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1 INTRODUÇÃO 

A família alismataceae está entre os principais grupos de angiospermas (MATIAS, 
2014). Ervas monoicas, perenes ou anuais, rizomatosas, estoloníferas ou com tubérculos, 
apresentam folhas simples, submeras, flutuantes e emersas, latescentes e muitas vezes 
folhas com marcas trímeras hermafroditas ou unissexuais e o fruto é um aquênio falciforme 
(IRGANG & GASTAL, 1996). O município de Pelotas encontra-se em uma área de contato 
entre dois grandes biomas sul-americanos, o Pampa, tipicamente constituído por áreas de 
vegetação campestre e a Mata Atlântica, tipicamente uma região florestal.Pelotas está 
situado na Planície Costeira, caracterizada como Área das Formações Pioneiras, ocorre um 
grande número de espécies de gramíneas campestres bem como banhados com densa 
vegetação emergente (JUDD et. al., 2009). O presente trabalho teve como objetivo o 
estudos morfológicos e anatômicos das espécies E. tenellus, E. grandiflorus e S. 
montevidensis (alismataceae). 

 
2 REFERENCIAL TEÓRICO 

As espécies da família alismataceae frequentemente são de difícil identificação 
devido à extensa variação de morfologia foliar, que se correlaciona com parâmetros 
ambientais como intensidade luminosa, profundidade, química e correnteza da água e suas 
folhas submersas são lineares, enquanto as emersas ou flutuantes são pecioladas com 
lâminas ovada ou elíptica e com base aguda a sagitada, apresentam muitas formas de 
folhas podem ocorrer na mesma planta (CORDAZZO & SEELIGER, 1995). 

 
3 MATERIAIS E MÉTODOS  
 A metodologia utilizada foi o Método do Caminhamento, que consiste em uma 
caminhada lenta e retilínea ao longo da área de estudo. As espécies amostradas no 
presente estudo foram levantadas em diversos pontos no município de Pelotas. As plantas 
foram fotografadas e os espécimes coletados. Parte do material coletado foi destinada ao 
estudo morfológico e anatômico em laboratório e a identificação das espécies baseou-se em 
bibliografia especializada. 

 
4 RESULTADOS E DISCUSSÃO  
 As áreas de estudos constituídas predominatemente por três espécies e dois 
gêneros da família alismataceae de ambientes aquáticos. O gênero constituído com maior 
número de espécie foi Echinodorus representado por duas espécies, as mesmas espécies 
do presente trabalho também se destacaram em outros trabalhos de macrófitas aquáticas no 
município de Pelotas e no estado do Rio Grande do Sul (BERTUZZI, 2013 e PESAMOSCA, 
2013). 

Chave de identificação para as espécies de Alismataceae ocorrentes em 
ambientes aquáticos no município de Pelotas, RS.  

A- Flores hermafroditas. Carpelos não achatados: 

A’ - Anteras basifixas, frutos globosos, plantas estoloníferas, anuais com menos de 
10 cm de altura ... Echinodorus tenellus 
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A” - Anteras versáteis, frutos não globosos, plantas rizomatosas, perenes, maiores de 
10 cm de altura,folhas com manchas translúcidas em forma de pontos ... 
Eichinodorus grandiflorus 

B- Flores unissexuais. Carpelos achatados: 

Filotaxia rosulada. Pedicelos femininos engrossados ... Sagittaria montevidensis 

O estudo anatômico do presente trabalho relevou diferentes padrões para as folhas e 
determinados caracteres são comuns as flores. 

Echinodorus grandiflorus – Plantas perene, rizomatosa, de 50 a 150 cm de altura. 
Folhas grandes, longamente pecioladas, lâminas elípticas ou ovuladas, obtusas no ápice e 
de base arredondadas ou condiformes, com 7 a 9 nervuras principais e nervuras 
transversais entre elas, as quais apresentam pontuações e linhas translúcidas. Flores, cerca 
de 10 em cada verticilo. Brácteas exteriores lanceoladas, atenuadas no ápice. Pétalas 
circulares, brancas com um mancha amarela na base. 

Echinodorus tenellus – Planta perene, de 2 a 10 cm de altura, com rizoma rasteiro 
e ramificado. Folhas submersas linear-lanceoladas, as emergentes pecioladas com lâmina 
lanceolada. Flores brancas, de 2 a 8, dispostas em umbela simples. 

Sagittaria montevidensis – Plantas robusta, rizomatosas, glabra, de 50 a cento e 
150 cm de altura. Rizoma grosso, com numerosas raízes. Folhas eretas, com pecíolo 
grosso, rico em aerênquima e limbo sagitado, agudo no ápice, com várias nervuras 
principais; as centrais convergentes no ápice, as laterais convergentes nos extremos dos 
lóculos basais. Inflorescência formada por racemos. Flores superiores masculinas e as 
inferiores femininas, com pétalas brancas ou amarelas com uma mancha purpúrea na base. 

 
5 CONSIDERAÇÕES FINAIS 

Neste trabalho consta a descrição, chave de identificação sobre os respectivos 
gêneros e espécies da família alismataceae do município de Pelotas, apresentando dados 
importantes para pesquisas posteriores. 
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