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A presença de macrófitas aquáticas está diretamente relacionada às condições abióticas do meio aquático 
(luminosidade subaquática, grau trofia do ambiente). O objetivo do estudo foi analisar a organização de 
comunidades de macrófitas aquáticas em quatro reservatórios (Iraí, Passauna, Piraquara I e II) da Bacia 
do rio Iguaçu, além de identificar, por presença/ausência e abundância, espécies bioindicadoras do grau 
de trofia dos reservatórios. As coletas ocorreram em Out./2011 e Jan.Fev/2012, nas quais os reservatórios 
foram analisados uniformemente em quatro secções, e em cada secção, três bancos de macrófitas foram 
amostrados aleatoriamente. A abundância relativa de cada banco foi estimada com uso de quadrados de 
PVC de 0,5 X 0,5 m colocados a cada 2 m entre si a partir da margem. A extensão do banco de macrófitas 
(m) e a biodiversidade (riqueza de espécies, dominância, índice de Shannon-Wiener e diversidade beta) dos 
bancos foram comparadas entre reservatórios com uma ANOVA one-way. Diferenças na composição entre 
reservatórios foram analisadas por um escalonamento multidimensional não métrico e espécies indicadoras 
para cada reservatório foram sugeridas pela métrica IndVal. Os reservatórios não apresentaram diferenças 
significativas quanto à abundância e presença/ausência na organização da comunidade de macrófitas. A 
riqueza de espécies por banco, equitabilidade e a diversidade de Shannon-Wiener não mudaram significati-
vamente entre reservatórios, porém, a diversidade beta dos bancos variou. A análise IndVal  do período de 
Out./2011 sugeriu como espécies indicadoras: Diodia saponariifolia (Piraquara I); Carex brasiliensis (Pira-
quara II); Pycreus decumbens e Cyperus consanguineus (Passauna) e Panicum aquaticum (Iraí). Em Jan.
Fev/2012, as espécies indicadoras foram: Luziula peruviana (Piraquara I); Pycreus decumbens e Paspalum 
mandiocanum (Passauna). Os resultados contribuíram para planos de manejo e estudos ecológicos de ma-
crófitas aquáticas.
 
Palavras-chave: Ecologia vegetal, banco de macrófitas, bioestatística 
 
Créditos de Financiamento: Capes (Reuni) 
 
Universidade Federal do Paraná 
Laboratório de Sistemática de Fanerógamas 
Departamento de Botânica 
Centro Politécnico - Curitiba - PR - Brasil 
e-mail: suelen.silva01@gmail.com


