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Convolvulaceae reúne 55 gêneros e cerca de 1930 spp., sendo a maior diversidade de 
táxons encontrada nos trópicos. No Brasil, são registrados 22 gêneros e 403 spp., 
ocorrentes em todos os domínios fitogeográficos. Convolvulaceae compreende lianas a 
subarbustos, raro arborescentes, folhas alternas, simples a palmadas, sésseis a longo-
pecioladas, sem estípulas, inflorescências axilares, raro terminais. Família facilmente 
reconhecida pelas flores gamopétalas, pentâmeras, infundibuliforme, campanuladas ou 
hipocrateriforme, corola lilás, azul, rósea, alva ou creme, estames 5, estiletes 1-2, 
estigmas 2-4 capitados e ovário súpero. A planície de inundação do alto rio Paraná 
(PIARP), umas das principais áreas úmidas do Brasil, está localizada a jusante do 
reservatório de Porto Primavera, constituindo o último trecho desse rio livre de 
represamento. O objetivo desse trabalho foi realizar o levantamento florístico de 
Convolvulaceae na PIARP e mapear a distribuição dos táxons encontrados. Os 
espécimes foram coletados em expedições trimestrais de janeiro/2014 a maio/2016, em 
doze lagoas adjacentes aos rios Baía, Ivinhema e Paraná, monitoradas por meio de 
parcelas permanentes. Os espécimes foram georrefenciados, processados de acordo 
com as técnicas usuais de herborização e incorporados ao HUEM. A identificação das 
espécies se fez por meio de chaves de identificação e descrições de literaturas 
específicas. Nossos resultados mostram que em apenas 12 lagoas foram registradas 
cinco espécies de Ipomoea (das 38 spp. citadas para o estado do Paraná), uma de Iseia 
(única espécie ocorrente no Brasil) e uma de Aniseia (das 3 spp. citadas para o Brasil). 
Ipomoea subrevoluta Choisy e I. carnea Jacq. são táxons amplamente distribuídos na 
área de estudo, ao passo que I. cairica (L.) Sweet, I. fimbriosepala Choisy e I. alba L. 
estão restritos a determinadas lagoas. As espécies Iseia luxurians (Moric.) O'Donell. e 
Aniseia martinicensis (Jacq.) Choisy, foram registradas, respectivamente, na Lagoa das 
Pombas (Rio Paraná) e Pousada das Garças (Rio Baia). A maior riqueza de espécies foi 
encontrada no rio Baia, 5 spp., (Lagoas: Guaraná, Fechada e Pousada das Garças), 
seguido pelo rio Ivinhema, 2 spp., (Lagoa Capivara) e, pelo rio Paraná, também, com 2 
spp., (Lagoa das Pombas). A maior diversidade de táxons registrada para o rio Baía é 
também o mesmo padrão de distribuição de demais grupos que ocorrem na planície, 
provavelmente pela pouca influencia das cheias nesse sistema (CAPES; CNPq). 
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