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Orchidaceae é uma das famílias mais numerosas entre as angiospermas com
 aproximadamente 30.000 espécies. O gênero Epidendrum inclui mais de 800
 espécies, distribuídas por todo continente americano. Para o território brasileiro
 são referidas aproximadamente 100 espécies, a maior parte constituída de
 epífitas. O presente estudo teve por objetivo caracterizar a anatomia foliar das
 espécies de E. ibaguense, E. nocturnum e E. smaragdinum, comparando os
 resultados anatômicos registrados na literatura para o gênero com os obtidos no
 presente estudo. O material botânico analisado foi coletado na Chácara Recanto
 das Orquídeas e região do Portal da Amazônia- MT. Os cortes foram feitos à mão
 livre com lâmina de barbear, corados com azul de astra e fucsina básica e as
 lâminas montadas com gelatina glicerinada. Realizou-se teste histoquímico com
 lugol para evidenciar amido. As fotomicrografias dos cortes anatômicos
 realizaram-se em um microscópio fotônico trinocular, acoplado ao computador e
 posteriormente montadas as pranchas. Várias características analisadas são
 compartilhadas pelas três espécies do gênero Epidendrum analisadas neste
 trabalho e por outros autores, sendo elas: hábito epifíticos, folhas coriáceas
 carnosas, células epidérmicas da face adaxial maiores que da face abaxial,
 cutícula espessa, folhas hipoestomáticas, câmara subestomática pouco
 desenvolvida, estômatos anomocíticos e paracíticos, mesofilo homogêneo com
 células de paredes espessadas helicoidalmente, xilema constituído por elemento
 de vaso com paredes espessadas helicoidalmente e escalariforme, hipoderme
 presente e uniestratificada, idioblastos tipo ráfides, feixes vasculares colaterais,
 calota de fibras floemáticas, grupos de fibras extravasculares voltadas para face
 abaxial e adaxial. Isso permite inferir que as características analisadas são
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 compartilhadas de uma forma geral por todas as espécies do gênero já
 estudadas, e que as espécies podem ser consideradas xeromórficas.
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