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O gênero Platycerium Desv. posiciona-se na família Polypodiaceae Bercht. & J. Presl e
encontra-se representado em várias regiões tropicais do mundo. Platycerium bifurcatum
(Cav.) C. Chr. é um representante australiano desse gênero. A espécie é cultivada
comercialmente no Brasil com fins ornamentais. Morfologicamente são distinguidos
dois tipos foliares na planta: as frondes coletoras e as não-coletoras. No presente
trabalho, foi realizado o estudo da anatomia desses tipos foliares com o objetivo de
aumentar o conhecimento das diferenças entre as frondes. Para o estudo anatômico,
fragmentos das duas categorias de frondes de um indivíduo cultivado em casa de
vegetação no Horto Botânico do Museu Nacional, foram fixados em solução de
paraformaldeído 4% + glutaraldeído 2,5% em tampão fosfato 0,05 M, pH 7,2. Esses
fragmentos foram submetidos ao procedimento de emblocamento em glicolmetacrilato e
as secções de cerca de três micrômetros de espessura foram obtidas em micrótomo
rotativo e coradas pelo Azul de Toluidina. Para o estudo das epidermes foliares
procedeu-se a dissociação pelo método de Schultze. As frondes coletoras exibiram:
distribuição anfiestomática dos estômatos, mesofilo homogêneo e quantidade reduzida
de cloroplastos no parênquima. Nas frondes não-coletoras observou-se: disposição
hipostomática dos estômatos e organização dorsiventral do mesofilo. Em ambas as
frondes, na epiderme, observou-se estômatos do tipo polocítico. As diferenças
anatômicas observadas estão relacionadas às diferentes funções que ambos os tipos
foliares desempenham. As frondes coletoras possuem um tempo de vida menor e se
destinam ao acúmulo de húmus na sua interface e as frondes não-coletoras são as
principais responsáveis pela fotossíntese e também pela produção dos esporângios
quando a planta torna-se fértil.
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