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As epífitas vasculares são importantes na biodiversidade das florestas tropicais, com 
cerca de 25.000 espécies distribuídas em 84 famílias. O hábito epifítico envolve 
estratégias adaptativas em resposta ao stress hídrico, frequentemente evidenciadas na 
anatomia foliar. Esse trabalho teve como objetivo descrever as características 
anatômicas foliares relacionadas ao hábito epifítico de nove espécies de florestas 
nebulares do Parque Estadual do Ibitipoca. Amostras da região mediana de folhas de 
cinco indivíduos das seguintes espécies: Anthurium minarum Sakur. & Mayo 
(Araceae), Epidendrum difforme Jacq. Maxillaria acicularis Herb. ex Lindl. e 
Prosthechea allemanoides (Hoehne) W.E. Higgins (Orchidaceae), Nematanthus 
strigillosus (Mart.) H.E. Moore (Gesneriaceae), Microgramma squamulosa (Kaulf.) 
de la Sota (Polypodiaceae), Billbergia distachia (Vell.) Mez, Tillandsia gardneri 
Lindl. e T. stricta Sol ex. Sims (Bromeliaceae) foram coletadas e fixadas no campo, 
seguido de desidratação etanólica e incluídas em parafina para seccionamento 
transversal em micrótomo ou cortadas a mão livre. Parte das amostras foi submetida 
ao processo de dissociação para observação da epiderme. Cortes transversais foram 
submetidos a testes histoquímicos para detecção de compostos fenólicos (sulfato 
ferroso) e cristais de flavonoide (hidróxido de sódio). Em A. minarum a cutícula é 
espessa, apresenta compostos fenólicos na epiderme e no mesofilo e glândulas na face 
abaxial da epiderme. Em N. strigillosus a cutícula é fina, há tricomas tectores e 
glandulares em ambas as faces e uma hipoderme. Nas Orchidaceae são observados 
estômatos com cristas, hipoderme e ilhas de fibras no mesofilo, sendo a cutícula 
espessa em M. acicularis e P. allemanoides, a qual apresenta cristais de flavonoide na 
epiderme e mesofilo. Em M. squamulosa, a cutícula é fina, a hipoderme está presente 
em ambas as faces da folha e a endoderme é impregnada por compostos fenólicos. Em 
B. distachia pode ser observada cutícula espessa, hipoderme e escamas. Tillandsia 
apresenta cutícula espessa, escamas absorventes e hipoderme em ambas as faces do 
mesofilo. Os resultados demonstram que as espécies deste grupo funcional 
apresentam diferentes características que podem ser adaptativas ao hábito epifítico, 
embora cutícula espessa e presença de hipoderme tenham sido as características mais 
comuns entre as espécies analisadas. 
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