madeira dos plantios de eucalipto para 

fazer carvão são auxiliados para um novo 

modo de produção, dentro da legalidade. 

No Programa de Desenvolvimento Rural 

Territorial, a fabricante de celulose 

Fibria cadastrou 32 vilarejos para ceder 

2,5 mil hectares a pequenos produtores 

cooperativados, no entorno do eucalipto. 

O objetivo: encontrar alternativas para 

quem dependia economicamente dos 

fornos de carvão, a maioria deles destruída 

por uma operação da polícia ambiental. 

A agroecologia tornou-se a maior aposta. 

Após a iniciativa, a renda familiar 

aumentou e o volume de madeira roubada 

diminuiu de 300 mil para 28 mil m3 ao 

eXPeriÊnCia
Os mateiros usam seus

conhecimentos para
guiar os turistas por entre 
os emaranhados de raízes

nos mangues e para 
auxiliar pesquisadores

na localização e 
identificação de árvores
e na coleta de sementes



guias
No Delta do Parnaíba,

o catador de caranguejo
Rouxinol conduz um 

safári nos manguezais. 
Fotógrafos e cinegrafistas
dependem dos guias para

chegar aos locais que
proporcionam belas

imagens até na caatinga
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alta diversidade biológica da região.

Mas a conservação é apenas uma faceta. 

Os mateiros são aliados estratégicos 

também no combate a doenças típicas 

do convívio com a floresta, como a 

malária. “São como ninjas, sabem onde 

andar e pisar e conhecem melhor do 

que ninguém como evitar as doenças”, 

afirma a bióloga Francismeire Gomes, 

do Instituto de Pesquisas da Amazônia. 

A pesquisadora é especializada no estudo 

da leishmaniose, transmitida por insetos 

que normalmente agem no meio silvestre, 

mas agora ameaçam a população com a 

expansão das zonas urbanas na floresta. 

Daí a importância de quem sabe como 

se prevenir e conhece os lugares para 

a captura dos insetos, destinados ao 

laboratório.

O conhecimento tradicional nunca 

foi tão valioso como hoje, diante dos 

desafios para o uso mais sustentável da 

floresta e seus recursos. A contribuição 

beneficia também a arqueologia. Na 

Serra da Capivara, no Piauí, onde está a 

maior “coleção” de pinturas rupestres das 

Américas, ex-caçadores hoje se dedicam 

a conservar aquele importante pedaço 

que restou de Caatinga e dão suporte às 

pesquisas sobre a ocupação do continente 

pelo homem primitivo, há mais de 50 mil 

anos. O lugar abriga um parque nacional 

ano. O povoado Sombra da Tarde mudou 

de nome para apagar a fama do passado. 

“Temos vergonha daquele ambiente de 

violência no qual vivíamos”, diz Edson 

Jesus, um dos mateiros que apanhavam 

lenha em troca de um percentual da 

venda para comprar comida.

No sul da Bahia, próximo a Porto 

Seguro, David dos Santos Souza, o 

Marola, e sua turma de mateiros 

especializaram-se na coleta de sementes 

nativas da Mata Atlântica para abastecer 

viveiros que destinam mudas a projetos 

de reflorestamento. O trabalho exige 

experiência tanto na localização como na 

escalada de árvores, algumas altíssimas, 

como os jatobás. Hoje a renda do grupo 

depende da floresta mantida em pé, 

realidade bem diferente de seus pais e 

avós, antigos carvoeiros e madeireiros.

Os mateiros da nova geração ajudam a 

redimir a ganância de quando imperava 

a lógica da ocupação a qualquer custo, 

financiada por governo e empresas. 

Problemas como o tráfico de animais 

silvestres, praticado com o auxílio de quem 

conhece a floresta, ainda persistem. Mas, 

diante do apelo ambiental, a turma que 

redireciona o conhecimento tradicional 

para o bem é maior e mais expressiva. É 

o caso do vigilante Antônio Delgado, que 

aprendeu com o pai a arte de derrubar 

árvores para abrir roça e hoje aplica 

sua experiência como guia de educação 

ambiental, nas trilhas da Estação Veracel, 

uma das reservas particulares de mais 

Os mateiros são aliados também no 
combate às doenças típicas do convívio 
com a floresta, como a malária 
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na terra de Chico Mendes os guias
apresentam a cultura local, as plantas 
medicinais e o extrativismo sustentável

e monitoramento da fauna nos canais 

da transposição do rio São Francisco. “É 

preciso entender o que ocorrerá com 

as mudanças no ambiente”, ressalta. É 

um aprendizado de mão dupla entre o 

conhecimento tradicional e o científico. 

Eles sabem manipular serpentes venenosas 

e descobrir onde determinadas espécies 

se abrigam. “Aprendem muito rápido, 

passam a chamar os bichos pelo nome 

científico e logo ganham desenvoltura 

de biólogos”, confirma a pesquisadora 

Melissa Gogliath, especializada no resgate 

dos anfíbios antes que os tratores abram 

caminho para a água passar.

O turismo também ganha com a 

experiência de quem conhece a natureza. 

Os exemplos despontam de Norte a Sul. 

No Delta do Parnaíba, litoral do Piauí, o 

catador de caranguejos Francisco Araújo, 

o Rouxinol, conduz um safári fluvial 

dentro de manguezais virgens. Só ele e os 

colegas mateiros sabem a hora em que os 

macacos chegam para comer nas margens 

dos riachos.

Em Xapuri, no Acre, terra de Chico 

Mendes, assassinado em 1988 por lutar 

contra fazendeiros que desmatavam, 

primos do líder seringueiro trabalham 

como guia na reserva mantida pela 

comunidade. Aos forasteiros apresentam a 

cultura local, o uso das plantas medicinais 

e a atividade extrativista, que tem selo 

ambiental. “Nosso banco é a floresta”, diz 

com orgulho Sebastião Teixeira Mendes, o 

Bastião.

reconhecido pela ONU como Patrimônio 

da Humanidade, e há muito que ser 

desvendado. “Surpresas acontecem com 

frequência”, conta o guarda-parque João 

Leite, mateiro que encontrou naqueles 

refúgios um caminho para mudar de 

vida.

João até cedeu o nome para o batismo de 

sítios arqueológicos descobertos com sua 

ajuda. A última façanha foi obra do acaso. 

Certo dia, quando descia um paredão 

rochoso para a coleta de fezes de mocó, 

roedor típico da região que estava sendo 

pesquisado por uma bióloga, deparou 

com um belíssimo painel de arte rupestre 

até então desconhecido dos cientistas que 

trabalham na área há 40 anos. Detalhe: 

o novo sítio se localiza no penhasco logo 

abaixo dos pés de quem visita o Baixão 

das Andorinhas para observação das aves 

que chegam em voo rasante, nos finais de 

tarde. 

“No passado, via os animais apenas 

como objeto de caça”, diz o guarda-parque, 

que aprendeu com os amigos caçadores 

o modo de sobreviver na hostilidade 

da Caatinga. De olho no futuro, João 

está concluindo o curso de Ciências da 

Natureza para se dedicar ao estudo das 

onças-pintadas.

Os caboclos, como também são 

chamados, dão suporte de campo a 

fotógrafos e cinegrafistas que divulgam 

as riquezas naturais do País. São 

indispensáveis até mesmo nas grandes 

obras de infraestrutura para impulsionar 

o desenvolvimento. “Talvez eu não veja os 

resultados, mas meus filhos e netos, sim”, 

diz Marlon Bruno, integrante da equipe 

de mateiros que trabalham no resgate 

PreserVaÇÃO
Mateiros ajudam uma
bióloga no resgate da

fauna nas obras de
transposição do Velho

Chico. Carlos Demétrio
se refresca num rio de

águas cristalinas na
mata que ele ajuda a 

preservar, no Nordeste


