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As macrófitas aquáticas constituem-se em uma importante assembleia de ecossistemas 
aquáticos continentais. Sua importância ecológica tem sido enfatizada por vários 
pesquisadores e está relacionada basicamente ao aumento da heterogeneidade espacial, 
ao aumento da estabilidade e proteção das margens, além da retenção de nutrientes. O 
centro norte de Mato Grosso apresenta uma alta diversidade florística influenciada 
pelos biomas Cerrado e Floresta Amazônica (ecótono), tendo como principal recurso 
hídrico a Bacia do Rio Teles Pires. Assim, nosso objetivo foi descrever a composição 
florísticas da comunidade de macrófitas aquáticas ao longo da porção norte do rio Teles 
Pires e afluentes na área de influência da Usina Hidroelétrica (UHE) de Sinop. Foram 
amostrados 15 pontos ribeirinhos, cinco no leito principal do Teles, três nos canais 
secundários (lagoas) e sete nos seus afluentes (rios e ribeirões). As coletas foram 
realizadas em março, junho, setembro e dezembro de 2016. Foram registradas 70 
espécies de macrófitas aquáticas, pertencentes a 54 gêneros e 32 famílias botânicas. 
Destas, 66 foram identificadas ao nível específico e quatro ao nível genérico, sendo 
posteriormente tombadas e incorporadas no Herbário CNMT, UFMT Sinop, MT. As 
famílias com maior frequência de ocorrência foram Cyperaceae (20%, 14 espécies), 
Poaceae (9%, sete espécies), Fabaceae (6%, cinco espécies) e Onagraceae (6%, cinco 
espécies). As espécies com maior ocorrência foram Montrichardia arborescens (L.) 
Schott (10%) seguido de Polygonum acuminatum Kunth. (7%), Eichhornia azurea 
Kunth. (6%), Psychotria amplectans Müll.Arg. (5%), Eleocharis elegans (Kunth) 
Roem. & Schult. (4%), Mimosa pigra L. (4%), Oxycaryum cubense (Poeppig & Kunth) 
Lye (4%) e Eichhornia crassipes Mart. (Solms) (4%). A representatividade da família 
Cyperaceae é característica neste tipo de comunidade vegetal, assim como Poaceae e 
Fabaceae. A diversidade de espécies anfíbias ou semiaquáticas foi alta, devido á 
diversidade de ambientes amostrados, principalmente matas de galeria e córregos com 
predominância de vegetação herbácea. Concluímos que a comunidade de macrófitas 
aquáticas na porção centro-norte do rio Teles Pires e afluentes apresenta uma alta 
diversidade sendo representada por diversas famílias em diversos habitats ribeirinhos, 
tanto lênticos como lóticos, destacando-se as espécies semiaquáticas ou anfíbias.  
Instituições de fomento: SINOP Energia 


