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Incêndios florestais podem impactar severamente a vegetação, dependendo da sua 
intensidade, duração e o tipo vegetacional atingido. A Floresta Ombrófila Mista 
(FOM), um dos ecossistemas florestais mais ameaçados do país, tem nos incêndios 
uma das principais causas para o seu declínio.Neste trabalho, a seguinte hipótese foi 
levantada: incêndios florestais são capazes de alterar a estrutura e a composição de 
espécies do estrato arbóreo de uma FOM Altomontana. O estudo foi realizado no 
Parque Estadual da Serra do Papagaio, localizado no Sul de Minas Gerais. Duas áreas 
foram comparadas, uma que não possui histórico de incêndio nos últimos 30 anos 
(Área I) e outra que sofreu um incêndio antrópico recentemente (2011) (Área II). Em 
cada área foram alocadas 25 parcelas permanentes de 20 x 10 m e toda vegetação 
arbustiva-arbórea com DAP ≥ 4,8 cm foi amostrada. Para comparar a estrutura 
(densidade e área basal) das comunidades foram aplicadas análises de Variância 
(ANOVA) e teste de Tukey (α = 0,01). Já para comparar a composição de espécies 
entre as áreas foram utilizadas curvas de rarefação com intervalos de confiança a 95% 
de probabilidade e a análise de correspondência segmentada (DCA) foi aplicada para 
avaliar a substituição das espécies ao longo do espaço.Foram encontradas 41 espécies 
na Área I e 39 na Área II, sendo que as duas áreas compartilharam 34 (74%) espécies. 
As curvas de rarefação evidenciaram uma riqueza bem semelhante entre as áreas, 
onde os intervalos de confiança se sobrepuseram ao longo de toda curva e a DCA 
indicou a presença de um gradiente curto, com baixa substituição florística entre as 
comunidades (Eixo 1 = 0,24; Eixo 2 = 0,16), além disso, não houve separação nítida 
das parcelas entre as áreas. Com relação aos dados de estrutura, o teste de Tukey 
revelou que tanto a densidade média (F= 16,09; p < 0,01), quanto a área basal média 
(F= 19,01; p < 0,01) dos indivíduos foi maior na Área I.A Área II apresentou uma 
redução de 30% no número de indivíduos vivos e de 35% na área basal. Em parte, a 
hipótese inicial foi refutada, pois não houve diferença na composição de espécies, 
apenas na estrutura da comunidade.Este trabalho foi importante pois mostrou que um 
incêndio florestal é capaz de exercer papel relevante na modificação da estrutura da 
vegetação. Logo, medidas preventivas contra incêndios antrópicos na FOM são 
sempre importantes para a preservação desta fisionomia tão ameaçada e rara no país. 
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