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Mosaicos vegetacionais com características florísticas, estruturais e de diversidade 
distintas podem ocorrer em florestas ribeirinhas devido principalmente a regimes de 
inundação e a variações edáficas e topográficas. O presente estudo teve por objetivo 
descrever e comparar a diversidade e a estrutura de florestas ribeirinhas sob regimes 
distintos de inundação. O levantamento do componente arbóreo foi realizado em duas 
condições ambientais de inundação (frequentemente e eventualmente inundável) em 
três áreas ribeirinhas da bacia do Baixo Jacuí, situadas nos municípios de Cachoeira 
do Sul, Eldorado do Sul e Rio Pardo, RS. Foram inventariados todos os indivíduos 
arbóreos com perímetro à altura do peito igual ou maior a 15 cm, em 20 unidades 
amostrais de 10 m x 10 m por condição ambiental por área. Comparações entre as 
duas condições ambientais de estudo foram realizadas para a diversidade, através de 
perfis de diversidade, e para parâmetros estruturais, por meio de análises de GLMMs. 
Foram inventariadas 1.927 árvores pertencentes a 73 espécies, 53 gêneros e 31 
famílias. Destas, amostramos 15 espécies restritas a ambientes sob inundação 
frequente, 19 espécies restritas a ambientes eventualmente inundados e 39 espécies 
comuns aos dois ambientes. No geral, Myrtaceae foi a família mais rica (21 espécies), 
seguida por Fabaceae (5), Salicaceae, Sapotaceae e Rubiaceae (4 espécies cada). Em 
ambientes com inundação frequente, Gymnanthes klotzschiana Müll.Arg. acumulou o 
maior valor de importância, enquanto que em ambientes com inundação eventual, 
Luehea divaricata Mart. & Zucc. Ambientes frequente e eventualmente inundados 
apresentaram valores semelhantes de diversidade. A vegetação apresentou maior 
altura em ambientes eventualmente inundados. Portanto, os regimes distintos de 
inundação geraram variações na estrutura vertical da floresta, mas as condições 
abióticas de ambientes sob inundação frequente podem não ser restritivas para reduzir 
a diversidade. 
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