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Ervas, subarbustos e arbustos de Eriope Humb. & Bompl. ex Benth. fazem parte da 
flora endêmica dos campos rupestres brasileiros, principalmente nos estados da Bahia, 
Goiás e Minas Gerais. A Serra do Cabral, Serra do Cipó, Serra do Curral e  ambientes 
rupestres próximos aos municípios de Diamantina, Grão Mongol e Itacambira são os 
principais locais de ocorrência do gênero em Minas Gerais. Considerando a 
representatividade na flora rupestre endêmica brasileira e o potencial medicinal de 
espécies de Eriope, apresentamos estudo anatômico para melhor delimitação 
taxonômica e compreensão dos processos adaptativos. Os taxa analisados neste 
trabalho são: E. angustifolia Epling., E. arenaria Harley, E. filifolia Benth., E. foetida 
St.-Hil ex Benth.  E. glandulosa (Harley) Harley, E. hypoleuca (Benth.) Harley,  E. 
macrostachya Mart. ex Benth var. macrostachya, E. salviifolia (Pohl ex Benth.) 
Harley. Para a análise foram coletadas folhas completamente expandidas e expostas 
ao sol, provenientes de cinco indivíduos, de cada um dos taxa, cujos fragmentos do 
terço médio da lâmina foliar foram fixados em FAA 70 (Formaldeído, ácido acético 
glacial, álcool etílico 70%, 1:1:18 v/v) por 24 horas e posteriormente conservados em 
etanol 70%. Secções transversais foram obtidas e submetidas à dupla-coloração com 
fucsina básica 0,1% e azul de astra 0,3%, utilizando como meio de montagem, verniz 
vitral. As análises das características  da epiderme em vista frontal  foram realizadas 
através da Microscopia Eletrônica de Varredura (MEV) seguindo-se protocolos 
usuais. As imagens foram obtidas através dos microscópios Olympus CX31(óptico); 
JEOL JEM 840 (MEV). Dentre outras características da anatomia foliar, o contorno 
das paredes anticlinais das células epidérmicas da face adaxial (sinuosas ou retilíneas-
onduladas), extensão de bainha parenquimática ou esclerênquimática, localização dos 
estômatos (hipoestomática/anfiestomática), presença ou ausência de esclereídes no 
cortéx do pecíolo, de fibras de floema nas nervuras secundárias/terciárias e de 
hipoderme foram úteis para diferenciação entre os taxa em estudo e permitiram a 
montagem de chave de identificação. Maior diversidade e quantidade de tricomas 
tectores e glandulares, mesofilo isolateral, presença de hipoderme e de células 
esclerenquimáticas são consideradas características xeromórficas e revelam diferentes 
estratégias de adaptação entre estes taxa ao ambiente rupestre do estado de Minas 
Gerais.  
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