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Bromeliaceae, apesar de monofilética, apresenta problemas de delimitação de gêneros 
e espécies, como se observa no complexo de espécies Neoregelia bahiana (Ule) 
L.B.Sm., ocorrente ao longo da Cadeia do Espinhaço. Assim, a caracterização 
anatômica de diferentes órgãos mostra-se importante na interpretação taxonômica e 
ecológica deste complexo, sendo o objetivo deste estudo. Raízes, estolhos, folhas, 
eixo da inflorescência e pedicelo de pelo menos três indivíduos por população foram 
coletados em Minas Gerais (Serra do Cipó e planalto de Diamantina) e na Bahia 
(municípios de Abaíra, Mucugê e Rio de Contas), fixados em FAA 50 e processados 
conforme técnicas usuais para microscopia de luz. Em todos os indivíduos estudados 
as raízes adventícias apresentam velame e córtex heterogêneos e cilindro vascular 
poliarco com medula esclerenquimática. O estolho em estrutura primária apresenta 
epiderme e córtex parenquimáticos e feixes vasculares colaterais distribuídos 
aleatoriamente no cilindro vascular. Após o espessamento primário, as células que 
delimitam o cilindro vascular apresentam paredes espessadas e formam-se novos 
feixes vasculares e súber estratificado. As folhas, que se sobrepõem formando um 
pequeno tanque, apresentam epiderme com espessamento de parede em “U”, escamas 
peltadas nas duas faces e estômatos paracíticos na face abaxial. O mesofilo constitui-
se de hipoderme mecânica e aquífera, parênquima clorofiliano paliçádico e 
braciforme e feixes vasculares colaterais envolvidos por bainha dupla. O eixo da 
inflorescência e o pedicelo apresentam estrutura básica semelhante: células 
epidérmicas papilosas, córtex com células arredondadas de paredes delgadas e 
cilindro vascular com feixes vasculares dispersos em uma medula formada por células 
braciformes. Apesar do aspecto morfológico ser variável entre as populações 
amostradas, a organização dos tecidos em cada órgão se manteve, indicando que os 
representantes deste complexo estudados até o momento são uma única espécie com 
base nesses dados. Os caracteres anatômicos variáveis, como o número de camadas da 
hipoderme aquífera e a dimensão dos canais de ar no mesofilo estão relacionados ao 
tamanho dos indivíduos de cada população e foram interpretados como adaptação 
ambiental, principalmente com relação à disponibilidade hídrica. (CAPES, CNPq) 
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