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As chamadas “seagrass” são um pequeno gurpo de monocotiledôneas que completa
todo o seu ciclo de vida completamente imersas no ambiente marinho. Elas apresentam
alta diversidade, sendo que as pesquisas com estes organismos têm aumentado
consideravelmente nas últimas décadas, enfocando aspectos da sua biologia e ecologia,
apesar do último estudo no Brasil com enfoque taxonômico para o grupo ter sido
realizado há 45 anos. Em nossa flora, existe, segundo a literatura, ocorrência de cinco
espécies de dessas plantas: Ruppia marítima L. (Rupiaceae), Halodule emarginata den
Hartog, H. writii Aschers. (Cymodoceaceae), Halophila decipiens Ostenf. e H. bailonii
Aschers. (Hydrocharitaceae). Este trabalho objetiva conhecer aspectos da estrutura
foliar, especialmente da epiderme, de algumas dessas espécies: Halodole wrightii e
Halophila decipiens. A superfície foliar destas duas espécies foi observada em
microscopias óptica e eletrônica de varredura, sendo o material analisado oriundo da
coleção do herbário ALCB da Universidade Federal da Bahia. Para a análise em
microscopia óptica foram montadas lâminas com folhas diafanizadas e coradas com
safranina; para análise em microscopia eletrônica de varredura, as folhas secas foram
metalizadas diretamente sobre os porta-especimes, sem pretratamento. As folhas de H.
decipiens apresentam margem serreadas com algumas células epidérmicas com formato
denticular, epiderme com células de parede anticlinais retas em ambas as faces e
constituída com células de formato irregulares, excetuando as costais que são mais
alongadas no sentido longitudinal. Foi observada também a presença de tricomas
tectores uni- a pluricelulares. A superfície foliar de H. wrightii apresentou-se lisa, sem
presença de tricomas, epiderme com células de paredes anticlinais retas e espessas em
ambas as faces. Registrou-se a ausência de estômatos na epiderme foliar de ambas as
espécies, bem como de cutícula. Os dados anatômicos obtidos podem contribuir
significativamente para a caracterização das espécies e ampliar o entendimento das
relações filogenéticas deste grupo de plantas que muito carece de informações
micromorfológicas.
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