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RESUMO. Em áreas inundáveis as ações do fogo e da inundação podem ser 
determinantes na riqueza, composição, densidade e área basal das espécies 
vegetais, atuando diretamente na mortalidade e possibilitando ou impossibilitando a 
ocupação destas áreas por determinadas espécies vegetais. Neste estudo foram 
verificadas como varia a densidade, área basal, riqueza e composição de espécies 
entre áreas de mata ciliar no rio Paraguai submetidas a fogo nos anos de 2001, 
2005 e 2009 e áreas não submetidas ao fogo nos últimos 10 anos. O Estudo foi 
realizado no município de Corumbá-MS entre as coordenadas 21K 430970 m E 
7902447 m S e 21K 435136 m E 7915272 m S e foram utilizadas 150 parcelas de 5 
x 10 m (79 em áreas queimadas e 71 em áreas não queimadas). O critério de 
inclusão adotado foi de 5 cm de circunferência do tronco a 1,30 m do solo e árvores 
acima de 2,5 m. Foram amostradas 39 espécies pertencentes a 18 famílias 
botânicas. O fogo aumentou a riqueza em áreas sujeitas a menor período de 
alagamento e diminuiu a riqueza nas áreas sujeitas a longo período de inundação. 
Em áreas com fogo encontramos maior densidade de Bactris glaucescens e 
Cecropia pachystachya e menor área basal em espécies não tolerantes ao fogo 
como Genipa americana e Albizia inundata. Percebemos também que ocorre 
colonização das áreas no pós queima por Cecropia pachystachya. 
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ABSTRACT. In the wetlands the actions of fire and flood can be decisive in richness, 
composition, density and basal area of plant species, acting directly on mortality and 
enabling or disabling the occupation of these areas by certain plant species. In this 
study were found to vary as density, basal area, richness ans species composition 
between areas of riparian vegetation in the Paraguay River subjected to fire in 2001, 
2005 and 2009 and areas not subject to fire over the past 10 year. The study was 
conducted in the municipality of Corumbá-MS between coordinates 21K 430970 m E 
7902447 m S and 21K 435136 m E 7915272 m S were used 150 plots of 5 x 10 m 
(79 in burned areas and 71 in unburned areas). The inclusion criterion was 5 cm in 
the diameter at 1,30 m above the ground and trees above 2,5 m. We sampled 39 
species belonging to 18 families. The fire increased wealth in areas subject to 
shortest period of flooding and decreased wealth in areas subject to long period of 
flooding. In areas with fire found a higher density of Bactris glaucescens and 
Cecropia pachystachya and lower basal area in non-fire tolerant species such as 
Genipa americana and Albizia inundata. We also see that colonization by Cecropia 
pachystachya occurs in areas of post burns. 
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Legal and ethical requirements  

Manuscript submission  
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After acceptance  

 

Aims and scope  

 

Oecologia publishes innovative ecological research of general interest to a broad international 

audience. We publish several types of manuscripts in many areas of ecology:  

 

Categories: Manuscript Types:  

Physiological ecology Concepts, Reviews, and Syntheses  

Behavioral ecology Views and Comments  

Population ecology Special Topics  

Plant-animal interactions Original Research Papers  

Community ecology Methods  

Ecosystem ecology  

Global change ecology  

Conservation ecology  

 

In general, studies that are purely descriptive, mathematical, documentary, and/or natural 

history will not be considered.  

 

In the Concepts, Reviews and Syntheses section, we seek papers on emerging issues in 

ecology, especially those that cross multiple boundaries in ecology, provide synthesis of 

important bodies of work or delve into new combinations of theory and observations with the 

potential to create new paradigms or challenge existing paradigms. These papers are usually 

invited, but we welcome unsolicited contributions. In the Views and Comments section we 

seek short papers with the intent to provide contrary and/or broader perspectives on papers 

recently published in Oecologia. Alternatively, pairs of short papers which present opposing 

views on a topic of high interest in the ecological research community will be published in 

this section, with the intent to stimulate open debate. In both cases, the papers must be 

relatively short (up to 5 printed pages in the case of opposing view pairs of papers, or up to 3 

printed pages in the case of comments on previously-published work), and to contain not only 

an opinion or criticism on methods or statistics, but also relevant data or original analyses that 

support the opposing view or comment. Manuscripts or letters intended for the Views and 

Comments section will be reviewed by one of the Editors-in-Chief and a Handling Editor in 

the field appropriate to the submission. Special Topics are a collection of integrated papers on 

a critical topic of broad interest. Proposals for Special Topics should be submitted to one of 

the Editors-in-Chief. Methods are papers that outline new approaches that address standing 

questions in the discipline. Original Research Papers provide the core of our journal and 

represent original investigations that offer new insights into ecological systems.  
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Legal and ethical requirements  

 

Submission of a manuscript implies that the work described has not been published before  

(except in the form of an abstract or as part of a published lecture or thesis); that it is not 

under consideration for publication anywhere else; that its publication has been approved by 

all coauthors, if any, as well as by the responsible authorities - tacitly or explicitly - at the 

institute where the work has been carried out. The publisher will not be held legally 

responsible should there be any claims for compensation. In addition,  

 

• Plagiarism will not be tolerated. All text should represent contributions of the authors unless 

material is quoted and attributed to its original source. Authors wishing to include figures, 

tables, or text passages that have already been published elsewhere are required to obtain 

permission from the copyright owner(s) and to include evidence that such permission has 

been granted when submitting their papers. 

 

• All animal experiments must have been conducted in conformity with the “Guiding 

principles in the care and use of animals” approved by the Council of the American 

Physiological Society. Evidence of the adherence to these principles should be apparent 

 

• All human studies must have been performed in accordance with the ethical standards of the 

1964 Declaration of Helsinki and reviewed by the appropriate ethics committee. The text 

should clearly state that all persons gave their informed consent prior to their inclusion in the 

study. Details that might disclose the identity of the subjects should be omitted. 

 

• Authors must include a declaration that experiments comply with the current laws of the 

country in which the experiments were performed 

 

• Authors must indicate whether or not they have a financial relationship with the organization 

that sponsored the research. If no conflict exists, authors should state: The authors declare that 

they have no conflict of interest. The Editors-in-Chief reserve the right to reject manuscripts 

that do not comply with the above-mentioned requirements. The author(s) will be held 

responsible for false statements or for failure to fulfill the above-mentioned requirements.  

 

Manuscript submission  

 

Authors must submit their articles to "Oecologia" online. Electronic submission substantially 

reduces the editorial processing, review and publication time. After passing a pre-review 

assessment for journal eligibility by an Editor-in-Chief and a Handling Editor, submitted 

manuscripts are subject to peer review and copy editing. Please log directly onto the link 

below and upload your manuscript following the on-screen instructions. For the review 

process, the manuscript may be submitted as one single file (PDF, Microsoft Word or Rich 

Text Format with embedded illustrations, tables, etc.). If the manuscript is accepted, original 

files (not pdf or html) of the final version of the manuscript must be uploaded for production. 

Online appendices (Electronic Supplementary Material, ESM) must be submitted in a separate 

file. There is a total  
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file size limit of 60 MB for a manuscript submission, including ESM. If ESM (e.g., video) 

exceeds this size, please contact the appropriate Editor-in-Chief directly.  
 

Submit Online  
 

Manuscript preparation  
 

• The length of articles should not exceed 10 printed pages (equivalent to approximately 35 

submitted pages) including all references, tables, figures, and figure legends. Views and 

Comments submissions must be limited to 3 to 5 printed pages. One printed page corresponds 

to approximately 3 submitted pages, 850 words text, or 3 illustrations with their legends, or 55 

references. There will be a charge of 100 €, plus 19% VAT, for each page exceeding this 

limit. Editors typically return manuscripts prior to review that are likely to exceed the page 

limit. 
 

• Manuscripts must be written in English and double-spaced throughout (including references) 

with at least 2.5 cm (1 inch) margins. Please write in the active voice using the past tense only 

for methods and results sections. 
 

• Page numbers are required for the manuscript but should not be included on tables and 

figures. Pages in Electronic Supplementary Material (ESM) should be numbered separately. 

• Line numbers for text should run consecutively throughout the text, from the title page 

through the figure legends. Do not number lines in tables or figures. 
 

• Use a normal, plain font (e.g. Times New Roman) for text. Genus and species names should 

be in italics. The common names of organisms should not be capitalized 
 

• Abbreviations should only be used for terms repeated at least 3 times. Abbreviations should 

be defined at first mention in the abstract and again in the main body of the text and used 

consistently thereafter. 
 

• Format dates as day-month-year with months abbreviated: e.g., 01-Jan-2008 
 

• Use the equation editor of a word processing program or MathType for equations. (Note: If 

you use Word 2007, do not create equations with the default equation editor but use the 

Microsoft equation editor or MathType instead.) Symbols for parameters should be italicized. 
 

• Report values in equations, tables, figures and statistics with the number of digits that 

matches the precision of the data. 
 

• Please always use Unicode (http://www.unicode.org) font for non-roman characters. Use 

internationally accepted signs and symbols following the Standard International System of 

Units (SI, http://physics.nist.gov/cuu/Units/units.html) throughout the manuscript (in the text, 

tables and figures). Avoid complex units wherever possible (e.g use “no. m-2” instead of “no. 

per 16 m2”). Units should use exponent notation and avoid multiplication and division 

symbols (e.g., “*”, “/”, “x”): i.e., “no. m-2” and not “no./m2”). 
 

• Footnotes should not be used, except on the title page or in Tables. 
 

• For indents, use tab stops or other commands, not the space bar. 
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Manuscript contents (in order)  
 

• Title page The title should be concise and informative and less than 200 characters. Short 

titles (< 15 words) are best and are more often cited. The concept, problem or hypothesis to be 

tested should be clear from the title. The use of full taxonomic names in the title is 

discouraged; no taxonomic authorities should appear in titles. On the title page, include 

name(s) of author(s), the affiliation(s) of the author(s), and the e-mail address, telephone and 

fax numbers of the corresponding author. 
 

• Abstract The abstract should start with theory -based objectives or hypotheses, end with 

explicit conclusions, and should not exceed 250 words in length. Refrain from giving detailed 

methods; in most cases the technique becomes obvious by the way results are reported. Avoid 

writing “is discussed" or “needs further research”, and instead end with a conclusive 

statement of how the work has furthered our ecological understanding. The abstract should 

not contain any undefined abbreviations or literature references. 
 

• Key words Five key words should be supplied, indicating the scope of the paper and not 

repeating terms already used in the title. Each keyword should not contain more than two 

compound words, preferably only one. 
 

• Introduction 
 

• Materials and methods Some submissions, such as reviews, may depart from the typical 

format of Methods-Results-Discussion. 
 

• Results Avoid “Results are shown in Figure 3”. Instead, say for example, “Biodiversity 

declined with the addition of nitrogen (Fig. 3).” Be specific: e.g., “positively correlated” 

instead of “correlated”. Refer to magnitudes of effects (e.g. give effect sizes and confidence 

intervals) rather than just P-values. 
 

• Discussion 
 

• Acknowledgements Please keep this section as short as possible. Acknowledgments of 

people, grants, funds, etc. should be placed in a separate section before the reference list. The 

names of funding organizations should be written in full. Compliance with ethical standards 

may be stated in the cover letter rather than the acknowledgements section. 
 

• References Literature citations in the text should be ordered chronologically and indicate the 

author's surname with the year of publication in parentheses, e.g. Carlin (1992); Brooks and 

Carlin (1992). If there are more than two authors, only the first author should be named, 

followed by "et al." For example, “Carlin (1992), Brooks and Carlin (2004, 2005), Jones et al. 

(2007) demonstrated…” OR “… well studied (Carlin 1992; Brooks and Carlin 2004, 2005; 

Jones et al. 2007)”. References at the end of the paper should be listed in alphabetical order 

by the first author's name. If there is more than one work by the same author or team of 

authors in the same year, a, b, etc. is added to the year both in the text and in the list of 

references. References should only include works that are cited in the text and that have been 

published or accepted for publication. Personal communications and unpublished works 

should only be mentioned in the text. Alphabetize the list of references by the last names of 

the first author of each work. If available, the Digital Object Identifier (DOI) of the cited 

literature should be added at the end of each reference. Always use the standard abbreviation 

of a journal’s name 
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according to the ISSN List of Title Word Abbreviations (www.issn.org/2-22661-

LTWAonline.php). Reference examples: 

 

Journal papers: name(s) and initial(s) of all authors; year; full title; journal title abbreviated in 

accordance with international practice; volume number; first and last page numbers  

 

Savidge WB, Blair NE (2004) Patterns of intramolecular carbon isotopic heterogenity within 

amino acids of autotrophs and heterotrophs. Oecologia 139:178-189. doi: 10.1007/s00442-

004-1500-z  

 

Chapter in a book: name(s) and initial(s) of all authors; year; title of article; editor(s); title of 

book; edition; volume number; publisher; place of publication; page numbers  

 

Hobson KA (2003) Making migratory connections with stable isotopes. In: Berthold P, 

Gwinner E, Sonnenschein E (eds) Avian migration. Springer, Berlin, pp 379-391  

 

Book: name and initial(s) of all authors; year; title; edition; publisher; place of  publication  

 

Körner C (2003) Alpine plant life, 2nd edn. Springer, Berlin  

 

Theses: name and initial(s) of author; year; type (e.g., “Master thesis” or “PhD dissertation”), 

institution, place of publication  

 

 

Wilson JA (2004) Habitat quality, competition and recruitment processes in two marine 

gobies. PhD dissertation, University of Florida, Gainesville  

 

• Tables Each table should be submitted on a separate page, with the title (heading) above the 

table. Tables should be understandable without reference to the manuscript text. Restrict your 

use of tables to essential material. All tables must be cited in the manuscript text and 

numbered consecutively with Arabic numerals. Provide dimensions or units for all numbers. 

Identify any previously published material by giving the original source in the form of a 

reference at the end of the table heading. Tables will be printed with horizontal separation 

lines only (one below the table’s header, one below the column headers, and one at the end of 

the table); no vertical lines will be printed. Use tab stops to align columns and center numbers 

around decimals when appropriate. Footnotes to tables should be indicated by superscript 

lower-case letters (or asterisks for significance values and other statistical data). The number 

of decimals presented should be sensible and match the precision of the data. Acceptable file 

formats for tables include Microsoft Word (.doc), Rich Text Format (.rtf) and Excel (.xls). 

 

• Figure legends All figure legends (captions) should be assembled onto a separate page(s) 

preceding the figures. Each caption should be brief but sufficient to explain the figure without 

reference to the text. All figures must be cited in the manuscript text and numbered 

consecutively with Arabic numerals. 
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• Figures Each figure should appear on a separate page, with its figure number but without the 

figure legend. Figure preparation is critical. Please follow the journal-specific instructions and 

examples. 

 

• Electronic Supplemental Material (ESM) ESM are on-line appendices and may consist of 

information that is more convenient in electronic form (e.g. sequences, spectral data); large 

quantities of original data that relate to the manuscript (e.g. maps, additional tables and 

illustrations); and any information that cannot be printed (animations, video clips, sound 

recordings). Submit your material in PDF format; .doc or .ppt files are not suitable for long-

term viability. Figures embedded within the ESM text are fine. If spreadsheets are to be 

interactive, they should be submitted as .xls files (Microsoft Excel), otherwise submit as PDF. 

Always use MPEG-1 (.mpg) format for audio, video and animation. It is possible to submit 

multiple files in a .zip or .gz file. Name the ESM files consecutively, e.g. “ESM_3.mpg”. 

ESM must be numbered and referred to as “Online Resource”. The manuscript text must 

make specific mention of the ESM material as a citation, similar to that of figures and tables, 

e.g., ". . . as shown in the animation (Online Resource 3)”. ESM is not subject to copyediting 

and will be published as received from the author in the online version only so authors should 

format the ESM material exactly as they want it to appear. Do not include line numbers. ESM 

will be available in color at no additional charge. Reference to ESM will be included in the  

printed version.  

 

After acceptance  

 

• MyPublication Upon acceptance of your article you will receive a link to the special Author 

Query Application at Springer’s web page where you can sign the Copyright Transfer 

Statement online and indicate whether you wish to order OpenChoice and offprints. Once the 

Author Query Application has been completed, your article will be processed and you will 

receive the proofs. 

 

• Open Choice In addition to the normal publication process (whereby an article is submitted 

to the journal and access to that article is granted to customers who have purchased a 

subscription), Springer provides an alternative publishing option: Springer Open Choice. A 

Springer Open Choice article receives all the benefits of a regular subscription-based article, 

but in addition is made available publicly through Springer’s online platform SpringerLink. 

We regret that Springer Open Choice cannot be ordered for published articles. Open Choice 

articles do not require transfer of copyright as the copyright remains with the author. Springer 

Open Choice 

 

• Copyright transfer Authors will be asked to transfer copyright of the article to the Publisher 

(or grant the Publisher exclusive publication and dissemination rights). This will ensure the 

widest possible protection and dissemination of information under copyright laws. See 

Springer’s “Copyright information” for more information. Open Choice articles do not require 

transfer of copyright as the copyright remains with the author. In opting for open access, they 

agree to the Springer Open Choice Licence. 

 

• Offprints Twentyfive reprints (offprints) of each contribution are supplied free of charge. 

Additional offprints can be ordered by the corresponding author via the MyPublication site. 
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• Color illustrations Online publication of color illustrations is free of charge. For color in the 

print version, authors will be expected to make a contribution of Euro 950 towards the extra 

costs. 

 

• Proof reading The purpose of the proof is to check for typesetting or conversion errors and 

the completeness and accuracy of the text, tables and figures. The corresponding author is 

informed by e-mail that a temporary URL has been created from which the proofs can be 

obtained. Authors can submit their proof corrections (formal corrections only) either online, 

via e-mail, or by fax. Substantial changes in content (e.g. new results, corrected values, title 

and authorship) are not allowed without the approval of the responsible editor. In such a case 

please contact the Editorial Office that handled the review before returning the proofs to the 
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proofs (because ESM is not copy edited and will be made available exactly as it was provided 

by the authors). 
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Effect of fire and flood in richness, composition, density and basal area of the tree layer 12 
of riparian formations of the Paraguay River, Corumbá-MS. 13 
 14 

ABSTRACT. In the wetlands the actions of fire and flood can be decisive in richness, 15 
composition, density and basal area of plant species, acting directly on mortality and enabling 16 

or disabling the occupation of these areas by certain plant species. In this study were found to 17 
vary as density, basal area, richness ans species composition between areas of riparian 18 
vegetation in the Paraguay River subjected to fire in 2001, 2005 and 2009 and areas not 19 
subject to fire over the past 10 year. The study was conducted in the municipality of 20 

Corumbá-MS between coordinates 21K 430970 m E 7902447 m S and 21K 435136 m E 21 
7915272 m S were used 150 plots of 5 x 10 m (79 in burned areas and 71 in unburned areas). 22 

The inclusion criterion was 5 cm in the diameter at 1,30 m above the ground and trees above 23 
2,5 m. We sampled 39 species belonging to 18 families. The fire increased wealth in areas 24 
subject to shortest period of flooding and decreased wealth in areas subject to long period of 25 

flooding. In areas with fire found a higher density of Bactris glaucescens and Cecropia 26 
pachystachya and lower basal area in non-fire tolerant species such as Genipa americana and 27 

Albizia inundata. We also see that colonization by Cecropia pachystachya occurs in areas of 28 
post burns. 29 

 30 
RESUMO. Em áreas inundáveis as ações do fogo e da inundação podem ser determinantes na 31 

riqueza, composição, densidade e área basal das espécies vegetais, atuando diretamente na 32 

mortalidade e possibilitando ou impossibilitando a ocupação destas áreas por determinadas 33 
espécies vegetais. Neste estudo foram verificadas como varia a densidade, área basal, riqueza 34 

e composição de espécies entre áreas de mata ciliar no rio Paraguai submetidas a fogo nos 35 
anos de 2001, 2005 e 2009 e áreas não submetidas ao fogo nos últimos 10 anos. O Estudo foi 36 
realizado no município de Corumbá-MS entre as coordenadas 21K 430970 m E 7902447 m S 37 

e 21K 435136 m E 7915272 m S e foram utilizadas 150 parcelas de 5 x 10 m (79 em áreas 38 
queimadas e 71 em áreas não queimadas). O critério de inclusão adotado foi de 5 cm de 39 

circunferência do tronco a 1,30 m do solo e árvores acima de 2,5 m. Foram amostradas 39 40 

espécies pertencentes a 18 famílias botânicas. O fogo aumentou a riqueza em áreas sujeitas a 41 

menor período de alagamento e diminuiu a riqueza nas áreas sujeitas a longo período de 42 
inundação. Em áreas com fogo encontramos maior densidade de Bactris glaucescens e 43 
Cecropia pachystachya e menor área basal em espécies não tolerantes ao fogo como Genipa 44 
americana e Albizia inundata. Percebemos também que ocorre colonização das áreas no pós 45 
queima por Cecropia pachystachya. 46 

 47 
Palavras-chave: Floodplain; Pantanal; Phytosociology; Wildfire. 48 
 49 
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Introdução 50 

 51 
Queimadas e incêndios provocam mudanças na florística e na estrutura da vegetação, 52 

geralmente, acarretando também diminuição de densidade de árvores e arbustos e 53 

favorecendo o estabelecimento de espécies que podem provocar a eliminação de outras mais 54 
sensíveis (Frost e Robertson 1987; Agee 1993; Medina e Huber 1994). Também culminam 55 
em mudanças nas taxas de crescimento, sucesso reprodutivo e no estabelecimento de 56 
plântulas (Franco et al. 1996; Hoffmann 1998; Hoffmann & Solbrig 2003), influenciando na 57 
composição da flora local. O fogo pode reduzir a biomassa vegetal e a serrapilheira, alterando 58 

os fluxos de energia, nutrientes e água (Frost e Robertson 1987; Medina e Silva 1990), 59 
agindo, dessa forma, sobre as taxas de mortalidade e recrutamento das espécies vegetais. 60 

As características anatômicas, fisiológicas, comportamentais e ambientais pós-fogo 61 
determinam a sobrevivência dos organismos. As modificações nas populações e comunidades 62 
dependerão fundamentalmente destas características individuais (Bond e Wilgen 1996). 63 

Em alguns tipos de zonas úmidas, os incêndios fazem parte da dinâmica natural de 64 
perturbação (Kost e De Steven 2001). Nessas áreas as espécies são adaptadas a essas 65 

condições (Kushlan 1990). Os efeitos do fogo são variáveis e dependem do tipo de área 66 
úmida, por exemplo: em áreas úmidas dominadas por espécies do gênero Carex na parte norte 67 
dos Estados Unidos, o fogo favorece espécies anuais (Warners 1989), em contrapartida, nos 68 
pântanos da mesma área geográfica (área úmida relacionada com a anterior), os incêndios 69 

favorecem as gramíneas e reduzem a diversidade das espécies anuais (Bowles et al. 1996). Os 70 
resultados encontrados por Bowles et al. (1996) sugerem que as respostas à ação do fogo 71 

diferem em diferentes comunidades vegetais de áreas úmidas de acordo com a composição 72 
florística e sua interação com os fatores abióticos. 73 

Em florestas inundáveis fogo pode alterar a área basal, a densidade e a composição de 74 

espécies da flora nativa (Kobziar e McBride 2006; Bendix e Cowell 2009; Smith et al. 2009). 75 
O fogo, em um primeiro momento, minimiza a competição por recursos (espaço, luz, 76 

nutrientes no solo) ao disponibilizá-los em conseqüência de seu efeito redutor de biomassa, 77 
resultando no aumento no número de indivíduos e estimulando o perfilhamento gerado pela 78 

rebrota em algumas espécies (Frost e Robertson 1987; Medina e Silva 1990; Bendix e Cowell 79 
2009). Em um segundo momento, aumenta a competição por recursos ao aumentar a 80 

densidade de indivíduos e módulos e facilitar o estabelecimento de espécies de áreas 81 

adjacentes no local (Vestergaard e Alstrup 2001; Freeman et al. 2007; Donato et al. 2009; 82 
Vidal e Reif 2011). 83 

Nas regiões alagadas, além da influência do fogo, a vegetação também sofre com 84 
perturbações pela ação das inundações. Nessas regiões, as inundações representam um 85 
importante fator, seja provocando a migração do rio, erosão e deposição de sedimento, 86 

criando novos substratos ou destruindo antigos (White 1979; Junk 1989). A inundação 87 
periódica promove a remoção de material orgânico (Day et al. 1988), mudanças na 88 

disponibilidade de nutrientes (Venterink et al. 2002) e maior dispersão de diásporos (Merritt e 89 

Wohl 2002; Gerard et al. 2008) e causa a mortalidade de indivíduos menos tolerantes à 90 

submersão (Damasceno Junior et al. 2004), desta forma, constituindo um evento interventor 91 
na área basal, na densidade, na riqueza e na composição de espécies vegetais arbóreas 92 
(Ferreira e Stohlgren 1999; Wilcox e Nichols 2008; Nygaard e Ejrnaes 2009).  93 

Segundo Naiman e Descamps (1997), o poder perturbador e freqüência de inundações 94 
são forças inversamente proporcionais. Inundações freqüentes e excepcionais têm mais poder 95 

de impacto nas zonas ribeirinhas. Segundo Junk (1989), tolerância à inundação pode aumentar 96 
quando uma dada árvore se torna adulta. Mesmo assim, se a duração do alagamento é 97 
aumentada por uma inundação inusitada, o esforço adicional produzido pode levar a espécie 98 
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menos tolerante a morrer. No entanto, existe pouca informação sobre os efeitos das 99 

inundações excepcionais em matas ciliares (Vervuren et al. 2003; Damasceno Junior et al. 100 
2004). 101 

No Pantanal Sul-Mato-Grossense, eventos de fogo são comuns e ocorrem 102 

naturalmente, podendo atingir as matas ripárias nas áreas de passagens de rios. O fogo se 103 
espalha pelo vento seco, atingindo a copa das árvores, e pelo solo, queimando as raízes e 104 
material em decomposição. Estes fenômenos possuem sua periodicidade bem demarcada, 105 
normalmente ocorrendo nos meses de setembro a dezembro (período seco) em que os rios 106 
estão em seus níveis mais baixos (Macedo et al. 2009). 107 

Tendo em mente que estes efeitos causados pelo fogo e pela inundação são de 108 
fundamental importância para o conhecimento da dinâmica das florestas inundáveis no 109 
Pantanal e que estes ainda são pouco conhecidos, este estudo teve como objetivos: analisar 110 
como varia a riqueza, a densidade, a área basal, a emissão de perfilhos e composição da flora 111 
em áreas frequentemente sujeitas ao fogo e áreas sem ocorrência de fogo no estrato arbóreo 112 

das formações ciliares do rio Paraguai, Corumbá-MS. 113 
 114 

Material e Métodos 115 
 116 

Área de estudo 117 

 118 
O estudo foi realizado nas matas ciliares do Rio Paraguai, em ambas as margens, 119 

dentro das fronteiras do município de Corumbá-MS (21K 431107 m E 7897902 m S, figura 120 

1). A vegetação que acompanha o rio Paraguai é formada por campos inundáveis cortados por 121 
diques marginais (pequenas elevações formadas por acúmulo de sedimento depositado pelo 122 
fluxo do rio durante as cheias) com floresta semi-decídua aluvial (Bortolotto et al. 1999; 123 

Damasceno Junior et al. 2004). 124 
 A topografia da região é plana com inclinação variando aproximadamente 2 cm.km

-1
 125 

no sentido norte-sul, mesmo sentido de fluência do rio Paraguai. Existem vários canais 126 
secundários, meandros, lagos marginais e ilhas, além de grandes áreas de pastagem 127 

sazonalmente inundáveis ligadas ao rio. A área total de inundação do rio Paraguai variou entre 128 
4000 e 16000 km² durante os ultimos 95 anos (Hamilton et al. 1996). As matas ciliares estão 129 

localizadas, em grande parte, nas partes convexas dos meandros, onde conjuntos de margens 130 

estreitas são depositados durante as cheias (Damasceno Junior et al. 2004). 131 
 O tipo de sol em torno do rio Paraguai é Gleissolo, característico de locais planos e 132 

abaciados com alagamentos constantes ou periódicos (Fernandes et al. 2007). Condições de 133 
aerobiose são ocasionadas pela má drenagem do perfil. Este tipo de solo ocupa 134 
aproximadamente 10% da área do Pantanal. Suas características são bem diversificadas, com 135 

texturas desde média a muito argilosa e caráter eutrófico, distrófico e alumínico (Fernandes et 136 
al. 2007). 137 

De acordo com o sistema de classificação de Köppen, o clima do município de 138 

Corumbá é do tipo Aw, ou seja, tropical, megatérmico, com inverno seco e verão chuvoso, 139 

com média anual de precipitação de 1070 mm (Soriano 1997). Entretanto, a inundação está 140 
relacionada com as chuvas nas cabeceiras do Alto Paraguai e não com a chuva local, pois a 141 
água proveniente destas chuvas lentamente desce o rio Paraguai resultando em um período de 142 
inundação na planície pantaneira sem chuvas e um período seco próximo ao período de 143 
chuvas local. Nos anos em que a chuva local atrasa ou se adianta coincidindo com o nível do 144 

rio muito baixo (abaixode 4 m na régua no município de Ladário-MS), existe a possibilidade 145 
da ocorrência de fogo devido ao acúmulo de matéria orgânica seca nos campos (Hamilton et 146 
al. 1996). 147 
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A figura 2 apresenta os valores máximos e mínimos do nível do rio Paraguai com base 148 

na medição realizada sistematicamente na régua do município de Ladário-MS pela Capitania 149 
Fluvial do Pantanal nos últimos anos, desde 1990 a 2011. 150 
 151 

Coleta de dados 152 
 153 
 Para a determinação das áreas foram utilizados: o histórico de inundação do Pantanal, 154 
embasadas no acompanhamento da régua de Ladário que mede as variações de nível do rio 155 

Paraguai; e nas imagens de satélite obtidas no Instituto Nacional de Pesquisas Espaciais 156 
(INPE). Com base nos históricos de inundação determinamos três anos em que o rio Paraguai 157 
esteve muito baixo, permitindo a possibilidade de fogo nas matas ciliares: 2001, 2005 e 2009. 158 
Posteriormente verificamos as imagens de satélite Landsat TM em busca de vestígios de 159 
queimadas nestes três anos nos meses mais secos e, a partir disso, demarcamos locais que 160 

queimaram tanto em 2001 quanto em 2005 e 2009 (Figura 3). 161 

 Para a montagem das parcelas foram selecionados 20 locais às margens do rio 162 

Paraguai, 10 que haviam sofrido os efeitos do fogo e 10 que não haviam sofrido os efeitos do 163 
fogo, identificados nas imagens de satélite dos anos mencionados. Em cada local selecionado 164 
foi marcada uma faixa perpendicular ao leito do rio Paraguai com 10 m de largura com 165 
comprimento suficiente para amostrar toda a extensão da mata ciliar até um máximo de 50 m 166 

de comprimento. Posteriormente estas faixas foram divididas em tantas parcelas de 5 m x 10 167 
m (50 m²), quantas fosse possível desde a margem até o limite da mata ciliar com o campo 168 

(Figura 4) Foram amostradas 150 parcelas permanentes totalizando 0,75 ha, distribuídas em 169 
79 queimadas e 71 não queimadas. 170 
 Todos os indivíduos arbóreos com no mínimo 5 cm de CAP (circunferência a 1,30 m 171 

do solo) e 2,5 m de altura encontrados dentro das parcelas foram amostrados e plaqueados 172 
com placas de aço inoxidável. Foram medidas a circunferência, a altura de cada indivíduo. As 173 

árvores e arbustos com ramificação abaixo de 1,3 m tiveram suas circunferências anotadas em 174 

separado e posteriormente somadas após o cálculo da área basal. Esses  ramos acima de 1,3 m 175 

foram também quantificados para avaliar a quantidade de perfilhos emitidos por indivíduo. 176 
 A intensidade da cheia foi quantificada para cada indivíduo através da medição da 177 

altura das marcas d’água na última cheia (partes mais escuras do tronco que ficaram 178 
submersos, posicionamento dos líquens que se desenvolveram logo acima da parte submersa e 179 
o desenvolvimento de muitas lenticelas logo acima da parte submersa em algumas espécies) 180 

gravadas no tronco (Figura 5). 181 
 182 

Análise dos dados 183 

 184 
Definição das áreas queimadas e não queimadas, altas e baixas 185 
 186 

As parcelas foram separadas em dois conjuntos determinados pelo nível da inundação: 187 

altas e baixas. A inundação atinge alturas superiores a 1,36 m em parcelas baixas e inferiores 188 
a 1,36 m em parcelas altas. Para chegarmos a esta definição, utilizamos uma matriz de 189 
distribuição de frequências dos dados de altura da marca d’água em cada árvore amostrada, 190 

desconsiderando as parcelas montadas. A partir desta matriz utilizamos a análise Twinspan 191 
para determinar os ambientes segundo a altura de inundação nas áreas não queimadas. As 192 

configurações utilizadas de pseudoespécie foram as do default do programa.  Este método já 193 
foi utilizado em outro estudo no rio Paraguai por Damasceno Júnior et al. (2004). 194 

 195 
Coleta e identificação de material botânico 196 
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 197 

O material coletado seguiu os padrões de coleta, montagem e preservação definidos 198 
nos procedimentos normais dos herbários nacionais e internacionais. O material fértil e estéril 199 
(quando não havia material fértil), utilizado posteriormente para identificação, foi coletado 200 

com auxílio de podão e tesoura de poda. A identificação do material foi realizada com 201 
utilização de literatura especializada (Lorenzi 1992; Pott e Pott 1994; Lorenzi 2009) e 202 
comparações com exemplares pertencentes ao Herbário da Universidade Federal de Mato 203 
Grosso do Sul (CGMS). Todo material coletado neste estudo foi depositado no Herbário 204 
CGMS da Universidade Federal de Mato Grosso do Sul. 205 

 206 
Riqueza 207 
 208 

Foram feitas curvas de rarefação para a visualização das diferenças na riqueza de 209 
espécies entre as áreas afetadas pelo fogo e as áreas não afetadas pelo fogo, por se tratar de 210 

um método que possibilita comparações efetivas entre amostras de tamanhos diferentes 211 
(Stiling 1999; Sonego et al. 2007). O índice utilizado foi o Sobs Mao Tau com o uso do 212 

programa EstimateS. 213 
 214 
Densidade e área basal 215 
 216 

Os testes de significância para diferenças na densidade e área basal das espécies, entre 217 
parcelas de áreas queimadas altas, queimadas baixas, não queimadas altas e não queimadas 218 

baixas foram feitos com o teste de Kruskal-Wallis (Zar 1996), uma vez que o conjunto de 219 
dados não apresentou distribuição normal. O programa utilizado foi o InStat. 220 
 221 

Composição de espécies 222 
 223 

As alterações na composição florística entre parcelas foram analisadas através da 224 
Análise de Correspondência Distendida - DCA (McCune e Grace 2002), a partir de matrizes 225 

de abundância de espécies (para densidade) e de matrizes de área basal por espécie por 226 
parcela. Para área basal os valores foram transformados em escala logarítimica para melhor 227 

visualização dos resultados. 228 

Além disso, foram montadas tabelas de fitossociologia com base nos parâmetros 229 
descritos por Mueller-Dumbois e Ellenberg (1974). 230 

 231 
Perfilhamento e distribuição de diâmetros 232 
 233 

Neste estudo foram considerados como perfilhos os ramos dos indivíduos ramificados 234 
abaixo de 1,3 m do solo, que foram quantificados e comparados entre as áreas queimadas e 235 

não queimadas com uso do teste G (Zar 1996) para a verificação da significância nas 236 

diferenças de proporção entre as áreas. 237 

Foi elaborada uma tabela com a proporção de perfilhos por espécies para as áreas 238 
queimadas e não queimadas, em que apenas as espécies que acumularam mais de 10 239 
indivíduos perfilhados foram consideradas. 240 

 241 
Resultados 242 

 243 
Efeitos do fogo e da inundação na riqueza 244 
 245 
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Foram encontradas 39 espécies arbóreas distribuídas em 30 gêneros e 18 famílias botânicas 246 

(Tabela 1). Deste total apenas duas espécies não puderam ser identificadas em nível de 247 
gênero. As famílias com maior número de espécies foram Fabaceae (25,64%), Myrtaceae 248 
(17,95%), Polygonaceae (7,69%) e Euphorbiaceae (7,69%). Deste total, 33,33% das espécies 249 

foram encontradas apenas em áreas sob os efeitos das queimadas e 17,95% das espécies foram 250 
encontradas apenas em áreas livres dos efeitos do fogo, e 48,72% estiveram presentes em 251 
ambas as áreas. 252 
 Nas curvas de rarefação (figuras 6 e 7), observa-se a estabilização do número de 253 
espécies tanto nas áreas queimadas altas e baixas quanto nas áreas não queimadas altas e 254 

baixas.  Houve uma pequena sobreposição entre as curvas das áreas altas indicando uma 255 
tendência de maior riqueza nas áreas queimadas altas. Não houve sobreposição entre as 256 
curvas das áreas baixas, (altura da inundação acima de 1,36 m). Nessas áreas as parcelas não 257 
queimadas apresentaram riqueza mais elevada do que áreas sob efeito do fogo. 258 
 259 

Efeitos do fogo e da inundação na densidade e área basal 260 
 261 

 A mediana de densidade por parcela variou entre os quatro tipos de área estudados: 262 
não queimadas altas (mediana = 5,00); não queimadas baixas (mediana = 4,00); queimadas 263 
altas (mediana = 12,50) e; queimadas baixas (mediana = 7,00). O teste Kruskal-Wallis 264 
apontou diferenças significativas entre as áreas (P<0,05). Estas diferenças ocorrem entre áreas 265 

não queimadas altas e queimadas altas, entre áreas não queimadas baixas e queimadas altas; e 266 
entre áreas queimadas altas e queimadas baixas (figura 8). 267 

 Em relação à área basal, a variação das medianas por tipo de área ocorreu da seguinte 268 
forma: não queimadas altas (mediana = 464,53); não queimadas baixas (mediana = 249,89); 269 
queimadas altas (mediana = 466,13); e queimadas baixas (mediana = 287,63). O teste de 270 

Kruskal-Wallis revelou diferenças significativas (P<0,05) apenas entre as áreas não 271 
queimadas baixas e queimadas altas, com maiores valores de área basal nas áreas queimadas 272 

altas (figura 9). 273 
 274 

Efeitos do fogo e da inundação na composição de espécies 275 
 276 

 A análise DCA para densidade em parcelas altas apresentou autovalores: eixo 1 = 277 

0,694 (8,89% de explicação) e eixo 2 = 0,551 (7,06% de explicação),  e para as parcelas 278 
baixas: eixo 1 = 0,803 (10,77% de explicação) e eixo 2 = 0,576 (7,73% de explicação). 279 

Através da análise DCA, percebemos que em áreas altas a densidade de Bactris 280 
glaucescens e Cecropia pachystachya é maior nas parcelas queimadas enquanto que Myrcia 281 
fallax e Triplaris gardneriana ocorrem com valores de densidade altos tanto em áreas 282 

queimadas quanto não queimadas (figura 10). Em áreas baixas Eugenia polystachya e B. 283 
glaucescens ocorrem com valores maiores de densidade em áreas queimadas, ocorrendo 284 

também em áreas não queimadas (figura 11). 285 

A análise DCA para valores de área basal, em escala logarítimica, das parcelas altas 286 

apresentou autovalores: eixo 1 = 0,552 (8,05% de explicação) e eixo 2 = 0,453 (6,61% de 287 
explicação), e para parcelas baixas: eixo 1 = 0,794 (9,36% de explicação) e eixo 2 = 0,645 288 
(7,61% de explicação). 289 
 As análises DCA feitas para os valores amostrados de área basal revelaram que em 290 
áreas altas Genipa americana ocorre com maior área basal em parcelas não queimadas, C. 291 

pachystachya, Eugenia egensis e T. gardneriana têm maior área basal em parcelas queimadas 292 
(figura 12). Já em áreas baixas E. polystachya e Triplaris americana apresentam diâmetros 293 
maiores nas áreas não queimadas, enquanto que Alchornea discolor, Casearia aculeata, 294 
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Acacia martiusiana e Mimosa pellita são indiferentes quanto à área, apresentando áreas basais 295 

semelhantes em áreas queimadas e não queimadas (figura 13). 296 
As espécies com o maior valor de importância (VI) foram: Inga vera (59,16), B. 297 

glauscescens (28,97), T. gardneriana (21,18), G. americana (16,35) e C. pachystachya 298 

(13,12) (Tabela 2). 299 
Nas parcelas que sofreram os efeitos do fogo em 2001, 2005 e 2009, as espécies de 300 

maior valor de importância (VI) foram Inga vera (47,12), B. glaucescens (34,63), T. 301 
gardneriana (21,53), C. pachystachya (21,16), M. fallax (12,50) (Tabela 3); e nas parcelas 302 
que não sofreram efeitos de fogo, as espécies de maior valor de importância (VI) foram I. 303 

vera (83,19), G. americana (27,66), T. gardneriana (19,96), B. glaucescens (16,85) e Albizia 304 
inundata (12,68) (Tabela 4). 305 
 306 
Perfilhamento e distribuição de diâmetros 307 
  308 

As áreas queimadas altas apresentaram um total de 243 indivíduos com perfilhos 309 
(módulos adicionais) contra 67 das áreas não queimadas altas. Já nas áreas baixas, foram 310 

encontrados poucos indivíduos com perfilhos, sendo, 88 nas áreas não queimadas e 43 nas 311 
áreas queimadas (figura 14). A tabela 5 apresenta o percentual de módulos divididos em duas 312 
categorias, a ≤ 5 cm de diâmetro e > 5 cm de diâmetro. 313 

O teste G revelou diferença significativa (P<0,05) na quantidade de indivíduos 314 

perfilhados entre áreas queimadas e não queimadas e entre áreas altas queimadas e altas não 315 
queimadas. Não houve diferença significativa (P>0,05) entre número de indivíduos 316 

perfilhados e não perfilhados entre as áreas baixas queimadas e baixas não queimadas. 317 
 As espécies com maior número indivíduos com perfilhos foram: Inga vera (124), 318 
Triplaris gardneriana (69) e Myrcia fallax (39) e estão representadas na tabela 6. 319 

 320 

Discussão 321 
 322 
Efeitos do fogo e da inundação na riqueza 323 

 324 
Na área estudada, o fogo atuou alterando os valores de riqueza por, em um primeiro 325 

momento, ser um evento destrutivo e, posteriormente, proporcionar a ocupação de espécies 326 

menos competitivas em ambientes úmidos e reduzindo a presença das mais competitivas 327 
nessas áreas e disponibilizando recursos anteriormente ocupados. Em áreas que 328 

permaneceram pouco tempo alagadas (altura da inundação abaixo de 1,36 m), com presença 329 
de fogo, encontramos maior riqueza de espécies. Acredita-se que espécies não tão adaptadas a 330 
alagamentos mas habilitadas a germinação, crescimento e rebrota após a queima tenham se 331 

beneficiado. Já em fragmentos de mata ciliar que permanecem mais tempo submersos (altura 332 
da inundação acima de 1,36 m) com presença de fogo, encontramos menor riqueza, pois os 333 

eventos de inundação, mais intensos nestas áreas, não permitem que as espécies que seriam 334 

favorecidas pelo efeito do fogo se estabeleçam com facilidade, reduzindo muito o número de 335 

espécies e de indivíduos nestes ambientes. 336 
 Em áreas onde o fogo não ocorreu, encontramos maior riqueza de espécies tolerantes a 337 
ambientes alagados, como Inga vera e Genipa americana. Resultados similares já são 338 
bastante conhecidos na literatura referente a ambientes alagáveis (Keel e Prance 1979; 339 
Ferreira e Stohlgren 1999; Ferreira 1997). 340 

 Nos ambientes altos percebemos também o efeito de ilha descrito por MacArthur e 341 
Wilson (1967), pois as áreas altas permanecem menos tempo inundadas e possibilitam o 342 
estabelecimento de espécies menos tolerantes à submersão que ficam geograficamente 343 
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isoladas de outras áreas semelhantes. Estes fragmentos permanecem isolados no período seco, 344 

por um lado pela calha do rio Paraguai, no sentido oposto ao rio pelos campos inundáveis e 345 
pelos dois lados restantes pela vegetação arbórea mais adaptada à inundação. Estas situações 346 
dificultam o estabelecimento de espécies menos tolerantes a estes tipos de ambiente e quando 347 

essa barreira é superada, a inundação posterior atua eliminando estes indivíduos e garantindo 348 
o isolamento. Resultados de isolamento em formações ciliares do rio Paraguai foram 349 
estudados por Castrillon et al. (2011), revelando espécies que habitam os centro (áreas mais 350 
elevadas) e borda (áreas menos elevadas) destas ilhas. Lembrando que ao considerar o nível 351 
máximo do rio Paraguai em 2011 como 5,62 m, por aproximação se chega ao valor de 352 

aproximadamente 200 dias por ano de inundação para as áreas abaixo de 1,36 m de marca de 353 
água nos anos com cheia acima de 4 m pela régua de Ladário. 354 
 355 
Efeitos do fogo e da inundação na densidade e área basal 356 
 357 

O longo período de submersão aparentemente minimizou os efeitos do fogo, 358 
dificultando a sobrevivência das espécies que seriam favorecidas, ou seja, possibilitou que as 359 

queimadas atuem como um limitador de densidade nas áreas baixas que queimaram. Segundo 360 
Damasceno Junior (2004), o período de alagamento nas áreas altas pode variar entre 11 e 90 361 
dias por ano e nas áreas baixas varia entre 120 e 250 dias por ano, com áreas intermediárias 362 
que ficam entre 90 e 120 dias submersas. Em áreas altas onde o tempo em que as plantas 363 

ficam submersas é menor, a densidade de indivíduos foi maior com a presença do fogo, pois 364 
nessas áreas foi possível a ocupação por espécies que não toleram longos períodos de 365 

submersão (e.g.: Myrcia fallax). Em contrapartida, nas áreas baixas suscetíveis ao fogo o 366 
efeito é inverso, declinando a densidade de indivíduos. Esse efeito inverso ocorre devido ao 367 
longo tempo de submersão nestas áreas, dificultando o estabelecimento dos novos indivíduos 368 

e módulos das espécies que seriam favorecidas pelo efeito da queimada mas que não são 369 
tolerantes a longos períodos de submersão. 370 

 Em relação às alterações nas áreas basais das espécies por tipo de área, os resultados 371 
mostraram diferenças significativas apenas entre os tipos extremos (áreas não queimadas 372 

baixas e queimadas altas). Estas diferenças são alavancadas por Albizia inundata, que atingiu 373 
maiores diâmetros nas áreas baixas não queimadas. Albizia inundata é uma espécies bastante 374 

tolerante a áreas úmidas (Prado et al. 1992), ocupando áreas que permanecem longos períodos 375 

submersas, mas, de acordo com o observado neste estudo, têm madeira frágil, não é tolerante 376 
ao fogo e morre em consequência dos danos causados pelas queimadas (Pott e Pott, 1994). 377 

  378 
Efeitos do fogo e da inundação na composição de espécies 379 
 380 

 Tanto os efeitos do fogo como da inundação alteram a composição de espécies das 381 
matas ciliares, tanto pelo acréscimo quanto pelo decréscimo de espécies. As análises de DCA 382 

agruparam as parcelas, em relação aos efeitos do fogo e da inundação, revelando quais 383 

espécies são favorecidas em cada situação. 384 

As espécies Bactris glaucescens e Cecropia pachystachya foram encontradas em 385 
maior densidade nas áreas afetadas pelo fogo. Bactris glaucescens é uma espécie de palmeira 386 
com caule do tipo rizoma, o que minimiza suas chances de morrer em consequência do fogo 387 
(em geral apenas a parte aérea é morta) e, ao mesmo tempo, rebrota vários módulos como 388 
resposta às queimadas. O efeito mais prolongado da inundação também parece atuar como 389 

potencializador de emissão de módulos para B. glaucescens, pois nas áreas baixas não 390 
queimadas a espécie apresentou valores de densidade próximos aos encontrados nas áreas 391 
queimadas baixas (áreas com inundação prolongada), mas maiores do que nas áreas não 392 
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queimadas altas. Já C. pachystachya se caracteriza por ser uma espécie colonizadora devido à 393 

sua alta capacidade de dispersão e rápido crescimento em ambientes úmidos e abertos, 394 
colonizando as áreas após as queimadas e servindo de recurso alimentar para aves (fruto) e 395 
recurso espacial (poleiro) aumentando sua capacidade de colonização nos mesmos locais. É 396 

comum encontrar moitas de indivíduos de C. pachystachya pequenas ao redor de um 397 
indivíduo maior nas áreas queimadas. Cecropia pachystachya ocorre apenas nas áreas 398 
queimadas altas, mesmo apresentando diversas estruturas de espécies tolerantes a longos 399 
períodos de inundação, como: hipertrofia de lenticelas e emissão de raízes adventícias, tanto 400 
para trocas gasosas quanto para sustentação, assim como outras espécies do gênero Cecropia 401 

(Brokaw 1998; Parolin et al. 2002; Batista et al. 2008). Cecropia pachystachya necessita de 402 
luz para germinar, sendo utilizada como indicadora de áreas secundárias em algumas regiões, 403 
como outras espécies do gênero (Godoi e Takaki 2004). Para as matas ciliares do rio Paraguai 404 
C. pachystachya pode ser utilizada como indicadora de área perturbada pelo fogo, pois 405 
pudemos observar que a espécie ocorre apenas nas áreas queimadas. Cecropia pachystachya 406 

não possui resistência contra o fogo e não sobrevive a estes eventos de queima, mas coloniza 407 
áreas abertas pelo fogo com mais facilidade e velocidade. 408 

 Eugenia polystachya e Triplaris gardneriana se comportaram como resistentes a 409 
inundação e ao fogo, pois occoreram mais densamente e com maior área basal nos ambientes 410 
baixos com queimada e que são as áreas de maior ação dos agentes estudados. 411 
 Genipa americana e Eugenia egensis foram encontradas com maiores valores de área 412 

basal individual em áreas que não permanecem alagados por longos períodos. Entretanto, este 413 
efeito só ocorreu para G. americana em áreas que não queimam e para E. egensis em áreas 414 

que queimam. Já para Triplaris americana foi encontrada maior área basal individual em 415 
áreas que não queimam e que permanecem longos períodos submersos. 416 
 A análise de DCA mostrou Alchornea discolor com valores de área basal individual 417 

maiores em ambientes baixos, mas indiferente quanto à ação do fogo.  418 
 Myrcia fallax foi encontrada com maior quantidade de indivíduos nas áreas 419 

queimadas, tanto altas quanto baixas. Entretanto, as análises DCA revelaram importância 420 
desta espécie nas áreas altas, com densidade indiferente entre os ambientes com e sem fogo. 421 

  A espécie T. gardneriana ocorreu nos quatro tipos de ambiente estudados e, em 422 
relação às demais espécies, com muitos indivíduos. Para T. gardneriana as análises DCA 423 

apontaram maiores valores de densidade e área basal nas áreas mais altas com presença de 424 

fogo. 425 
 Inga vera é a espécie que mais se adapta às perturbações de fogo e inundação e foi 426 

encontrada em todos os tipos de ambientes deste estudo. Em áreas com fogo e inundação ou 427 
com  fogo e inundação prolongada, a espécie apresentou maior emissão de módulos e menor 428 
área basal. Já em áreas de menor ação do fogo e da inundação, I. vera foi encontrada com 429 

maiores diâmetros. Entretanto, as análises DCA não apontaram nenhuma tendência à 430 
preferência de I. vera por nenhuma das áreas. 431 

 432 

Perfilhamento e distribuição de diâmetros 433 

 434 
 No contexto desde estudo, onde existe um ciclo anual de inundação, de maneira geral, 435 
o efeito do fogo ocasional age estimulando a emissão de módulos adicionais (perfilhamento) 436 
ou de novos módulos (situação em que toda a parte aérea é morta, mas não a parte subterrânea 437 
– e.g.: Bactris glaucescens). Entretanto, em áreas baixas esse efeito acaba sendo oposto. 438 

Como o tempo de submersão é mais longo nessas áreas, as espécies que não toleram longos 439 
períodos de inundação não emitiram novos perfilhos e, nesse sentido, a queimada passa a 440 
atuar apenas como redutor de biomassa destas espécies. 441 
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 Os resultados de proporcionalidade entre indivíduos perfilhados e não perfilhados 442 

apontam para uma maior proporção de indivíduos perfilhados nas áreas não queimadas. 443 
A área basal individual por perfilho em áreas queimadas foi baixa (31,81% dos 444 

módulos possuem 5 cm ou menos de área basal), entretanto esses valores individuais baixos 445 

são compensados pela alta densidade de módulos, ou seja, a grande quantidade de módulos de 446 
algumas espécies de menor área basal individual que rebrotam com a passagem do fogo (e.g.: 447 
Eugenia egensis e Myrcia fallax) quando somadas para a estimativa de área basal por espécie 448 
acabam gerando valores próximos ao de espécies de maior área basal individual mas que 449 
ocorrem em menores quantidades. 450 

 451 
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Tabela 1. Lista de espécies encontradas em dois tipos de áreas (com fogo e sem fogo) nas 

matas ciliares do Rio Paraguai, Corumbá-MS. 

Família Espécie Áreas Sem Fogo Áreas Com Fogo 

Apocynaceae Thevetia bicornuta Müll. Arg.  X 

Arecaceae Bactris glaucescens Drude X X 

 Bactris setosa Mart.  X 

Bignoniaceae Tabebuia heptaphylla (Vell.) Toledo  X 

Capparaceae Crataeva tapia L. X  

Elaeocarpaceae cf. Sloanea  X 

Erythroxylaceae Erythroxylum anguifugum Mart.  X 

Euphorbiaceae Alchornea discolor Poepp.  X 

 sp 1  X 

 Sapium obovatum Klotzsch ex Müll. Arg.  X 

Fabaceae Acacia martiusiana (Steud.) Burkart X  

 Albizia inundata (Mart.) Barneby & J.W. Grimes X X 

 Bauhinia cf. corniculata Benth. X  

 Bauhinia sp.  X 

 Cassia grandis L. f. X X 

 Inga vera Willd. X X 

 Lonchocarpus sericeus (Poir.) Kunth ex DC. X  

 Mimosa pellita Humb. & Bonpl. ex Willd. X  

 Pterocarpus michelii Britton X X 

 Swartzia jorori Harms X X 

Lamiaceae Vitex cymosa Bertero ex Spreng. X X 

Lauraceae Ocotea diospyrifolia (Meisn.) Mez X X 

Myrtaceae Eugenia egensis DC. X X 

 Eugenia polystachya Rich.  X 

 Eugenia pseudoverticillata S. Moore X X 

 Eugenia sp. 1 X  

 Eugenia sp. 2 X  

 Eugenia sp. 3  X 

 Myrcia fallax X X 

Nyctaginaceae Neea hermaphrodita S. Moore  X 

Polygonaceae Coccoloba cf. alagoensis Wedd. X X 

 Triplaris americana L. X X 

 Triplaris gardneriana Wedd. X X 

Rubiaceae Genipa americana L. X X 

 Randia nitida (Kunth) DC. X X 

Salicaceae Casearia aculeata Jacq. X X 

Sapindaceae Cupania castaneifolia Mart. X X 

Sapotaceae Pouteria glomerata (Miq.) Radlk. X X 

Urticaceae Cecropia pachystachya Trécul  X 

 

 

 

 



 

 

Tabela 2. Dados fitossociológicos das espécies arbóreas de maior valor de importância 

(VI) amostradas nas matas ciliares do rio Paraguai, Corumbá-MS. 

Espécie N DA DR DoA DoR NUA FA FR VI 

Inga vera 297 396.00 20.80 62090.33 17.73 104 69.33 20.63 59.16 

Bactris glaucescens 278 370.67 19.47 3386.55 0.97 43 28.67 8.53 28.97 

Triplaris gardneriana 137 182.67 9.59 10707.44 3.06 43 28.67 8.53 21.18 

Genipa americana 97 129.33 6.79 7059.50 2.02 38 25.33 7.54 16.35 

Cecropia pachystachya 90 120.00 6.30 11373.08 3.25 18 12.00 3.57 13.12 

 



 

 

Tabela 3. Dados fitossociológicos das espécies arbóreas de maior valor de importância 

(VI) amostradas nas matas ciliares do rio Paraguai, Corumbá-MS, nas áreas que sofreram 

os efeitos do fogo em 2001, 2005 e 2009. 

Espécie n DA DR DoA DoR NUA FA FR VI 

Inga vera 149 382.05 14.42 51150.52 15.32 53 67.09 17.38 47.12 

Bactris glaucescens 238 610.26 23.04 5854.34 1.75 30 37.97 9.84 34.63 

Triplaris gardneriana 107 274.36 10.36 11037.95 3.31 24 30.38 7.87 21.53 

Cecropia pachystachya 90 230.77 8.71 21871.31 6.55 18 22.78 5.90 21.16 

Myrcia fallax 66 169.23 6.39 3976.02 1.19 15 18.99 4.92 12.50 

 



 

 

Tabela 4. Dados fitossociológicos das espécies arbóreas de maior valor de importância (VI) 

amostradas nas matas ciliares do rio Paraguai, Corumbá-MS, nas áreas sem fogo. 

Espécie n DA DR DoA DoR NUA FA FR VI 

Inga vera 148 422.86 37.47 76054.40 20.09 51 71.83 25.63 83.19 

Genipa americana 51 145.71 12.91 12081.85 3.19 23 32.39 11.56 27.66 

Triplaris gardneriana 30 85.71 7.59 10645.08 2.81 19 26.76 9.55 19.96 

Bactris glaucescens 40 114.29 10.13 733.48 0.19 13 18.31 6.53 16.85 

Albizia inundata 13 37.14 3.29 14618.16 3.86 11 15.49 5.53 12.68 

 



 

 

Tabela 5. Percentual de módulos (perfilhos) e densidade de módulos nas áreas com e sem 

influência do fogo, altas (inundação abaixo de 1,36 m) e baixas (inundação acima de 1,36 m) 

das matas ciliares do rio Paraguai, Corumbá-MS. 

AB (cm) 
Não Queimada Queimada Total Não 

Queimadas 

Total 

Queimadas Alta Baixa Alta Baixa 

≤ 5 (%) 23.32 28.97 33.08 25.43 26.70 31.81 

> 5 (%) 76.68 71.03 66.92 74.57 73.30 68.19 

Mínimo 1.99 0.72 0.32 1.27  -  - 

Máximo 2842.59 2037.18 6238.88 378.87  -  - 

Densidade 313 466 1460 291 779 1751 

 



 

 

Tabela 6. Número de indivíduos perfilhados em relação ao total de indivíduos encontrados 

por espécie em áreas queimadas e não queimadas das matas ciliares do rio Paraguai, 

Corumbá-MS. 

Espécie 
Não Queimadas Queimadas Total de Indivíduos 

Perfilhados n perfilhados n perfilhados 

Inga vera 148 65 149 59 124 

Triplaris gardneriana 30 21 107 48 69 

Myrcia  fallax 7 6 66 33 39 

cf. Sloanea 0 0 50 33 33 

Alchornea discolor 0 0 58 25 25 

Ocotea diospyrifolia 7 4 38 14 18 

Eugenia egensis 1 1 35 16 17 

Coccoloba cf. alagoensis 9 8 8 4 12 

Pouteria glomerata 13 8 9 3 11 

Cecropia pachystachya 0 0 90 10 10 

Genipa americana 51 3 46 7 10 

Pterocarpus michelii 13 6 6 4 10 

 



 

 

Figura 1. Localização geográfica do minicípio de Corumbá-MS no Pantanal brasileiro. 

 

Figura 2. Alturas mínimas e máximas do nível do rio Paraguai, no período entre 1990 a 2011 

de acordo com a régua hidrométrica de Ladário-MS. Dados fornecidos pelo Ministério da 

Marinha. 

 

Figura 3. Imágem de satélite tipo SAD-69 mostrando a área de estudo localizada às margens 

do Rio Paraguai, o trecho estudado e ainda áreas queimadas (manchas escuras) nas 

proximidades de  Corumbá-MS. 

 

Figura 4. Esquema de montagem das parcelas para amostragem nas matas ciliares do rio 

Paraguai, Corumbá-MS. 

 

Figura 5. Vestígios da inundação marcados em árvores nas matas ciliates do rio Paraguai, 

Corumbá-MS. 

 

Figura 6. Curvas de rarefação baseadas no número de espécies encontradas em função do 

número unidades amostrais em áreas altas (altura da inundação abaixo de 1,36 m), de matas 

ciliares do rio Paraguai, Corumbá-MS. 

 

Figura 7. Curvas de rarefação baseadas no número de espécies encontradas em função do 

número de unidades amostrais em áreas baixas (altura da inundação acima de 1,36 m), de 

matas ciliares do rio Paraguai, Corumbá-MS. 

 

Figura 8. Box Plot do número de indivíduos em parcelas com e sem a ocorrência de fogo em 

áreas com duas faixas topográficas nas matas ciliares do rio Paraguai, Corumbá-MS (áreas 

altas = altura da inundação abaixo de 1,36 m; áreas baixas = altura da inundação acima de 

1,36 m). 

 

Figura 9. Box Plot da área basal em parcelas com e sem a ocorrência de fogo em áreas com 

duas faixas topográficas nas matas ciliares do rio Paraguai, Corumbá-MS (áreas altas = altura 

da inundação abaixo de 1,36 m; áreas baixas = altura da inundação acima de 1,36 m). 

 

Figura 10. Análise de correspondência distendida (DCA) realizada na matriz de densidade de 

espécies arbóreas por parcelas em áreas altas (inundação abaixo de 1,36 m) com influência do 

fogo (∆) e sem influênciaa do fogo (▲) nas matas ciliares do rio Paraguai, Corumbá-MS. 

Myrc fal = Myrcia fallax; Trip gar = Triplaris gardneriana; Bact gla = Bactris glaucescens e; 

Cecr pac = Cecropia pachystachya. 

 

Figura 11. Análise de correspondência distendida (DCA) realizada na matriz de densidade de 

espécies arbóreas por parcelas em áreas baixas (inundação acima de 1,36 m) com influência 

do fogo (∆) e sem influênciaa do fogo (▲) nas matas ciliares do rio Paraguai, Corumbá-MS. 

Euge pol = Eugenia polystachya e Bact gla = Bactris glaucescens. 

 

Figura 12. Análise de correspondência distendida (DCA) realizada na matriz de logaritmo 

(base 10)  da área basal por espécie e por parcela  em áreas altas (inundação abaixo de 1,36 

m) com influência do fogo (∆) e sem influênciaa do fogo (▲) nas matas ciliares do rio 

Paraguai, Corumbá-MS. Geni ame = Genipa americana; Cecr pac = Cecropia pachystachya; 

Euge ege = Eugenia egensis e; Trip gar = Triplaris gardneriana. 



 

 

 

Figura 13. Análise de correspondência distendida (DCA) realizada na mtriz do logaritmo 

(base 10) da área basal por espécie e por parcela  em áreas baixas (inundação acima de 1,36 

m) com influência do fogo (∆) e sem influênciaa do fogo (▲) nas matas ciliares do rio 

Paraguai, Corumbá-MS. Trip ame = Triplaris americana; Alch dis = Alchornea discolor; 

Euge pol = Eugenia polystachya; Case acu = Casearia aculeata; Acac mar = Acacia 

martiusiana e; Mimo pip = Mimosa pellita. 

 

Figura 14. Número de indivíduos perfilhados e não perfilhados encontrados em 150 parcelas 

distribuídas em áreas altas (inundação abaixo de 1,36 m) e baixas (inundação acima de 1,36 

m) com e sem influência do fogo nas matas ciliares do rio Paraguai, Corumbá-MS. 
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