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A riqueza de samambaias epífitas está associada a diversos microambientes, variando em 
função da intensidade luminosa e disponibilidade hídrica. A seca é o maior problema 
enfrentado pelas epífitas, refletindo estratégias anatômicas que visam maximizar o uso 
eficiente da água e minimizar a perda. Esse trabalho teve como objetivo verificar 
adaptações anatômicas foliares de oito espécies de samambaias do PEIB e relacioná-las ao 
epifitismo. Amostras da região mediana de folhas de cinco indivíduos das seguintes 
espécies: Asplenium auritum Sw. (Aspleniaceae), Cochlidium punctatum (Raddi) L.E. 
Bishop (Polypodiaceae), Hymenophyllum polyanthos Sw. (Hymenophyllaceae), 
Microgramma squamulosa (Kaulf.) de la Sota (Polypodiaceae), Pecluma pectinatiformis 
(Lindm.) M.G. Price (Polypodiaceae), Pleopeltis macrocarpa (Bory ex Willd.) Kaulf.  
(Polypodiaceae), Pleopeltis hirsutissima de la Sota (Polypodiaceae) e Serpocaulon 
catharinae (Langsd. & Fisch.) A.R. Sm. (Polypodiaceae) foram coletadas e fixadas, 
seguido de desidratação etanólica e incluídas em parafina para seccionamento em 
micrótomo ou cortadas à mão livre. Parte das amostras foi dissociada para observação da 
epiderme. Pleopeltis hirsutissima e P. macrocarpa possuem folhas pubescentes, com 
escamas absorventes e mesofilo dorsiventral. Em P. macrocarpa observam-se tricomas 
claviformes na face abaxial e fibras subepidérmicas na região da nervura principal em 
ambas as faces. Microgramma squamulosa apresenta hipoderme aquífera em ambas as 
faces da folha; o mesofilo é dorsiventral, com poucos espaços intercelulares. 
Hymenophyllum polyanthos apresenta uma única camada de células clorofiladas, cutícula 
muito fina, tricomas tectores ramificados e ausência de estômatos. Asplenium auritum, C. 
punctatum, P. pectinatiformis e S. catharinae apresentam cutícula fina, mesofilo 
homogêneo com espaços intercelulares, células braciformes e/ou plicadas, e enrolam-se em 
períodos mais secos. Em P. pectinatiformis, observam-se tricomas tectores e glandulares e 
fibras subepidérmicas na região da nervura mediana. Escamas absorventes envolvidas na 
poiquiloidria e hipoderme aquífera foram os caracteres xeromórficos relacionados ao 
hábito epifítico.  Em A. auritum, C. punctatum, P. pectinatiformis e S. catharinae não 
foram observados caracteres anatômicos xeromórficos, porém, as folhas enrolam-se nos 
períodos mais secos, demonstrando que, provavelmente, essas espécies, apresentam 
mecanismos fisiológicos que permitem a adaptação ao epifitismo.  
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