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O pulso de inundação dos grandes rios da América do Sul é entendido como o fenômeno
ecológico  mais  importante  para  o  funcionamento  e  grande  biodiversidade  da  zona  de
influência  dos  rios.  O  bioma  Pantanal  possui  grande  diversidade  de  plantas  vasculares
terrestres  e  aquáticas.  Entre  as  espécies  de  plantas  encontra-se  grande  quantidade  de
vegetais  de  hábito  trepador.  Este  trabalho  teve  como  objetivo  analisar  a  estrutura  das
comunidades de plantas trepadeiras em ralação ao gradiente temporal e espacial nas fases
terrestre  e  aquática.  As  amostragens  foram  realizadas  em  campos  alagáveis  do  Pantanal
Norte, nos meses de outubro de 2008 e março de 2009 correspondendo às fases terrestre e
aquática respectivamente.   Na fase terrestre  dispusemos quatro transectos,  medindo 1500
m  de  comprimento,  totalizando  1600  sub-amostras.   Na  fase  aquática  realizamos  dois
transectos, totalizando 800 sub-amostras. Utilizamos a interceptação da linha de 200 m e
realizamos  o  método  de  toques  na  vareta  para  quantificar  as  espécies  de  plantas
trepadeiras.  Calculamos  e  comparamos  os  parâmetros  fitosossiológicos  nas  duas  fases
estudadas. Registramos 21 espécies de trepadeiras distribuídas em 17 gêneros e 8 famílias.
Cissus spinosa, Ipomoea cairica e Mikania capricorni apresentaram os maiores valores de
Cobertura.  A espécie  mais  importante  neste  estudo  foi  Cissus  spinosa  demonstrado  pelo
alto  valor  do  parâmetro  Vigor  Relativo  (29,63%  e  39,4%)  na  fase  terrestre  e  aquática
respectivamente. Os campos analisados apresentaram um aumento maior que 100% na fase
aquática  em  relação  ao  Índice  de  Cobertura  Total  da  fase  terrestre,  porém  a  resposta  à
inundação  de  cada  espécie  foi  diferenciada.  Na  fase  terrestre  a  amplitude  da  altura  dos
toques variou de 0 a 1,4 m e na fase aquática a amplitude das alturas dos toques foi de 1,0
a 4,0  m.  Para a  maioria  das  espécies  a  inundação promoveu condições favoráveis  para  o
crescimento e reprodução. 
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