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O problema com superpopulações de macrófitas aquáticas é frequente em reservatórios de abastecimento 
público, principalmente naqueles mais rasos e com maior nível de antropização. Nestes locais há entrada de 
elementos químicos, entre eles o fósforo, que é fundamental para o desenvolvimento das plantas. O objetivo 
deste trabalho foi comparar dados da biomassa potencial por unidade de área entre bancos de macrófitas 
de quatro reservatórios de água na primavera e no verão. A retirada foi realizada de modo que cada um 
dos reservatórios foi dividido em quatro regiões, da montante à jusante. Em cada uma das regiões foram 
escolhidos bancos representativos, onde uma amostra de 50 x 50 cm a 2 m da margem foi retirada após 
análise fitossociológica para futuras comparações, perfazendo 12 amostras por reservatório. O procedimen-
to foi realizado em outubro de 2011 e em fevereiro de 2012, de forma a detectar uma variação dos dados. 
As amostras foram retiradas com o auxílio de tesoura de poda e serrote de arco. Os valores de biomassa 
seca das amostras foram transformados em (ln x) e comparados estatisticamente por ANOVA e pelo teste de 
Tukey. Estes testes foram feitos a partir da verificação da Normalidade pelo teste de Kolmogorov-Smirnov. 
Nos reservatórios Piraquara I e II, houve diferença estatística da biomassa entre as estações verão e prima-
vera. Dados de biomassa média no Piraquara II foram de 282,4 g/m² (± 137,6 g/m²) no verão, a 868 g/m² (± 
222,4 g/m²) na primavera. No Piraquara I foi 186,8 g/m² (±145,2 g/m²) no verão e 796 g/m² (± 169,6 g/m²) na 
primavera. No Iraí, as médias de biomassa no verão foram 1192,8 g/m² (± 506 g/m²) e na primavera 2010 
g/m² (± 641,6 g/m²) no Passaúna foram observadas médias de 2366,8 g/m² (± 698,4 g/m²) no verão e 2780 
g/m² (± 642,4 g/m²) na primavera. Das médias apresentadas acima, Piraquara I e Piraquara II são similares 
estatisticamente, porém inferiores estatisticamente (p < 0,05) às médias obtidas para os reservatórios Iraí 
e Passaúna. Os dados indicam que provavelmente em reservatórios com menor influência antrópica, prin-
cipalmente com menor aporte de fósforo, entre outros nutrientes, há uma menor variação de biomassa das 
macrófitas aquáticas, conforme observado pelos erros-padrão citados, bem como menores biomassas. Sen-
do assim, em ambientes menos eutrofizados, o padrão de crescimento das macrófitas é mais estável. Iraí 
e Passaúna são os reservatórios que mais sofreram com os efeitos da antropização. Com base na grande 
variação observada nos dados, para se ter menores erros amostrais e maior confiabilidade nas estimativas, 
serão necessárias mais repetições. Com isto, tendo como base as estimativas futuras das áreas ocupadas 
pelas comunidades de macrófitas, poderá se obter estimativas totais com intervalos de confiança e níveis 
de probabilidade de erro. O mesmo poderá ser feito para estimativas dos elementos químicos absorvidos 
por estas plantas.
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