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A família Onagraceae compreende cerca de 650 espécies e 20 gêneros com distribuição
cosmopolita. No Brasil ocorrem quatro gêneros, dentre eles Ludwigia que possui espécies com
potencial apícola e ornamental. No Pantanal Sul Mato-Grossense também foi observada sua
participação na dieta de bovinos, capivaras, cervos e veados por observação direta e análise
microhistológica fecal. Com o objetivo de encontrar caracteres epidérmicos que facilitem a
distinção de Ludwigia spp. em lâminas de fezes desses herbívoros, foram estudadas as superfícies
foliares do limbo de cinco espécies (Ludwigia inclinata (L.f.) P.H. Raven, Ludwigia leptocarpa
(Nutt.), Ludwigia octovalvis (Jacq.) P.H. Raven, Ludwigia sedoides (H.B.K.) Hara e Ludwigia
tomentosa (Cambess.)) em microscopia fotônica, de acordo com técnicas usuais em anatomia
vegetal. As células epidérmicas de L. inclinata, L. octovalvis e L. sedoides em vista frontal,
possuem paredes sinuosas em ambas as superfícies, enquanto em L. leptocarpa e L. tomentosa as
paredes das células são retas na superfície adaxial e sinuosas na abaxial. Os estômatos são
anomocíticos em todas as espécies, sendo que L. tomentosa também apresentou estômatos
anisocíticos. Em L. inclinata só foi observado tricomas unicelulares curtos em ambos os bordos da
lâmina em seção transversal. L. leptocarpa e L. tomentosa apresentaram tricomas bi e multicelulares
em ambas as superfícies, sendo que L. tomentosa ainda apresentou tricoma glandular na superfície
abaxial. L. octovalvis apresentou tricomas unicelulares na superfície abaxial e L. sedoides tricomas
multicelulares em ambas as superfícies na região do bordo. Também foi observada a presença de
ráfides em todas as espécies, com exceção de L. octovalvis; drusas em L. inclinata, L. sedoides e L.
octovalvis e estilóides em L. leptocarpa e L. tomentosa. Dentre as características observadas, o tipo
de tricoma se mostrou como o caractere mais relevante na distinção do gênero e das espécies
estudadas.(Embrapa Pantanal, Royal Zoological Society of Scotland e Fundect).
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