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As macrófitas aquáticas desempenham importantíssimo papel nos ambientes naturais e 
artificiais existentes, pois sem elas, não haveria condições de vida para o ecossistema. Estas 
constituem um elemento de suma utilidade para a manutenção do equilíbrio ecológico, 
proteção contra a erosão e conservação da fauna de lagos, lagoas, rios, arroios e banhados. As 
macrófitas aquáticas são vegetais visíveis a olho nu, cujas partes fotossintetizantes ativas 
estão permanentemente, ou por diversos meses, durante todos os anos, total ou parcialmente 
submersas em água doce ou mixohalinas, ou ainda flutuantes na mesma. No Estado do Rio 
Grande do Sul ocorre grande diversidade deste tipo de vegetação, estando presentes em todos 
os ecossistemas aquáticos, variando somente a composição entre si, embora haja correlações 
de flora, fauna e relevo. Devido às inúmeras funções e a importância destas plantas foi 
realizado o levantamento da vegetação de Plantas Aquáticas do estado do Rio Grande do Sul, 
com a finalidade de se conhecer as espécies existentes e a composição florística de Plantas 
Aquáticas do estado, além de reconhecer as espécies que possam apresentar alguma 
importância econômica e ecológica e finalmente realizar a complementação da lista de Plantas 
Aquáticas para o estado iniciada por Irgang & Gastal. Para este trabalho foram realizadas 
coletas intensivas em corpos de água em todo o estado, verificação em herbários, além de 
revisão em bibliografias, inventários florísticos e teses pertinentes. Como resultados, nos mais 
diversos ambientes aquáticos existentes no estado do Rio Grande do Sul, foram encontradas 
486 espécies de macrófitas aquáticas classificadas em 92 famílias botânicas. Para cada espécie 
foi descrita sua forma biológica, sua fenologia, com a distribuição mundial e regional. A 
quantidade de espécies de macrófitas aquáticas encontradas demonstra, ser o Rio Grande do 
Sul, um dos estados brasileiros que apresenta uma maior diversidade em relação a este grupo 
particular de plantas.
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