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A Mata Atlântica está entre as mais importantes florestas tropicais do mundo, sendo
considerada prioridade em termos de conservação devido à sua megadiversidade.
Bromeliaceae é uma das famílias de maior riqueza, e muitas espécies desse grupo encontram-
se ameaçadas de extinção, a maioria delas endêmicas. O maior gênero da subfamília
Bromelioideae é Aechmea, sobre o qual foram realizados estudos de anatomia vegetal com o
objetivo de auxiliar na taxonomia, porém  poucos visavam compreender suas estratégias
adaptativas. Objetivou-se com esse trabalho caracterizar anatomicamente três espécies de
Aechmea Ruiz & Pav. de um fragmento florestal, Aechmea ramosa (Mart. ex Shult. f.),
Aechmea phanerophlebia (Baker) e Aechmea lamarchei (Mez), e relacionar suas
características a possíveis estratégias adaptativas ao ambiente. Foram coletadas amostras
foliares de três indivíduos de cada espécie no fragmento florestal “Mata do Seu Nico”, na
cidade de Viçosa-MG. Após fixação, as amostras foram cortadas em micrótomo de mesa,
coradas com Safranina e Azul de Astra e as lâminas, montadas em gelatina glicerinada. Foram
realizados testes histoquímicos para detecção de lignina, pectina e lipídios. As observações da
epiderme foram feitas em microscopia eletrônica de varredura e diafanização, segundo
metodologia usual. As três espécies são hipoestomáticas, com epiderme unisseriada e escamas
em ambas as faces da folha. A hipoderme é composta por células de parede esclerificada e por
células aqüíferas. Os feixes são colaterais e intercalados por parênquima clorofiliano
braciforme em A. phanerophlebia e A. lamarchei ou lobado em A. ramosa. O parênquima
clorofiliano é propriamente dito em A. ramosa e A. lamarchei, e paliçádico e propriamente
dito em A. phanerophlebia. A. ramosa e A. lamarchei apresentam grupos de fibras no
mesofilo. A. phanerophlebia apresentou um xeromorfismo acentuado, condizente com seu
hábito preferencialmente epifítico no fragmento, e com o ambiente ao qual estava exposta, na
borda da mata, submetida à alta intensidade luminosa. A. ramosa, apesar do hábito epifítico,
apresentou características xeromórficas menos acentuadas, já que estava localizada em uma
clareira no interior da mata, sob baixa intensidade luminosa. A. lamarchei apresentou menor
grau de  xeromorfismo, já que era terrestre, e estava localizada no interior da mata. Pode-se
concluir que os caracteres anatômicos, apesar de serem determinados geneticamente, podem
sofrer influência do ambiente. (FAPEMIG)
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