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A planície de inundação do alto rio Paraná, na região de Porto Rico, apresenta inúmeras 
lagoas, temporárias ou não cuja flórula, bem como a do seu entorno, pode representar 
diferentes etapas sucessionais. A área de estudo constitui a lagoa Figueira, localizada na ilha 
Porto Rico (22º45´36” S e 53º15´56”W), rio Paraná, no trecho superior da planície de 
inundação, município de Porto Rico, estado do Paraná. Durante períodos de águas altas, pode 
ocorrer comunicação entre a lagoa, na sua extremidade jusante e o leito do rio, chegando, nas 
cheias mais pronunciadas a haver submersão do dique marginal, enquanto que, durante ciclos 
plurianuais hipohídricos, chega a secar totalmente. Com o objetivo de ampliar o 
conhecimento sobre variações temporais da composição florística da lagoa e seu entorno, deu-
se continuidade ao levantamento da flórula e teceu-se comparações com um levantamento 
anterior. Coletas foram realizadas de julho de 1998 a março de 2008 e as exsicatas foram 
incorporadas à Coleção Especial Vegetação Ripária – Nupélia, acervada no Herbário da 
Universidade Estadual de Maringá (HUEM). Identificações taxonômicas foram realizadas a 
partir de consulta à literatura específica, comparações com coleções de Herbários e auxílio de 
especialistas. Foram encontradas 132 espécies e reunidas em 112 gêneros e 53 famílias. 
Quanto ao porte, a ordem de representatividade foi de herbáceas (50,00% das espécies), 
arbustivas e arbóreas (18,18% cada) e lianas (13,64%). Quanto à forma biológica, 
predominaram as terrestres (73,48% das espécies), seguidas pelas anfíbias (21,97%), 
aquáticas fixas emersas (3,03%) e aquáticas fixas flutuantes (1,51%). Com relação ao 
levantamento anterior, verificou-se que 25 espécies não foram encontradas no atual e, destas, 
56,00% reuniram as formas aquática e anfíbia, enquanto que, exclusivas do presente 
levantamento foram 71, das quais 85,91% foram terrestres. Este resultado, associado ao fato 
de que houve, também, um incremento de espécies arbóreas (7 para 24), concordam com a 
característica atual da lagoa, que se apresenta como uma área de pântano e com avanço de 
espécies de áreas secas,  inclusive de arbóreas típicas das florestas ripárias da região de 
estudo.  (PELD/CNPq site 6)  
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