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1993: Indice de elasticidade do sistema: Ec = S2 / 
S1 

Floodplain of the Paraná River, downstream of the Paraguay/Paraná confluence. 

sintetiza: 
-   A geomorfológia 
-   A capacidade de armazenamento de água do solo e subsolo. 
-A variabilidade meteorológica regional 
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Abordagem 
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Alteração do regime hidrológico: 
- Intensidade de enchentes e secas 
- sazonalidade 
- aumento da duração secas 
- Retenção de sedimentos e nutrientes 
- Efeito Barreira 
- Exportação de energia 

- Predictibilidade do sistema 
 

 
Resposta adaptativa do sistema 
- Resiliencia das especies 
- Amplitude dos nichos 
- Metapopulações 

 



 

Análise de Séries hidrológicas: 

Agora, 

ligar a variabilidade hidrológica, com a variabilidade 
dos ecossistemas. 

Cuanto depende  cada população (fauna, plantas, 
pessoas) da variabilidade hidrológica? 

Existem relações entre fragmentos da paisagem e 
períodos de solo seco / inundado? 

Qual é a resistência do sistema? 

Quais são os mecanismos de resiliência do sistema? 



Que podemos fazer? 
 
-Definir a assinatura hidrológica  
do sistema = regime de pulsos 
-Definir especies indicadoras: I.S.A. 
-Definir amplitud de nichos: análise de gradientes. 
-Definir niveis de risco: quartis da distribuçao 
-Definir  previsibilidade hidrológica: PRISMA  
 



 
Podem as plantas suportar inundação 
prolongada? 
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Salix humboldtiana Tessaria integrifolia
Línea de tendencia Línea de tendencia

Nichos amplos = 
 spp. euritípicas 





Tapete flutuante de  
Azolla caroliniana 



Habrá impactos sobre la biodiversidad?  



Podem as plantas suportar inundação prolongada? 

Estas turfeiras foram 
cobertas por 8 m de 
água, 
no reservatório de 
Yaciretá. Depois de 
sete meses, a turfeira 
emergiu e as plantas 
cresceram 
normalmente 



”Sofren" as plantas a inundaçao?  
ü  Arboles de Salix humboldtiana de 16 años,  
pasaron 5416 días con el suelo inundado. 

ü    Árboles de Tessaria integrifolia aguantaron 
 2339 días con el suelo inundado. 

As secas prolongadas 
produzen danos graves. 



Argentina 

Reservatorio 
de Yaciretá 



Yaciretá Dam 

3 Km a juzante 

70 Km a Juzante 
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Cuántas Barragems num río?   
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Chao, 
hidrólogos! 



Fim! 
J.J. Neiff: jj@neiff.com.ar     -       M. Neiff: mneiff@sroot.com.ar            
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