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1
INTRODUÇÃO GERAL

Denomina-se Pantanal a planície aluvial intermitentemente inundada (inter e
intra-anualmente) pela bacia do Alto Paraguai (361.666 km2), localizada na região
Centro-Oeste do Brasil (15o30' e 22o30' S / 54o45' e 58o30' O). A área total do Pantanal,
no Brasil, é de 138.183 km2, mais de dez milhões de hectares, sendo que 48.865 km2
(35,36%) estão no estado de Mato Grosso, ao norte, e 89.318 km2 (64,64%) no estado
de Mato Grosso do Sul, o que torna o Pantanal a maior planície inundável do planeta
(SILVA & ABDON, 1998).
Os ecossistemas que compõem essa depressão coletora de água superficial de
drenagem das áreas adjacentes (JUNK & DA SILVA, 2003) apresentam características
ecológicas e sócio-econômicas únicas, que os diferenciam de outras áreas úmidas do
país e do mundo (LONGHI et al., 2006). Além disso, por causa de suas
particularidades, o Pantanal foi dividido em 11 sub-regiões, de acordo com aspectos
relacionados à inundação, relevo, solo e vegetação: Cáceres, Poconé, Barão de Melgaço,
Paraguai, Paiaguás, Nhecolândia, Abobral, Aquidauana, Miranda, Nabileque e Porto
Murtinho. A sub-região do pantanal do rio Paraguai, local onde foi desenvolvido este
trabalho, possui 8.147 km2, perfazendo 5,90% de todo o território pantaneiro (SILVA &
ABDON, 1998).
Caracteristicamente, no Pantanal ocorrem extensas áreas de transição,
inundáveis periodicamente, entre ecossistemas terrestres e aquáticos (JUNK, 1993). O
transbordamento das águas dos rios, sendo o Paraguai o principal, e seus afluentes, além
dos lagos conectados, é decorrente da precipitação nas cabeceiras dos corpos de água
que drenam para a planície pantaneira, da precipitação direta na própria planície, bem
como da baixa declividade do seu relevo (VALERIANO & ABDON, 2007;
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