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O barramento de rios e a formação de reservatórios provocam alterações nos ecossistemas 

aquáticos, modificando a dinâmica e favorecendo o estabelecimento das assembleias de 

macrófitas aquáticas. O objetivo desse trabalho foi realizar um levantamento florístico nas 

estações seca e chuvosa, avaliando o grau de cobertura das macrófitas aquáticas no 

reservatório (Lajeado) próximo ao município de Porto Nacional, Tocantins. As coletas foram 

realizadas bimestralmente, no período de março de 2015 a fevereiro de 2016. Para 

amostragem do grau de cobertura utilizou-se parcela não fixa (1m x 1m) nas zonas rasas do 

reservatório, em quatro pontos, com três repetições, totalizando 12 parcelas (12 m2). Em 

cada parcela as espécies foram identificadas e estimado o grau de cobertura. Para analises, 

calculou-se parâmetros fitossociológicos a partir da escala proposta por Braun-Blanquet, 

(1979) e para similaridade utilizou – se o coeficiente de Sorensen. Foram amostradas oito 

famílias, 11 gêneros e 13 espécies. As famílias com maiores números de espécies foram: 

Pontederiaceae Kunth (três), Cyperaceae Juss, Poaceae Barnhart e Onagraceae Juss (duas 

cada). A forma biológica emergente foi a de maior ocorrência. As espécies de maior 

cobertura e frequência para os dois períodos foram Najas microscarpa K. Schum (submersa 

fixa), Pontederia parviflora Alexander (emergente), Salvinia auriculata Aubl. (flutuante 

livre) e Oxycaryum cubense (Poepp & Kunth) Lye (epífita). As espécies P. parviflora 

Alexander, S. auriculata Aubl., Eichhornia azurea (Sw.) Kunth (flutuante fixa), O. cubense 

(Poepp & Kunth) Lye e Paspalum repenses Berg (flutuante fixa), não apresentaram um 

padrão de frequência absoluta, foram amostradas em todos os meses. De acordo com o 

coeficiente de Sorensen, a similaridade florística entre as duas estações é de (81,81%). A 

Pontederiaceae é a família mais rica neste estudo. As macrófitas emergentes são muito 

frequentes em ambiente de reservatórios, porque se beneficiam do processo de eutrofização. 

Espécies submersas como as N. microscarpa K. Schum possuem uma alta frequência e 



 

cobertura relativas em reservatórios, podendo estar relacionada o favorecimento da entrada 

de radiação solar. Os resultados mostram pouca variação de cobertura, frequência durante o 

período seca/chuva, o que sugere que até o momento não há necessidade de utilização de 

técnicas de manejo (retirada ou incremento).  
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