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No leste do estado de Minas Gerais está presente o sistema lacustre do Vale do Rio Doce,
reconhecido  como  o  terceiro  maior  conjunto  de  lagoas  do  território  brasileiro.  Estas  se
distribuem em uma área cujo domínio é de Mata Atlântica, onde a ocupação histórica do
solo gerou profundas alterações na flora original, que foi suprimida em muitos locais. Por
esse motivo, atualmente as lagoas apresentam diferentes estados de conservação, sendo no
geral  aquelas  abrangidas  pelos  limites  do  Parque  Estadual  do  Rio  Doce  (PERD) as  mais
preservadas, enquanto as situadas fora dessa Unidade de Conservação, por possuírem seu
entorno devastado, encontram-se em processo avançado de eutrofização. Diante disso, este
trabalho objetivou descrever a composição e distribuição das espécies de plantas aquáticas
comparativamente  em  três  lagoas  da  região:  Lagoa  Vermelha  (eutrófica)  e  Lagoa  Nova
(mesotrófica)  localizadas  em  áreas  não  protegidas  e  Braço  da  Prainha  da  Lagoa  Dom
Helvécio  (oligotrófica)  situada  no  interior  do  PERD.  A  amostragem  foi  feita  na  fase  de
estiagem  de  2008  através  do  estabelecimento  de  30  transectos  equidistantes  na  zona
litorânea  de  cada  lagoa,  registrando  a  presença  de  plantas  aquáticas  de  acordo  com
distância de borda (a cada 0,5m) e profundidade.  Na área de estudo foram registradas 37
espécies pertencentes a 33 gêneros e 25 famílias, sendo a Lagoa Nova mais rica em relação
ao número de táxons, seguida pela Lagoa Vermelha e Braço da Prainha, respectivamente.
Houve  maior  similaridade  florística  entre  as  lagoas  Nova  e  Vermelha  e  maior
dissimilaridade  entre  esta  e  o  Braço  da  Prainha,  enquanto  apenas  três  espécies  foram
comuns  aos  ambientes  estudados:  Eleocharis  interstincta,  Ludwigia  lagunae  e
Rhynchospora  coymbosa.  A  frequência  das  plantas  obtida  por  pontos  de  amostragem
demonstrou que existe predomínio de Chara guairensis na Lagoa Nova e de E. interstincta
no  Braço  da  Prainha,  enquanto  na  Lagoa  Vermelha  diferentes  espécies  compartilharam
essa condição.
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