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Com cerca de 3086 espécies, a família Bromeliaceae é essencialmente neotropical,
sendo um dos grupos mais relevantes da Mata Atlântica, em virtude dos altos graus de
endemismo e da ocorrência em diferentes habitats. O presente trabalho descreve a
anatomia foliar de 4 espécies ocorrentes em duas áreas de Mata Atlântica: Parque
Estadual da Serra do Brigadeiro, MG (Quesnelia strobilispica Wawra e Wittrockia
gigantea (Baker) Leme), e “Mata do Seu Nico”, em Viçosa, MG (Billbergia euphemiae
E. Morren e Bromelia sp.). Amostras foliares de três indivíduos de cada espécie foram
fixadas em FAA50, cortadas em micrótomo de mesa, coradas com safranina e azul de
astra, e as lâminas, montadas em gelatina glicerinada. A observação da superfície
epidérmica foi realizada em microscopia eletrônica de varredura e diafanização,
preparadas segundo metodologia usual. A epiderme de todas as espécies apresenta
cutícula relativamente delgada, e revestida por escamas em ambas as faces. Estas se
distribuem em fileiras longitudinais, e as células do disco não diferem das da ala. As
células epidérmicas apresentam paredes anticlinais e periclinal interna espessadas, com
corpo silicoso no lúmen. As folhas são hipoestomáticas, e em Bromelia sp. os estômatos
se localizam em sulcos longitudinais. Observam-se 1-3 camadas de células
esclerificadas constituindo uma hipoderme, além de 4-9 camadas de parênquima
aqüífero. O parênquima clorofiliano apresenta células isodiamétricas, com grãos de
amido em B. euphemiae. Canais de aeração ocorrem contíguos às câmaras
subestomáticas, dispostos longitudinalmente entre os feixes vasculares e são
constituídos por células braciformes. Todas as espécies apresentam idioblastos contendo
ráfides. Os feixes vasculares são colaterais, dispostos em uma única série ao longo da
lâmina foliar. Em Q. strobilispica e W. gigantea ocorrem calotas de fibras adjacentes ao
xilema e ao floema. B. euphemiae, epífita, e Q. strobilispica, terrestre, apresentam
estrutura geral semelhante, como parênquima aqüífero desenvolvido e grupos de fibras
extravasculares. Por sua vez, Bromelia sp., terrestre, e W. gigantea, epífita, também
apresentam similaridades em suas estruturas, como ausência de grupos de fibras
extravasculares e parênquima aqüífero menos desenvolvido. Tais características podem
refletir condições microclimáticas a que as espécies estão submetidas, entretanto, são
necessários mais estudos que abordem as características dos ambientes de coleta.
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