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O crescimento de plantas aquáticas em represas tem se tornado um problema no que se refere 
ao abastecimento de água ou à produção de energia, principalmente ao desequilíbrio do 
ambiente. Dentre os organismos que têm proliferado nas águas estão algumas macrófitas. O 
monitoramento da flora nestes reservatórios deve ser constante e depende de levantamentos 
periódicos. O objetivo deste trabalho é relatar a lista de macrófitas aquáticas amostradas em 
2007/2008 para a represa Alagados, em Ponta Grossa-PR. Foram realizadas coletas mensais, 
no período de agosto de 2007 a maio de 2008. Em cada ponto amostrado fez-se a marcação 
das coordenadas geográficas e avaliou-se a porcentagem de ocupação do corpo d’água pelas 
espécies de plantas aquáticas presentes usando uma escada de 1 a 5. Até o momento, foram 
identificadas representantes de 17 famílias. Mais de 70% das plantas já foram identificadas 
em nível específico. Desse total, a maioria (64,7%) é representada apenas por uma espécie 
(Alismataceae, Amarantaceae, Commelinaceae, Iridaceae, Juncaceae, Lytraceae, 
Nympheaceae, Ranunculaceae, Scrophulariaceae, Thyphaceae), outros 11,7% são 
representados por famílias com duas espécies (Salviniaceae, Onagraceae, Pontederiaceae), 
apenas a família Polygonaceae (indicando 5,9% do total) está representada por cinco espécies, 
enquanto Poaceae, Asteraceae e Cyperaceae (17,6% do total) estão representadas por mais de 
5 espécies. Nesta represa, nenhuma planta submersa foi amostrada, uma espécie foi 
classificada como epífita, três outras como flutuantes livres e 06 como flutuantes fixas, sendo 
as demais plantas anfíbias. A considerável diversidade encontrada nesta amostragem indica 
certo grau de conservação do ambiente, entretanto, a presença do gênero Salvinia em 7 pontos 
de coleta é um indicativo de ambiente poluído. A quantidade de representantes de Poaceae 
comuns em áreas agrícolas e de pastagem indica a pressão destas áreas sobre a flora nativa, 
provocando desequilíbrio ambiental. A alta freqüência e predominância de uma espécie de 
Nymphaeaceae em mais de 50% dos locais de coleta também é um fator preocupante de 
crescimento populacional que se não for monitorado, poderá causar sérios prejuízos 
ambientais e econômicos no lago. A partir destes resultados, ações preventivas devem ser 
propostas para fins de conservação deste ecossistema. (SANEPAR/CNPq/UEPG/UNESP) 
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