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O Brasil é um país com vasta rede hidrográfica, o que propicia o estabelecimento de diversas
espécies de plantas aquáticas. A família Holoragaceae possui distribuição cosmopolita sendo
representada no Brasil por três gêneros e seis espécies, entre estas M. aquaticum (Vell.)
Verdc. é a mais comum. Sua importância está associada à sua alta capacidade de incorporação
de biomassa, tornando-a competidora voraz e em determinados ambientes, uma invasora
bastante agressiva. A maior parte do corpo vegetativo desta espécie encontra-se submerso,
enquanto apenas uma parte da extremidade apical fica acima da superfície da água. Água
fluvial ou lacustre com baixo hidrodinamismo, temperaturas entre 8º e 30º e alta
disponibilidade nutrientes, são os principais fatores que contribuem para sua rápida
proliferação. Este trabalho teve como objetivo caracterizar a anatomia dos órgãos vegetativos
desta espécie. O material botânico utilizado neste estudo foi coletado no Rio Cachoeira, na
cidade de Itapé (BA), local onde há afloramentos rochosos, transição entre Mata Atlântica e
Caatinga. Porções dos órgãos vegetativos foram fixados em FAA70 e conservado em álcool
70%. Em seguida foi realizada a desidratação e inclusão em historesina, segundo as técnicas
convencionais em anatomia vegetal. Os resultados deste estudo revelaram que a raiz possui
epiderme unisseriada, é tetrarca, exoderme bisseriada constituída de colênquima lamelar e
aerênquima bem desenvolvido. O caule possui epiderme unisseriada, com córtex dividido em
três regiões, sendo a região mediana formada por aerênquima com muitas drusas e
internamente a endoderme apresenta estria de Caspary. O folíolo de formato circular é
anfiestomático e simétrico, apresenta aerênquima pouco desenvolvido, poucas drusas e
endoderme bem desenvolvida.
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