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Uma das principais características da vegetação da Mata Atlântica é a abundância de plantas
epífitas. As pteridófitas constituem um grupo com destaque na flora vascular epífita, tanto em
número de espécies, quanto em abundância, com destaque para a família Polypodiaceae. A
falta de contato com o solo e conseqüente limitação da disponibilidade de recursos levou as
epífitas a desenvolverem inúmeras adaptações morfológicas e funcionais para terem sucesso
nesta condição. O objetivo deste trabalho foi analisar a estrutura anatômica das folhas de
pteridófitas epífitas ocorrentes no Parque Estadual do Desengano, município de Santa Maria
Madalena, RJ. Foram coletadas as espécies: Campyloneurum lapathifolium (Poiret) Ching,
Campyloneurum major (Hieron. ex Hicken) Lellinger, Microgramma squamulosa (Kaulf.) de
la Sota, Pecluma truncorum (Lindm.) M.G. Price, Pleopeltis hirsutissima (Raddi) de la Sota
(Polypodiaceae); Trichomanes polypodioides L. (Hymenophyllaceae) e Vittaria graminifolia
Kaulf. (Pteridaceae) A amostra foi constituída por holoepífitas e por epífitas facultativas. Os
indivíduos foram coletados e imediatamente fixados em FAA70. Foram feitos cortes à mão
livre de folhas completamente expandidas, corados com Azul de Astra (1%) e safranina (1%)
na proporção 9:1. C. lapathifolium, C. major e M. squamulosa, mesofilo homogêneo, cutícula
espessa e com flanges, grande quantidade de células lignificadas na nervura central e no bordo
foliar. As demais espécies apresentaram células epidérmicas com cloroplastos. P. hirsutissima
foi a única espécie que apresentou mesofilo dorsiventral. T. polypodioides apresentou
mesofilo reduzido. Nesse estudo verificou-se grande diversidade anatômica nas folhas das
espécies estudadas, sendo que C. lapathifolium, C. major e M. squamulosa apresentaram
características anatômicas comuns a espécies epífitas de outros grupos vegetais.
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