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A cobertura de savanas e florestas alternou ao longo do tempo. E as condições climáticas
atuais  são  favoráveis  a  sobreposição  da  savana  pela  floresta.  Porém  o  fogo  impede  esse
processo  mantendo  a  densidade  e  composição  da  comunidade  arbórea  quase  constantes,
pois  as  espécies  de  savana  são  capazes  de  resistir  a  queimadas  com  cascas  espessas  e
rebrotando, enquanto as  espécies  florestais  morrem com a passagem do fogo.  O objetivo
deste  trabalho  foi  testar  se  mediante  queimadas  a  estrutura  da  savana  de  Alter  do  Chão,
Pará,  permanece  constante  e  se  na  ausência  de  queimadas  ocorre  variação  na  estrutura.
Uma parcela permanente de 1ha, foi monitorada em 10 censos durante 23 anos, sendo 10
anos  com queimadas  e  13  anos  sem  queimar.  Todos  os  indivíduos  (≥5cm  Ø  a  30cm  do
solo)  foram  amostrados.  Durante  o  regime  de  queimadas  a  densidade  da  comunidade
diminuiu 15% e houve perda de duas espécies e ganho de uma, enquanto que no período
sem queimadas a densidade aumentou 117% e ocorreu perda de quatro espécies e ganho de
oito.  92%  das  espécies  apresentaram  aumento  na  densidade  absoluta  após  13  anos  sem
queimadas,  mas  a  densidade  relativa  das  espécies  de  savana  foi  reduzida  devido  ao
recrutamento  de  espécies  florestais  que  apresentavam  baixa  densidade,  ocorriam  apenas
como  arbustos  ou  nunca  haviam  sido  amostradas  na  parcela,  as  quais  alteraram  a
composição da savana. A densidade da espécie florestal Sclerolobium paniculatum Vogel
aumentou 625% na ausência  de queimadas,  superando a densidade absoluta  das  espécies
savanícolas  e  causando forte  adensamento  na  savana,  essa  espécie  apresenta  alta  taxa  de
crescimento e se estabelece na matriz de gramíneas, podendo exercer o papel de pioneira
para outras espécies florestais. O fogo exerce forte efeito na manutenção da savana e sua
exclusão promove grande alteração na densidade e composição desse ecossistema rumo a
uma estrutura florestal.
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