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AS PLANTAS AQUÁTICAS

As plantas aquáticas são comumente chamadas de macrófitas aquáticas ou hidrófitas. 
São vegetais superiores e macroalgas visíveis a olho nu, que ocupam as áreas úmidas, a lâ-
mina e/ou a coluna d’água do reservatório.

Podem ser flutuantes livres ou fixadas nas margens e/ou no sedimento, como também 
submersas, com folhas e flores aparentes na superfície ou totalmente abaixo da superfície.

Em alguns casos, as macrófitas apresentam cres-
cimento bastante acelerado, causando limitações ao 
uso múltiplo do reservatório, como a pesca, o deslo-
camento de embarcações, as captações de água, a 
dessedentação animal, entre outros problemas de or-
dem operacional. 

Quando uma espécie nova é introduzida em local 
estável ou em processo de estabilização, como é o caso 
dos reservatórios de hidrelétricas com menos de 10 anos 
de vida, há uma corrida para ocupação do ambiente.

A natureza mantém todos os ecossistemas ocupa-
dos por algum tipo de espécie, por isso as mudanças 
ambientais, em geral, prejudicam a biodiversidade, 
que é a grande responsável por manter esse equilíbrio. 
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Se considerarmos que o equilíbrio das espécies é obtido pela ação do ambiente e dos
predadores que ali residem, entre eles pragas e doenças, a espécie nova tem a vantagem
de não ter predadores específicos no início da sua colonização, como é o caso do 
Eichhornia crassipes, da Salvinia auriculata, da Egeria densa, entre outras. Até que a fauna
e a flora se reorganizem, existe a possibilidade das populações dessas novas espécies cres-
cerem de tal forma que causem transtornos ambientais e até econômicos. 

Em locais onde ocorre despejo contínuo de esgoto doméstico ou industrial, com o pas-
sar do tempo, há a ocupação de  determinadas espécies de macrófitas que anteriormente 
não existiam ali.

É importante destacar que, quando se trata de um reservatório de hidrelétrica (ecos-
sistema lêntico), é previsto que surjam macrófitas, pois esse é o ambiente natural desses 
vegetais. Portanto faz-se necessário avaliar e monitorar as condições de crescimento dessas 
comunidades a fim de não causarem prejuízos ao ambiente e aos  usuários.

Os fluxos de surgimento e desaparecimento das plantas aquáticas no ambiente são im-
previsíveis, pois dependem de uma ampla gama de fatores que, mesmo monitorados, não 
indicam precisamente o momento ou o período do ano que podem vir a ocorrer.

É esperado que, nos períodos do ano quando a água apresenta alta transparência, as
espécies submersas tenham mais chances de aparecer. Já em momentos de aumento da
turbidez e das contribuições laterais no reservatório, é esperado que surjam as espécies
flutuantes por alguns desses motivos: aumento da carga de nutrientes que chegam ao re-
servatório, carregamentos trazidos pelas enxurradas, limpezas de diques e de represas nas 
áreas rurais, entre outros.
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MEDIDAS PARA PREVINIR O SURGIMENTO
DE MACRÓFITAS EM RESERVATÓRIO

Evitar a introdução de espécies de macrófitas no reservatório 
Muitas pessoas trazem plantas para o reservatório, seja por desconhecimento, seja aci-

dentalmente (quando coloca na água um barco com fragmentos ou sementes da planta,  ou ao 
trazê-la de outro local porque achou a flor bonita; ou ainda ao limpar um aquário). É importan-
te conscientizar e educar os usuários quanto à introdução de novas espécies no reservatório.  

Evitar o despejo da água utilizada no reservatório  
Deve-se adotar fossa séptica ou sumidouro nas casas próximas ao reservatório, evitan-

do o despejo de material orgânico e de água contaminada, como também acompanhar os 
pontos conhecidos de despejo de efluentes no reservatório.       

Promover as práticas de conservação do solo
A fim de evitar que o solo mais superficial, rico em nutrientes, matéria orgânica e fer-

tilizantes, chegue até o rio ou reservatório, o que leva à formação de ambientes favoráveis 
ao surgimento e crescimento das plantas aquáticas. Conscientizar produtores rurais sobre 
a necessidade de adotar práticas conservacionistas do solo, como o plantio em nível, cons-
trução de curvas de nível e terrações, conservação de estradas rurais entre outras possíveis 
medidas. 
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Evitar a dispersão das plantas aquáticas que já existem no ambiente  
O equilíbrio ambiental é fundamental para o desenvolvimento de predadores naturais 

no ambiente. Focar no controle preventivo das espécies que realmente apresentem riscos 
de crescimento profuso. Para as demais espécies considerar a manutenção a fim de promo-
ver a melhoria da diversidade da flora e permitir a formação de nichos de reprodução e 
alimentação de peixes e de outros organismos aquáticos. 

Informar à empresa concessionária do reservatório quando perceber sinais de aumento da 
quantidade de plantas aquáticas

Este procedimento é fundamental para que o corpo técnico da empresa vá até o local 
e possa analisar detalhadamente o evento. 

 
A SEFAC utiliza diferentes canais de comunicação para divulgar as consequências da pro-

liferação das plantas aquáticas

O CRESCIMENTO DESCONTROLADO DAS MACRÓFITAS AQUÁTICAS 
EM QUALQUER CORPO HÍDRICO É O SINTOMA DE UMA ALTERAÇÃO 
AMBIENTAL E NÃO A CAUSA.



ESPÉCIES DE MACRÓFITAS INDENTIFICADAS
NO RESERVATÓRIO DE 2010 A 2019

Atualmente, a presença das plantas aquáticas no reservatório da UHE Serra do Facão é 
incipiente devido ao deplecionamento. A variação no nível do reservatório é, sem dúvida, 
um fator de controle bastante eficaz e deve ser considerada quando houver a presença de 
plantas aquáticas em grande escala ou que tragam riscos à geração e ao uso múltiplo do 
reservatório.

A empresa Serra do Facão Energia, durante a execução dos programas de Monitora-
mento Limnológico Regular da Qualidade da Água do Reservatório; de Prevenção, Moni-
toramento e Controle de Espécies Exóticas Invasoras; e o de Gestão Patrimonial, verificou a 
presença das espécies relacionadas a seguir:
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Echinochloa cf colona

Planta anfíbia, podendo ser emergente, semiflutuante, flutuante fixa ou livre dependendo da mas-
sa vegetal. Seu tamanho varia de 0,5 cm a 1,5 m de altura. Reproduz-se por estolho, mudas e se-
mentes. Perene. A floração e produção de sementes acontecem de abril a agosto. Cresce abundan-
temente em ambientes lênticos, como planície de inundação dos rios Paraguai, Cuiabá, Negro, 
Miranda e Taquari, em canais, lagos, represas e em solos argilosos ou arenosos. Forrageira de boa 
qualidade, é apreciada por cavalos e capivaras. Quando adubada, chega a produzir até 150 tonela-
das de massa verde por hectare.  É invasora de canais, lagos e represas.

Origem: Nativa. 

Distribuição Geográfica: Ocorre no Brasil, Bolívia, Paraguai e Argentina.
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Nome popular | canarana, cana-brava
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Nome popular | aguapé

Eichhornia crassipes

Planta aquática flutuante livre. Estolonífera. O hábito e o tamanho variam tanto que pode parecer 
outra espécie. Quando a planta está enraizada ou adensada, o pecíolo inflado desaparece dando 
vez a um ereto e mais longo. Perene. Prefere águas rasas para que suas raízes absorvam melhor os 
nutrientes dos sedimentos. Apícola, forrageira para aves, peixes, capivara e porcos, contém de 11 
a 15% de proteína bruta. Despoluidora da água, pois age como um filtro biológico ao retirar as 
substâncias tóxicas, recuperando ecossistemas aquáticos, como nascentes e cursos d’água.

Origem: Nativa. 

Distribuição Geográfica: Ocorre em todo o Brasil.
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Nome popular | junquinho, cebolinha

Eleocharis interstincta

Planta aquática emergente. Cespitosa e rizomatosa. Seu tamanho varia de 50 a 80 cm de altura. 
Possui caule com 8mm de diâmetro, em média. Reproduz-se por rizoma ou semente. Perene. Flores-
ce de fevereiro a agosto. Abundante em áreas rasas e arenosas. Forrageira de emergência para as 
capivaras. A semente serve de alimento para aves que a dispersam por todo o ambiente.

Origem: Exótica. Originária da China. 

Distribuição Geográfica: Ocorre em todo o Brasil.
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Nome popular | cabelo-de-anjo, cabelo-de-porco

Eleocharis minima

Planta aquática submersa. Torna-se emergente à medida que baixam as águas. Filamentosa. Muito 
variável no aspecto, principalmente quando submersa. De fácil cultivo, sua propagação é feita por 
divisão das plantas. Floresce de agosto a janeiro. Abundante em borda de lagoas, brejos, vazantes 
e campos muito alagáveis; prefere solos arenosos ou argilosos.

Origem: Nativa. 

Distribuição Geográfica: Ocorre em todo o Brasil.

Nome popular | aguapé-mirim, agrião-do-brejo
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Nome popular | aguapé-mirim, agrião-do-brejo

Planta aquática flutuante ancorada. Estolonífera. Floresce na primavera e no outono. Prolifera com 
o pisoteio por fragmentação e enterrio dos seus ramos, que emitem raízes nos nós ou folhas depen-
dendo do ambiente que estão inseridos.  Surge ocasionalmente em lagoas temporárias e depres-
sões encharcadas, às vezes entre arbustos, solos argilosos, calcários férteis. Forrageira principalmen-
te para capivaras. Usada como planta ornamental em aquários.

Origem: Nativa. 

Distribuição Geográfica: Ocorre na América do Norte subtropical e em zona temperada; América 
Central; Colômbia; Peru; Brasil [Paraíba, Mato Grosso do Sul e Rio Grande do Su]; Paraguai e noro-
este da Argentina.

Heteranthera reniformis
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Nome popular | cruz-de-malta

Ludwigia leptocarpa

Planta aquática emergente ou anfíbia, polimorfa, ereta ou subereta. Pode atingir 2 m de altura. 
Reproduz-se por sementes e por enraizamento. Floresce de outubro a maio. Esparsa a abundante 
na região marginal dos reservatórios, preferencialmente em solos arenosos e siltosos. Apícola, boa 
forrageira para patos como também é pastada pelo gado.

Origem: Nativa. 

Distribuição Geográfica: Ocorre na África; do sudeste dos Estados Unidos até a Argentina.
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Mayaca sellowiana 

Planta aquática submersa fixa ou livre. Pode atingir de 20 a 30 cm de altura. Quando terrestre, atin-
ge de 2 a 6 cm. Reproduz-se por semente ou por divisão vegetativa. Floresce no período chuvoso 
podendo desaparecer no período seco.  Em ambas as formas biológicas, surge nas bordas dos am-
bientes aquáticos. Prefere solos ácidos. Ao se desprender, pode ser encontrada flutuando na água. 
É usada como planta ornamental no aquarismo.

Origem: Nativa. 

Distribuição Geográfica: Ocorre do sudeste dos Estados Unidos até a Bolívia; no Uruguai e Argenti-
na, e em quase todos os estados do Brasil.

Nome popular | pinheirinho d’água
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Nome popular | pinheirinho d’água

Myriophyllum aquaticum 

Planta aquática rastejante a ascendente, muito ramificada. Apresenta folhas pinatissectas. Repro-
duz-se por semente ou por divisão vegetativa. Floresce na primavera e no verão. Cresce em ambien-
te de água parada de baixa a média profundidade.

Origem: Nativa. 

Distribuição Geográfica: Ocorre em todo o Brasil.

Nome popular | naja, lodo
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Nome popular | naja, lodo

fo
to

 in
te

rn
et

Planta aquática submersa, fixa. Frágil, rompe-se facilmente. Possui coloração verde-clara. Vista a
olho nu, a folha de bordo aparenta ser lisa. Suas flores são muito pequenas. Reproduz-se por se-
mente ou por divisão vegetativa. Floresce de junho a setembro. Cresce em áreas rasas de água al-
calina. Quanto mais ácida a água, mais assume uma cor arroxeada ou avermelhada. Serve de abrigo 
para invertebrados e pequenos peixes. O caule, a folha e a semente são alimento para patos e ou-
tras aves aquáticas. É usada como planta ornamental para aquário.

Origem: Nativa. 

Distribuição Geográfica: Ocorre do Canadá até a Argentina.

Najas cf guadalupensis
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Nome popular | flor-de-lótus

Nymphaea caerulea

Planta aquática flutuante fixa. Apresenta anel de pelos na junção do pecíolo com a lâmina da fo-
lha. A folha é cerosa e hidrorrepelente para não bloquear os estômatos. Reproduz-se por sementes 
ou por rizoma, que é comestível após o cozimento. Perene. Floresce quase o ano todo.  É típica de 
águas calmas. Abundante em solos argilosos e arenosos. Forrageira para caramujos, cervos, cavalos, 
bovinos e porcos. As flores e as semente são alimentos preferenciais de curicacas, pacu e outros 
peixes. A folha possui propriedades medicinais por ser cicatrizante. Da flor, se extrai óleo essencial 
para ser usado na perfumaria. 

Origem: Espécie exótica que foi naturalizada. Originária da África, Ásia e Europa. 

Distribuição Geográfica: África, Ásia e Europa. No Brasil, ocorre no Centro-Oeste e no Sudeste. Do 
gênero Nymphaeaceae, essa espécie é a que mais se encontra no estado de São Paulo.
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Nome popular | capim-do-brejo, capim-camalote

Paspalum repens

Planta aquática flutuante fixa ou enraizada em brejo. Estolonífera. É reconhecida pelas pintas roxas 
na bainha da folha. Reproduz-se por mudas ou sementes. Perene. Floresce de abril a junho e de 
agosto a novembro. Cresce frequentemente em rios, meandros e corixos. Forrageira de boa quali-
dade para peixes, capivara, cervo, insetos e caramujos, mas pouco acessível ao gado.

Origem: Nativa. 

Distribuição Geográfica: Ocorre em toda a América tropical; do Sul dos Estados Unidos, México e do 
norte da América do Sul até a Argentina.
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Nome popular | fumo-bravo, erva-de-bicho, fumeiro

Polygonum ferrugineum

Planta aquática emergente. Pode atingir até 1m de altura. Possui ramos glabros ou, raramente, com 
pelos esparsos. As folhas são alternadas, às vezes flutuantes ou anfíbias, mas, geralmente, ocorrem 
dentro da água, em canais ou áreas rasas.  Perene. É de fácil reprodução tanto por semente quanto 
por muda ou ainda por pedaços da base do caule que enraízam nos nós. Às vezes é arrastada pela 
corrente, formando camalotes, que causam problemas em canais e turbinas. É típica de planície de 
inundação, onde o solo é arenoso e fértil.  Apícola e forrageira. Serve de abrigo para os organismos 
aquáticos. Grandes populações são encontradas no rio Paraguai e seus corixos e em planícies de 
inundação, no baixo rio Negro e no baixo Taquari. Atua como agente fixador de sedimento e de 
margem em reservatórios novos.

Origem: Nativa. 

Distribuição Geográfica: Ocorre em toda a América tropical; do Sul dos Estados Unidos, México e do 
norte da América do Sul até a Argentina.



25

fo
to

: C
lá

u
d

ia
 F

él
ix

Nome popular | cruz-de-malta

Rhynchanthera hispida

Planta aquática classificada como subarbusto palustre. Pode chegar até 80cm de altura. Possui
caule e ramos recobertos por pelos e cinco pétalas violáceas. Floresce no verão e no outono, prin- 
cipalmente na estação chuvosa até o terreno secar. São frequentes e abundantes em baceiros ve-
lhos, na beira de lagoas e em vazantes, em solos siltosos ou arenosos ácidos com superfície orgâni-
ca. Planta melífera, pastada eventualmente na falta de outros vegetais.

Origem: Nativa. 

Distribuição Geográfica: Ocorre no Brasil; Bolívia e Paraguai.
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Nome popular | orelha-de-onça, orelha-de-rato

Salvinia auriculata 

Planta aquática flutuante livre. A folha, hidrorrepelente, mede 2,5cm de altura por 2cm de lar-
gura, com pelos unidos nas extremidades em forma de pá de batedeira. É uma samambaia. Sua 
reprodução se dá por esporos, que maturam na seca (julho a outubro) em grande quantidade, po-
dendo formar uma camada castanha na água, que, direcionada pelos ventos, move-se para outras 
regiões. Perene ou anual dependendo dos esporos viáveis em ambientes lênticos. Pode colonizar 
rapidamente um corpo hídrico, com crescimento vigoroso, conforme às concentrações de fósforo e 
nitrogênio. Dominante tanto em lagoas de águas pobres quanto em alagados com solos férteis. É 
abundante no Pantanal. Usada para desova e alimentação de peixes e aves.

Origem: Nativa. 

Distribuição Geográfica: Ocorre em zonas tropicais da América Central e do Sul.
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Nome popular | taboa

Typha dominguensis

Planta aquática emergente. Ereta, atinge de 2 a 4m de altura. A parte superior da espiga são de 
flores masculinas, que caem; a inferior, engrossada, cor de chocolate ou ocre, tem flores femininas. 
Produz de 200 a 300 mil sementes por plantas. O fruto apresenta plumas. O rizoma é comestível, 
assemelha-se ao aspargo, tão proteico quanto o milho. A semente contém 88% de óleo, compara-se 
a do girassol e a da colza. Perene. Floresce de julho a agosto. Forrageira eventual, serve de abrigo e 
alimento para roedores, como também para ninho de aves. Possui várias utilidades: para a indústria 
têxtil, pode ser usado para estofados e coxim; chapéus e cestos; para vedação contra água; como 
isolante térmico, pois é pouco inflamável e celulósico (35%). Cultivada como filtros biológicos, é 
eficiente na retirada de nutrientes e de metais pesados da água.

Origem: Nativa. 

Distribuição Geográfica: Ocorre em todo o Brasil.
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Nome popular | musgo, lodo

Utricularia breviscapa

Planta aquática submersa livre. Geralmente está ancorada em galhos e troncos submersos de outras 
plantas. Cresce em águas paradas ou com pouca correnteza. Espécie anual. Floresce na cheia e em 
grande parte do ano. Necessita de muita luz. Reproduz-se por semente ou divisão vegetativa. É con-
siderada uma planta carnívora, pois possui utrículos que capturam minúsculos animais aquáticos. 
Serve como alimento de peixes e caramujos. Muito utilizada como planta ornamental em aquários.

Origem: Nativa. 

Distribuição Geográfica: Ocorre em diversos estados do Brasil. Na região Norte: Acre, Amazonas, 
Pará, Roraima e Tocantins; no Nordeste: Bahia; em todo Centro-Oeste; Sudeste: Minas Gerais e São 
Paulo; no Sul: Rio Grande do Sul.
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Além das espécies aqui apresentadas, corre-se ainda o risco da chegada de outras duas:
a Egeria najas e a Urochloa arrecta. 

Essas plantas possuem um histórico importante por surgirem em reservatórios de hi-
drelétricas, causando bastante preocupação porque têm um vigoroso crescimento e ocu-
pam grandes áreas. Por isso, é fundamental identificá-las e, a partir de uma análise de risco,
fazer um controle preventivo. 

Vale destacar também a presença das principais espécies encontradas no reservatório 
da UHE Serra do Facão: a Eichhornia crassipes, a Najas cf. guadalupensis e a Salvinia auricu-
lata, que trazem significativos problemas especialmente para lagos artificiais.

AS ESPÉCIES QUE TRAZEM RISCO ao
RESERVATÓRIO
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Nome popular | lodinho-branco

Egeria najas

Planta aquática submersa fixa. Geralmente apresenta cinco folhas por verticilo que medem 1,5 cm 
de comprimento cada; é macia ao tato e frágil. Somente a flor fica fora da água. Unissexuada. A 
propagação vegetativa se dá por pedaços do caule. Propaga-se mais quando há fonte pontual de 
eutrofização. Perene, floresce de abril a outubro, quando a água está baixando. É frequente e do-
minante em campos muito alagáveis, planícies de inundação de rio, vazantes e lagoas, com solos 
arenosos ou argilosos. A absorção dos nutrientes dessa espécie se dá por difusão celular, por isso 
tornou-se uma preocupante invasora de reservatório do tipo fio d’água, onde o tempo de residên-
cia da água é curto e as cargas de nutrientes são maiores.  Serve de abrigo e comida para peixes e 
pequenos organismos aquáticos.

Origem: Nativa. 

Distribuição Geográfica: Ocorre no Brasil; Paraguai; Uruguai e Bolívia.
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Urochloa arrecta

Gramínea aquática. também conhecia por Brachiaria  arrecta. Estolonífera, de crescimento prostra-
do. Possui folhas lanceoladas, colmos, glabros que podem apresentar mais de 2m de comprimento. 
Embora se desenvolva nas margens, pode avançar pela lâmina d’água sobre espécies flutuantes, 
como o aguapé, utilizando-o como boia de flutuação. Infestante da região marginal do reservató-
rio. É uma ameaça à diversidade local pois domina os ambientes com rapidez. As formas selvagens 
desta espécie encontram-se dispersas na África tropical, e as formas cultivadas têm origem no Zim-
babwe, de onde foram trazidas para o Brasil.

Origem: Nativa. 

Distribuição Geográfica: Atualmente ocorre em todo o Brasil, especialmente nas regiões Sudeste e 
Centro-Oeste.
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MONITORAMENTO DAS PLANTAS AQUÁTICAS 
NO RESERVATÓRIO DA UHE SERRA DO FACÃO 

O monitoramento das plantas aquáticas deve ocorrer em todo o perímetro do reserva-
tório, ilhas e regiões de baixa profundidade.

Os pontos de ocorrência de macrófitas geralmente estão localizados mais próximos das 
áreas antropizadas, nos trechos de transição do regime lótico para o lêntico (foz de rios e 
tributários), próximos a represas, lagos e açudes. Nas regiões de ocorrência de paliteiros, há 
grande probabilidade de encontrarmos fragmentos de plantas que servem de indícios para 
a presença de plantas aquáticas.

O registro das coordenadas geográficas e a imagem da planta são fundamentais para 
a identificação da espécie e para determinar os riscos da sua presença. Quanto à imagem, 
é desejável que seja feita uma tomada panorâmica da região de ocorrência, um detalhe da 
comunidade, do indivíduo e, quando presentes, da flor e/ou do fruto da planta. 

É preciso quantificar em metros quadrados a área ocupada pelas plantas aquáticas a
fim de estimar a quantidade de biomassa acumulada, e, desse modo, determinar os riscos
de dispersão a partir de uma estimativa da distância de onde se encontram até a barragem 
da UHE de Serra do Facão, bem como da capacidade de sobrevivência do camalote ou es-
pécie.  
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Os registros devem conter a data, horário e, se possível, a profundidade da zona fótica, 
determinada em metros pelo disco de Secchi. 

Essas informações devem ser registradas em um banco de dados para guardar o histó-
rico da ocorrência das plantas aquáticas no reservatório, observando também a localização 
e suas dimensões.
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Paspalum repens | Atlas of Florida Plants
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espécies identificadas no RESERVATÓRIO DA
UHE SERRA DO FACÃO entre 2010 e 2019

ESPÉCIE FAMÍLIA NOME POPULAR FB
Bacopa cf. monnierioides Scrophulariaceae lodo Sf

Cabombas sp Scrophulariaceae – Sf

Ceratophyllum sp Ceratophyllaceae – Sl

Echinochloa cf. colona Poacea canarana An

Eichhornia crassipes Pontederiacae aguapé FI

Eleocharis interstincta Cyperacae junquinho Em

Eleocharis minima Cyperacae cabelo-de-porco Sf

Hedychium coronarium Zingiberaceae junquinho Em

Hymenachne amplexicaulis Poacea capim-capivara, capim-raposa An

Heteranthera reniformis Pontederiacae aguapé-mirim Ff

Ipomoea carnea ssp. fistulosa Convolvulaceae algodão-bravo An

Leersia hexandra Poaceae capim-fino, rabo-de- raposa An

Ludwigia elegans Onagraceae cruz-de-malta Em

Ludwigia lagunae Onagraceae cruz-de-malta Em

Ludwigia leptocarpa Onagraceae cruz-de-malta Em

Ludwigia sericea Onagraceae cruz-de-malta Em

Mayaca sellowiana Mayacaceae pinheirinho-d’água Sf

Myriophyllum aquaticum Haloragaceae pinheirinho-d’água Em

Najas cf. guadalupensis Hydrocharitaceae naja, lodo Sf

Nymphaea carulae Nymphaeaceae flor-de-lótus Ff

Nymphaea odorata Nymphaeaceae flor-de-lótus Ff

Oxycarium cubense Cyperacae capim-de-capivara Ep

Podostemum mülleri Podostemaceae musgo Sf
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ESPÉCIE FAMÍLIA NOME POPULAR FB
Panicum aquaticum Poaceae grama-branca Na

Panicum repens Poaceae capim-capivara, capim-grosso Na

Polygonum ferrugineum Polygonaceae erva-do-bicho Em

Polygonum hydropiperoides Polygonaceae erva-do-bicho Em

Potamogeton polygonus Potamogetonaceae musgo-cabelo Sf

Rhyncanthera novemnervia Melastomataceae erva-vermelha An

Rhynchospora corymbosa Cyperacae capim-navalha An

Salvinia auriculata Salviniaceae orelha-de-rato Fl

Tristicha trifaria Podostemaceae musgo Sf

Typha dominguensis Typhaceae taboa Em

Utricularia brevicarpa Lentibulariaceae boca-de-leão Sl

Utricularia foliosa Lentibulariaceae boca-de-leão Sl

Utricularia gibba Lentibulariaceae boca-de-leão, musgo, lodo Sl

Legenda: FB – Forma Biológica; An – Anfíbia; Em – Emergente; Ep – Epífita; Ff – Flutuante fixa; 
Fl – Flutuante livre; Sf – Submersa fixa; Sl – Submersa livre
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Camalote: massa compacta de plantas aquáticas que forma ilhas flutuantes e desce os rios, 
ao sabor da correnteza.

Colmo: o caule típico das gramíneas, ger. cilíndrico, com nós e entrenós bem marcados e 
distintos, ocos (como no bambu) ou cheios (como na cana-de-açúcar): colmo do bambu.

Colza: espécie de couve (Brassica campestris oleifera). É cultivada como forragem de inverno 
para o gado.  

Corixo: canal por onde se escoam para os rios as águas das lagoas, brejos ou campos baixos.

Estolho: caule rastejante, superficial ou subterrâneo, do qual saem raízes para baixo e 
ramos para cima, comum nas monocotiledôneas.

Estolonífera: planta que produz estolho.

Eutrofização: processo natural ou provocado por atividades humanas, em que o aumento 
de nutrientes da água causa um acúmulo de algas e de matéria orgânica decomposta e 
por fontes pontuais e difusas de descarga orgânica. 

Glabro: diz-se dos órgãos vegetais desprovidos de pelos.

Melífera: diz-se da planta com néctar a partir do qual as abelhas podem produzir mel. 

Palustre: referente a ou próprio de pauis e brejos (vegetação palustre).

Planície de inundação:  ou várzea é toda a região à margem de um curso d’água que fica 
inundada durante as cheias. São áreas muito propícias para agricultura devido à fertilida-
de do solo.

Pecíolo: haste que se prende ao limbo da folha e a liga à bainha ou diretamente a um 
ramo ou caule.

Pinatissecta: folha profundamente partida na forma de uma pena.

Siltoso: que contém grande quantidade de silte.

Silte: fragmentos de rocha ou partículas detríticas menores que um grão de areia, que 
entram na formação do solo ou de uma rocha sedimentar.

Zona fótica: é a parte de um ecossistema aquático que recebe luz solar suficiente para que 
ocorra a fotossíntese.

GLOSSÁRIO



Realização




