Um Pantanal ou vários Pantanais?
Muitas pessoas imaginam o Pantanal como uma grande área inundada, monótona e homogênea, o
que não corresponde à realidade. Trata-se de uma região bastante diversa, na qual são reconhecidas diversas
sub-regiões, que variam tanto na delimitação, nas escalas de análise, no peso dado aos diferentes critérios de
classificação e nos nomes empregados.
Os próprios limites do Pantanal variam conforme a fonte considerada, pois além de diferentes meios
de verificação e medição da extensão da planície pantaneira, em alguns trabalhos é considerada somente a
parte do Pantanal que está em território brasileiro, enquanto em outros são incluídas as porções da planície
ocorrentes na Bolívia e no Paraguai.
Na última década houve um ganho de qualidade nesse trabalho de circunscrição e regionalização do
Pantanal, na medida em que a melhoria das ferramentas geotecnológicas e o acesso mais fácil a banco de
dados de imagens orbitais da região propiciaram um incremento do conhecimento sobre a área para resolver
esse tipo de questão. Reconhecer diferenças regionais e seus fatores condicionantes é fundamental para a
proposição de políticas e ações de manejo e conservação do Pantanal.
Os principais critérios adotados para delimitação de regiões no Pantanal são geológicos,
topográficos, pedológicos, hidrográficos e vegetacionais, com pesos distintos para cada grupo de fatores em
cada parte da planície pantaneira. O número de sub-regiões propostas para o Pantanal varia de 6 até 18,
dependendo das fontes consideradas, cujos nomes baseiam-se na toponímia regional, associadas a nomes de
rios e localidades de referência, como é o caso da Nhecolândia, do Paiaguás, do Nabileque e de Barão de
Melgaço.
Essa grande diversidade de paisagens, fruto das diversas influências que o Pantanal recebeu na sua
formação e continua recebendo das regiões limítrofes, condicionadas aos pulsos de inundação, justifica o
tratamento dado por vários estudiosos à região, que a denominaram de “Complexo do Pantanal” ou então
reconheceram como um “Mosaico”, nesse caso, com base principalmente na grande variação de vegetação
que se observa na planície pantaneira, muitas vezes com tipos fitofisionômicos distintos ocorrendo muito
próximos entre si.
A tabela abaixo mostra uma das classificações mais recentes do Pantanal existentes na literatura,
elaborada por grupo de pesquisa ligado à Universidade Federal do Mato Grosso do Sul 1, utilizando imagens
de satélite de acesso livre, fornecidas pelo Instituto Nacional de Pesquisas Espaciais – INPE, com a
contribuição que cada sub-região tem na composição do Pantanal.
Regiões da planície pantaneira com suas respectivas área e percentuais de contribuição na área total
do Pantanal. Fonte: Mioto et al. (2012).
Nome
Alto Barão de Melgaço
Apa-Amoguijá-Aquidabã
Aquidauana
Baixo Barão de Melgaço
Cabeceira do Pantanal
Cáceres
Canoeira
Entorno Pantaneiro
Miranda-Abobral
Nabileque
Negro
Nhecolândia
Paiaguás
Paraguai
Poconé
Taboco
Taquari
Tuiuiu
Total - Pantanal

Área (km²)
3.986
5.045
2.186
9.308
6.272
13.866
1.897
2.491
7.300
8.972
2.051
20.210
18.430
3.015
13.193
2.168
12.178
8.072
140.640

Porcentagem (%)
3%
4%
2%
7%
4%
10%
1%
2%
5%
6%
1%
14%
13%
2%
9%
2%
9%
6%
100%

Percebe-se que muitas regiões recebem suas denominações com base no principal rio nela localizado,
destacando a importância que os diversos rios que formam o Pantanal têm na composição de suas paisagens.
A figura abaixo, obtida da mesma fonte, ilustra as regiões listadas na tabela, destacando que a imagem foi
obtida na época chuvosa, uma vez que pode haver pequenas variações nos limites quando essa delimitação
tem como base imagens orbitais obtidas durante a estação seca.

Regiões da planície pantaneira delimitadas na época chuvosa, com base em critérios relacionados ao
solo, regime de inundação e vegetação. Cada região é reconhecida por um número correspondente à
legenda abaixo da figura. Fonte: Mioto et al. (2012).
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