O Pantanal e seu regime hidrológico
O Pantanal situa-se em uma grande depressão na porção central da América do
Sul, drenada pelo rio Paraguai e seus tributários cujas cabeceiras estão localizadas no
Brasil, na Bolívia e no Paraguai. Essa região vem sendo preenchida, nos últimos milhares
de anos, por sedimentos arenosos Plio-pleistocênicos trazidos das terras altas no seu
entorno, formando um grande delta interior pela justaposição de vários leques aluviais.
Mudanças climáticas ocorridas nos últimos milhares de anos, com alternância de períodos
úmidos e secos, foram muito importantes para na configuração da planície pantaneira,
que pode ser reconstituída por meio dos diversos estudos hidrológicos, geológicos e
geomorfológicos já realizados na região.
A

multiplicidade

de

fatores,

hidrológicos,

geológicos,

geomorfológicos,

pedológicos, topográficos e climáticos, em diferentes escalas temporal e espacial, que
intervém no Pantanal é evidenciada pela existência de várias propostas de regionalização
ou reconhecimento de sub-regiões no Pantanal, ou, como muitos dizem, pela existência
de “vários Pantanais”, cada qual com as suas características próprias.
O conceito de “pulso de inundação”, formulado por Wolfgang Junk e
colaboradores (Junk et al., 1989), serve para explicar a dinâmica fluvial dessa grande
área úmida que é o Pantanal, na qual a alternância anual entre estações chuvosa e seca
nessa imensa área de várzea, produz um pulso de inundação monomodal, previsível e de
baixa amplitude, com padrões locais de inundação altamente variáveis devido
basicamente aos padrões de descarga dos rios que desaguam no rio Paraguai, tanto de
água como de sedimentos. A precipitação diferenciada nas várias regiões da bacia do Alto
Paraguai também têm reflexos nesses padrões, com evidências, inclusive, da existência
de ciclos supra-anuais de cheias e secas na planície pantaneira, que ainda precisam ser
melhor investigados. A estação chuvosa está concentrada entre os meses de Novembro e
Março, com valores entre 1.200 e 1.300 mm/ano, com extremos chegando próximos a
2.000 mm/ano; a precipitação é mais intensa nas partes altas do norte e nordeste quando
comparada com a parte sul. Durante a estação seca, cujo ápice ocorre em Agosto, é
frequente a ocorrência de fogo, especialmente nos locais em que há maior acúmulo de
biomassa vegetal seca, como formações campestres e savânicas abertas.
A topografia diversificada, associada a diferentes feições geomorfológicas, na sua
maioria decorrentes de processos fluviais, gera um vocabulário próprio para se referir aos
diferentes tipos de corpos de água existentes no Pantanal. Lagoas temporárias ou
permanentes formadas em depressões do terreno podem reter água por um tempo

variável, sendo responsáveis por parte da infiltração dessa água no solo. As lagoas que
mantém conexões com os rios durante a época das cheias são comumente denominadas
de “baías”, enquanto lagoas sem comunicação direta com os rios, formadas basicamente
por água de chuva, e, portanto, bastante alcalinas, são chamadas de “salinas”. A
presença da vegetação herbácea nas margens da lagoa pode auxiliar na identificação
desses dois tipos, já que as salinas não apresentam vegetação marginal ao corpo d´água,
e tampouco no seu interior; as baías em geral apresentam grande desenvolvimento de
vegetação, formada por plantas aquáticas de diversas famílias e formas biológicas.
A água que não retorna ao leito do rio e permanece nas baías evapora ou infiltra
no solo, sendo a evaporação da água da terra maior que o volume de água recebido pela
precipitação pluvial, fazendo com que o Pantanal seja considerado uma grande superfície
de evaporação, com grande influência na dinâmica climática regional. A retenção de água
nas planícies chega varia entre 30 a 60%, ainda que com grandes variações temporais e
espaciais. Durante as cheias, quando o nível das águas está mais alto, essa move-se
lentamente por meio de depressões, conhecidas como “corixos”. Podem também
deslocar-se por meio de largas planícies graminóides, onde formam cursos rasos e
espraiados, denominados de “vazantes”.
Em geral, as águas dos rios no Pantanal transportam uma baixa carga de
nutrientes, em função da origem geológica dos sedimentos que carregam; há
mecanismos internos para retenção de nutrientes, associados principalmente à topografia
e à vegetação, responsáveis pelo sustento de uma vida selvagem rica e abundante, e que
também propicia o desenvolvimento de uma pecuária de baixo impacto, que
tradicionalmente vem sendo praticada na planície pantaneira há mais de 200 anos. Os
efeitos do regime de inundações sobre as plantas e os animais são bastante diversos,
havendo vários estudos que mostram as diferentes estratégias que a biota desenvolveu
para viver em ambientes tão dinâmicos e, em alguns casos, com condições extremas.
Eventos ligados ao pulso de inundação podem atuar como gatilhos de processos
funcionais e/ou reprodutivos, em plantas e animais, conforme já demonstrado em vários
trabalhos científicos realizados no Pantanal. Há quem afirme categoricamente que o pulso
de inundação do Pantanal é o grande responsável pelas características dessa região, e
que alterações nesses ciclos poderiam levar a mudanças imprevisíveis, com
consequências tanto sobre a vida silvestre como para as populações humanas que vivem
na região há muitas gerações.
As principais ameaças ao delicado sistema de drenagem e aos ciclos hidrológicos
na planície pantaneira são representadas pela construção do reservatórios para

aproveitamento hidrelétrico nas partes altas dos tributários da bacia, da implantação de
diques e drenos para controle da inundação e implantação de infraestrutura, como
estradas e portos, além de agricultura, o assoreamento rápido de rios decorrente da falta
de conservação de solo nas partes altas da bacia hidrográfica e a implementação de uma
hidrovia de grande porte no sistema Paraguai-Paraná, projeto polêmico que há anos
circunda o Pantanal, visto tanto como uma ameaça à integridade da região como uma
alternativa de dinamização da economia. Águas residuais não tratadas e resíduos sólidos
das cidades situadas no Pantanal, algumas passando por um rápido processo de
crescimento, também constituem ameaças à região pantaneira, além da intensificação da
pecuária, com aumento de lotação animal e introdução de pastagens exóticas. Tais
fatores contribuem diretamente para a destruição de hábitats, reduzindo a diversidade de
espécies e, consequentemente, de interações nas comunidades biológicas.

Eventos históricos de inundações no Pantanal entre janeiro de 1900 a novembro de 2011, obtidos a partir
da estação fluviométrica de Ladário (MS), no rio Paraguai (Alho & Silva, 2012)
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