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As macrófitas aquáticas são plantas que apresentam grande capacidade de adaptação e 
amplitude ecológica, habitando ambientes variados de águas doce, salobra e salgada, 
ambientes de água estacionária e corrente. Em sua maioria, são capazes de suportar 
longos períodos de seca. A diferença nos valores de produtividade e taxas de 
crescimento de macrófitas aquáticas decorre principalmente da espécie e o tipo 
ecológico. Assim, nosso objetivo foi determinar a influência de períodos sazonais na 
produção de biomassa da comunidade de macrófitas aquáticas ao longo da porção norte 
do rio Teles Pires e afluentes. 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 (final da época chuvosa), junho (época 
seca), setembro (final da época seca) e dezembro (início da época chuvosa) de 2016 
utilizando um quadrado de 0,25 x 0,25m. As espécies foram classificadas segundo a 
forma de vida, flutuantes (fixas e livres), submersas (fixas e livres), emergentes, 
anfíbias e trepadeiras.  A produção de biomassa foi maior nos meses de seca (junho e 
setembro) tanto para biomassa fresca (GLM, z=3,45; P<0,005) como seca (GLM, 
z=2,62; P<0,001). Considerando as formas de vida, espécies flutuantes, subarbustos 
emergentes e trepadeiras aumentaram sua biomassa fresca na época chuvosa. Já 
espécies anfíbias e submersas aumentaram sua biomassa seca e fresca na época seca. O 
nível d´água dos ambientes aumenta durante a época chuvosa provocando que espécies 
flutuantes, mais adaptadas a essas condições, aumentem sua biomassa. Por outro lado, 
na época seca ao diminuir o nível d´água, provoca ambientes adequados para o 
desenvolvimento de espécies emergentes, submersas e anfíbias, sendo estas últimas as 
que mais aportam para ao aumento da biomassa nesta época. Concluímos que de forma 
geral a biomassa comunidade de macrófitas aquáticas aumenta na época seca, porem 
essa variação depende da forma de vida das espécies que compõem a comunidade.  


