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Bromeliaceae está representada por 56 gêneros e 2.600 espécies de diferentes
 hábitos sendo considerada uma das mais representativas da flora neotropical.
 Este trabalho caracteriza a anatomia foliar de Dyckia excelsa da subfamilia
 Pitcairnioideae ocorrentes no Parque Estadual Cristalino, localizado ao norte do
 Estado de Mato Grosso. Para o estudo anatômico, secções transversais,
 longitudinais e paradérmicas da porção mediana da lâmina foliar foram obtidas a
 mão livre, submetidas ao processo de dupla coloração com azul de astra e
 fucsina básica. As ilustrações foram obtidas por meio do capturador de imagens,
 acoplado ao fotomicroscópio Leica DMLB, com o auxílio do programa Leica IM50.
 D. excelsa apresenta folhas hipoestomáticas, e os estômatos anomocídicos se
 distribuem em sulcos ao longo das folhas. As células-guarda se posicionam
 acima do nível das demais células epidérmicas. Em vista frontal, observa-se
 apenas o escudo das escamas não apresentando distinção entre as células do
 disco central e da ala. A parede celular das células epidérmicas de ambas as
 faces é lignificada, sendo na face abaxial mais espessa. A hipoderme mecânica
 apresenta duas camadas na face adaxial e três na abaxial. O mesofilo apresenta-
se diferenciado, possui parênquima aquífero, parênquima clorofiliano regular onde
 é comum a presença de amido e parênquima clorofiliano braciforme. O
 parênquima aquífero ocupa aproximadamente 50% do mesofilo. Entre os feixes
 vasculares colaterais é comum a presença de canais de aeração. Esses canais
 são contíguos às câmaras subestomáticas. Feixes vasculares maiores alternam-
se com menores ao longo da lâmina foliar. A espécie estudada apresenta
 características semelhantes às demais Pitcairnioideae. D. excelsa tem estrutura
 que garante a sobrevivência em ambiente xerofíticos, principalmente pela
 presença de escamas, células epidérmicas com paredes espessadas, hipoderme
 mecânica, parênquima aquífero desenvolvido e canais de aeração.
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