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Macrohabitats com comunidades de plantas herbáceas (i.e. campos e savanas) ocorrem em 
alta proporção no ecossistema de Área Úmida denominado Pantanal e possuem valor 
econômico pela produção de foragem e valor ecológico pela contribuição para a 
biodiversidade. Há descrições da composição florística destes campos nativos na literatura, 
porém comunidades biológicas são dinâmicas no tempo e a composição de espécies pode 
ser relacionada a propriedades em nível de ecossistemas e comunidades, oferecendo mais 
detalhes processos e dinâmicas ecológicas atuais. Por isso, determinamos a composição de 
espécies herbáceas utilizando “plots” em 46 sítios amostrais na região norte do Pantanal. 
Também mensuramos a estrutura da comunidade herbácea, textura do solo e altura da lâmina 
d’água durante a fase aquática. Estes sítios foram classificados por técnica Multivariada 
utilizando a composição de espécies para indicar tipos de comunidades herbáceas; 
posteriormente comparou-se as espécies compartilhadas, média de diversidade e cobertura 
entre os tipos. Ao total encontramos 136 espécies de plantas herbáceas, distribuídas em 87 
gêneros e em 43 famílias botânicas. Entre as famílias com maior riqueza de espécies estão 
Poaceae (24), Cyperaceae (17), Alismataceae (11) Malvaceae (9), Rubiaceae (9) e Fabaceae 
(7). Ouve a distinção de comunidades dominadas por flora de savana com via fotossintética 
C4 e comunidades dominadas por flora hidrofítica com via fotossintética C3. Os padrões 
florísticos dos macrohabitats com herbáceas C3 são associados com solos arenosos, 
inundações mais profundas, maior proporção de plantas anuais, as espécies Reimarochloa 
brasiliensis (Spreng.) Hitchc. e Setaria parviflora (Poir.) Kerguélen durante a fase terrestre, 
e Diodia kuntzei K.Schum., Caperonia castaneifolia (L.) A.St.-Hil., Eleocharis acutangula 
(Roxb.) Schult. e Ludwigia inclinata (L.f.) M.Gómez durante a fase aquática. Os 
macrohabitats com gramíneas C4 são associados com solos arenosos e argilosos, inundações 
mais rasas, maior proporção de plantas perenes e gramíneas como Andropogon bicornis L., 
A. hypogynus Hack., A. selloanus (Hack.) Hack., Axonopus leptostachyus (Flüggé) Hitchc., 
A. purpusii (Mez) Chase. que persistem na fase aquática e terrestre, e também pelas 
herbáceas exclusivas da fase aquática como Sagittaria guayanensis Kunth, Bacopa reflexa 
(Benth.) Edwall e Cabomba furcata Schult. & Schult.f..  
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