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Cyperaceae é uma família cosmopolita que reúne cerca de 120 gêneros e 4.500 spp. 
Especialmente no Brasil são registrados 39 gêneros e 673 spp. que ocorrem em todos 
os domínios fitogeográficos. Cyperaceae compreende ervas geralmente rizomatosas, 
com folhas alternas espiraladas, inflorescência em espigueta, flores com (1-)3(-6) 
estames, anteras rimosas, ovário súpero (2-)3(-4) carpelar, unilocular e fruto aquênio. 
A planície de inundação do alto rio Paraná (PIARP) é o último trecho livre de 
represamento desse rio, sendo constituída por afluentes como os rios Ivinhema e Baía, 
que contribuem para a formação de áreas úmidas e constantemente alagadas, o que 
torna a região uma das principais áreas úmidas do Brasil. Cyperaceae destaca-se como 
um dos principais componentes da flora aquática local e, por esse motivo, o objetivo 
desse trabalho foi realizar o levantamento florístico dessa família em lagoas e ressacos 
dessa área, situada ao nordeste do estado do Paraná e sudeste de Mato Grosso do Sul. 
Os espécimes coletados em expedições trimestrais de janeiro/2014 a maio/2016, em 
doze lagoas dos rios Paraná, Baía e Ivinhema foram georrefenciados, processados de 
acordo com técnicas usuais de herborização e incorporados ao HUEM. A identificação 
se fez por meio de chaves de identificação, descrições em literaturas específicas, além 
do auxílio do Dr. André S.B. Gil (UFRA/MPEG). Como resultados foram registradas 
treze espécies de Cyperaceae, sendo Cyperus o gênero mais rico (6 spp.), seguido de 
Eleocharis (4 spp.). São disponibilizadas descrições, chaves de identificação, 
ilustrações e comentários sobre a morfologia das espécies. Verificou-se que a maior 
riqueza de táxons (8 spp.) está em ambientes localizados ao longo do rio Bahia; seguido 
pelo rio Paraná e Rio Ivinhema (6spp.). Rhynchospora corymbosa (L.) Britton é a 
espécie mais amplamente distribuída na área de estudo, ao passo que Cyperus giganteus 
Vahl, C. virens Michx., Eleocharis acutangula (Roxb.) Schult., E. elegans (Kunth) 
Roem. & Schult. e E. interstincta (Vahl) Roem. & Schult. são táxons restritos a 
determinadas lagoas. Concluímos que Cyperaceae é um importante componente da 
flora aquática local, principalmente em áreas onde cheias são agentes perturbadores 
frequentes, mas que mantém a diversidade dos táxons. O padrão de distribuição e a 
diversidade de Cyperaceae encontrada para o rio Paraná coincidem com os demais 
padrões encontrados para outras macrófitas aquáticas estudadas no local. 
(CAPES/CNPq).  
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