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Guia prático de
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Apêndice 3

APRESENTAÇÃO

Para auxiliar na implementação do sistema de “bom manejo” das bromélias epífitas
presentes nos caixetais, foi elaborado este guia de identificação com fotos e a
descrição das espécies coletadas tanto no levantamento florístico (capítulo1), como
na estudo da estrutura (capítulo 2). Este guia tem como objetivo facilitar a
identificação das bromélias no inventário do estoque a ser manejado, que é
imprescindível para aplicação das práticas de “bom manejo”. Pretende-se que deste
modo, a identificação das espécies seja mais acessível aos técnicos que realizarão
os planos de manejo e aos profissionais de órgãos oficiais responsáveis pelo
licenciamento e fiscalização do manejo de recursos florestais.

•

As descrições das espécies aqui apresentadas estão baseadas nas características das
bromélias coletadas nos caixetais e também da consulta às descrições de Wanderley &
Molo (1992) e Reitz (1983).

•

Para complementação das informações sobre as espécies com os dados sobre época de
floração e frutificação foram utilizadas as informações disponíveis em levantamentos
florísticos realizados em áreas próximas: Mamede, Cordeiro & Rossi (2001), na Estação
Ecológica Juréia-Itatins, Wanderley & Molo (1992) na Ilha do Cardoso - ambas na
porção sul do litoral paulista, bastante próximas à área em estudo - e do admirável
Reitz (1983) em Santa Catarina. As informações de W. superba são de Leme (1997).

•

A localização geográfica do Vale do Ribeira, no limite sul-sudeste do Brasil, permite a
entrada de frentes frias que não atingem as porções mais centrais do litoral paulista.
Por isso, todos os períodos de floração e frutificação citados nos trabalhos desde São
Paulo até Santa Catarina foram aqui considerados independentemente da região
geográfica.
As figuras apresentadas têm como fonte Paula & Silva (2001).

•
•

As fotos apresentadas foram realizadas durante o trabalho de campo, ou são
provenientes dos seguintes sites: www.ibot.sp.gov.br. ; www.charlies-web.com;
www.scielo.br ; www.fcbs.org/pictures; www.fcbs.org/pictures/bergcage_nav.htm.

INTRODUÇÃO
A família Bromeliaceae compreende cerca de 2500 espécies e 51 gêneros, sendo uma das
maiores das angiospermas. Exceto por uma espécie, que ocorre na África, as bromélias
são restritas às Américas, distribuindo-se desde Argentina e Chile até os Estados Unidos.
Há uma grande concentração de espécies na América do Sul, estimando-se que 40% das
espécies e 73% dos gêneros ocorram no Brasil.
Estas plantas se desenvolvem em diferentes ecossistemas desde o nível do mar até
altitudes acima de 3000metros, em diversas formações vegetais brasileiras como Mata
Atlântica, Cerrado, a Caatinga e Campo Rupestre. Na Mata Atlântica do sudeste
brasileiro encontra-se a maior riqueza e diversidade de espécies de bromélias do país e,
talvez, das Américas. Neste bioma há um elevado número de bromélias endêmicas, sendo
que uma de cada duas espécies de bromélia encontrada ocorre exclusivamente no
domínio atlântico, com a presença até de gêneros endêmicos como Nidularium e
Canistrum. Este fato aumenta consideravelmente o risco de extinção seja pelo
desmatamento seja pelo extrativismo indiscriminado.
As bromélias podem apresentar hábito muito diferenciado, variando de terrestre à epífitas,
ou ainda cresecendo entre rochas (rupículas) e entre pedras onde há acúmulo de matéria
orgânica (saxícolas). Muitas espécies são facultativas quanto ao hábito, o que muitas
vezes facilita a utilização destas em projetos paisagísticos.
As epífitas, ao contrário do que muitos acham, não utilizam a seiva produzida pelas
árvores que utilizam como suporte. A adaptação das epífitas de habitar troncos e galhos
das árvores é apenas uma estratégia para uma melhor exposição à luz. Nas epífitas, as
raízes têm somente a função de fixação. A disposição das folhas das bromélias em rosetas
ou cones favorece o acúmulo de água, que é absorvida juntamente com nutrientes, pelas
escamas absorventes presentes na face interna das folhas.

As inflorescências, encontradas no centro da roseta, são compostas pelo arranjo de
flores e brácteas, agrupadas ao longo de um eixo longo (escapo) como no gênero
Vriesia (Figura 1) ou achatado como em Neoregelia (Figura 2). Sua coloração pode
variar desde azul, amarelo, vermelho, branco ou verde. A principal época de floração
é o verão, entretanto é possível observar bromélias em flor na natureza praticamente
o ano todo.
A dispersão está diretamente relacionada aos dois diferentes tipos de frutos
ocorrentes entre as bromélias. A cápsula, um fruto seco, que se abre para liberar
suas sementes com apêndices especializados na dispersão pelo vento; e a baga, um
fruto carnoso, geralmente colorido e suculento, com sementes lisas, desprovidas de
apêndices, sendo então a dispersão realizada por animais.
Além da reprodução sexuada com a formação de sementes, as bromélias podem se
reproduzir assexuadamente pelo desenvolvimento de brotos através de gemas
laterais, ou de rizomas pela ramificação do caule. Há uma relação entre os
processos de reprodução assexuada e sexuada, sendo que durante a floração há a
formação de brotos laterais.

Figura 1.
Inflorescência
longa.
Escapo

Figura 2. Inflorescência
achatada.

Descrição botânica
BROMELIACEAE
Grande família de monocotiledôneas herbáceas em sua maioria epífitas ou
terrestres, saxícolas - raramente arbustos. Caule geralmente inconspícuo,
formando um rizoma ou estolão (Figuras 3, 4). Folhas simples, geralmente
reunidas na base do caule, formando uma roseta ou cisterna - que é um
reservatório de água e detritos orgânicos - ou então distribuídas em espiral ao
longo do caule; superfície foliar revestida de escamas absorventes; bainha foliar
dilatada (Figura 5), lâminas com margem lisa, serrilhada ou espinescente.
Inflorescência terminal ou lateral, simples ou composta, raramente flores
isoladas; escapo floral geralmente conspícuo (Figuras 1, 2) parcial ou totalmente
revestido por brácteas em geral vistosas e coloridas. Flores perfeitas, com simetria
radial ou levemente bilateral, trímeras; sépalas livres ou concrescidas na base,
simétricas ou assimétricas; pétalas livres a parcialmente soldadas, algumas vezes
providas de um par de apêndices membranáceos na base da face interna; estames
dispostos em duas séries, filetes livres ou concrescidos, formando algumas vezes
um tubo com a corola; ovário súpero, semi-ínfero ou ínfero (Figura 06); estilete
trífido. Fruto cápsula ou baga. Sementes aladas, plumosas ou nuas.

Figura 3.
Estolão

.

Figura 4. Broto lateral e
rizoma.

Figura 5. Partes da folha

Figura 6. Morfologia da flor.

As bromélias apresentam uma grande variedade de formas, o que
levou a divisão da família em três subfamílias: Bromelioideae,
Tillandsiodeae e Pitcarirnioideae. As duas primeiras ocorrem nos
caixetais; podemos diferenciá-las pelas seguintes características:
Bromelioideae: plantas terrestres ou epífitas, folhas com margem
com espinhos ou serrilhada, apresentam flores com ovário ínfero,
fruto do tipo baga, sementes desprovidas de apêndices . (Figura 7).
Gêneros ocorrentes nos caixetais: Aechmea, Canistrum, Neoregelia,
Nidularium e Wittrockia.
Tillandsioideae: plantas principalmente epífitas, folhas com margens
lisas, flores com ovário súpero, fruto do tipo cápsula, sementes
providas da apêndices plumosos (Figura 8).
Gêneros ocorrentes nos caixetais: Racinae,Vriesia, Tillandsia.

Figura 7. Subfamilia
Bromelioideae.

Figura 8. Subfamília
Tillandsioideae.

Bromelioideae
(margens das folhas com espinhos ou serrilhada)
Estas são as espécies de Bromelioideae presentes nos caixetais:
Aechmea coelestis
Aechmea nudicaulis
Aechmea ornata
Aechmea pectinata
Canistrum lindenii
Neoregelia laevis
Nidularium bilbergioides
Nidularium procerum
Witrochia superba

A. coelestis *(K. Koch) E. Morr.
•do latim coelestis (celeste), certamente devido ao azul celeste da cor das pétalas.

Roseta densa. Folhas com lâminas com ápice acuminado, com leve tom de azul
devido às manchas esparsas em sua superfície , principalmente na base, o que a
torna azul arroxeada, margem levemente serrilhada, espinhos quando presentes,
castanhos bem pequenos. Escapo densamente branco lanuginoso, brácteas florais
inconspícuas, mais curtas que as sépalas. Infrutescência vermelha. Fruto baga
ovóide, ápice vermelho.
Podem ser observados indivíduos com inflorescências simples e outros com
inflorescências compostas
Espécie de luz difusa ou heliófita desenvolve-se como epífita nas florestas das
encostas da Juréia, da Ilha do Cardoso e da borda do planalto da Serra do Mar
catarinense.
Flores: fevereiro, abril, maio, junho, outubro, novembro, dezembro
Frutos: junho, setembro, outubro
Área de distribuição: Espírito Santo, Minas Gerais, Rio de Janeiro, São Paulo,
Paraná e Santa Catarina

A.coelestis.

A. coelestis . Detalhe da flor.

A. nudicaulis (L.) Griseb
Sempre se desenvolve em estolão sendo muito variável quanto ao tamanho.
Folhas bastante próximas na base formando roseta em forma de tubo, bastante
característica, lâminas verdes com algumas manchas verde mais claras, bem
rígidas, coriáceas, eretas, até a metade depois recurvadas, margens com muitos
espinhos duros negros, voltados para cima (antrorsos). Escapo floral visível,
brácteas florais vistosas, avermelhadas, flores amarelo-esverdeadas. Fruto baga
alaranjada, ovalada, com cálice persistente. Sementes envoltas por uma
substância gomosa, adocicada e comestível, que atrai pássaros.
A. nudicaulis é freqüente na Ilha do Cardoso na vegetação sobre a restinga e nas
matas de encosta como epífitas ou no solo e desenvolve-se também na mata de
restinga na Juréia. Nas florestas de caixeta é bastante abundante, crescendo em
colônias.
Variedade heliófita, ou mais raramente de luz difusa. O hábito epifítico é
bastante freqüente nas florestas primárias e secundárias das encostas.
Apresenta distribuição contínua e uniforme, desde as planícies costeiras até
florestas de encostas em altitudes de até 800m.
Flor: abril, outubro, novembro, dezembro
Fruto: janeiro, outubro, novembro
Distribuição geográfica: Bahia ao Rio Grande do Sul (var. cuspidata)
Utilidade: Planta ornamental. Os frutos maduros são consumidos especialmente
por crianças, chamado de “chupa-chupa” .

A. nudicaulis Flores

A. nudicaulis Fruto

A.ornata Baker
Epífita subcaulescente. Folhas dispostas em roseta. Lâminas semi
eretas com pequenos espinhos castanhos nas margens e um
espinho terminal, lâminas folhas longas, manchas verde escura
por toda folha. As lâminas das folhas e os espinhos são
menores que A pectinata.
Flor: junho, julho, agosto, setembro, outubro, novembro
Fruto: dezembro, janeiro
Distribuição geográfica: São Paulo, Paraná, Santa Catarina
Aechmea ornata não foi citada na flora da Juréia ou para a Ilha do
Cardoso. Reitz & Klein (1983) consideram três variedades,
sendo que variedade ornata - com pétalas vermelhas ou róseas
- e a variedade hoehneana - com flores azuis - ocorrem em São
Paulo. Os dados fenológicos acima são das duas variedades.

A. ornata

A. pectinata * Baker
* do latim pectinata (penteada, de pecten – pente), referência à margem serrada das brácteas florais,
com espinhos em forma de pente.

Planta de grande porte, durante a floração suas folhas tornam-se
avermelhadas, desde só no ápice até na folha toda, lâminas subpatentes,
recurvas, com espinhos castanhos e escamas brancas por toda folha.
Caracteriza-se por inflorescência simples, com brácteas verde-castanhas,
pétalas branco-esverdeadas.
Espécie de luz difusa ou heliófita, de distribuição irregular e descontínua.
Sendo pouco exigente quanto à umidade do ar ocorre preferencialmente
nas planícies arenosas, mais raramente nas florestas de encosta
catarinenses até 200 m. Presente na Ilha do Cardoso e na planície
arenosa na Juréia.
Flores: janeiro, abril, outubro, novembro
Fruto: março, dezembro
Distribuição geográfica: Rio de Janeiro, São Paulo, Paraná e Santa
Catarina.
Utilidade: planta ornamental de bela aparência devido à coloração
vermelha das folhas na antese

A. pectinata

A. pectinata

Neoregelia laevis * (Mez) L.B. Smith
*do latim laevis (lisa): referência às lâminas foliares que não têm espinhos.

Epífita com estolão. Folhas dispostas em rosetas, formando uma
cisterna largamente cônica. Lâminas castanho-esverdeadas com
manchas arroxeadas, quase coriáceas, margem inteira, ápice
arredondado com pequeno espinho. Inflorescência imersa na
roseta, totalmente plana por cima, formando um disco, flores
brancas. Fruto baga.
Espécie esciófita, de luz difusa, raramente heliófita. Presente como
epífita no interior das formações vegetais das planícies arenosas
catarinenses e como erva terrestre na Juréia. Ocorre também na
Ilha do Cardoso. Pode se desenvolver desde o nível do mar até 800
metros de altitude.
Flores: outubro, novembro, dezembro e janeiro
Frutos: abril
Distribuição geográfica: desde o Rio de Janeiro até o Rio Grande do
Sul

Neoregelia laevis

Nidularium bilbergioides (Schult. f.) L.B. Smith
Epífita com estolão. Folhas dispostas em roseta, convergindo estreitamente
formando uma cisterna alongada. Lâmina ereta, lanceolada, cartácea, margem
com pequenos espinhos regularmente distribuídos, sendo que no ápice estes
são menores e mais próximos, ápice longamente agudo, com um espinho
pontudo terminal. Brácteas amarelas, pétalas brancas. Fruto baga alaranjada.
Espécie esciófita ou de luz difusa, terrícola ou epífita. Em Santa Catarina é
pouco freqüente e tem preferência por locais de alta umidade relativa do ar
como interior de florestas próximas ao mar. Na Juréia foi coletada em mata de
encosta.
Flores: janeiro a maio, julho, novembro
Fruto: dezembro
Distribuição geográfica: Bahia a Santa Catarina.

Nidularium bilbergioides

Nidularium procerum Lindm.
Epífita com folhas lanceoladas, lâminas ligeiramente avermelhadas,
cartáceas, estreitando em direção ao ápice margem inteira ou
levemente serrilhada. Brácteas centrais vermelhas, pétalas azuis.
Considerada por Reitz & Klein op cit como uma espécie seletiva das
comunidades situadas próximo ao litoral, sendo mais rara mais para
o interior. Predominantemente de luz difusa e muito exigente quanto
à umidade relativa do ar. Encontrada desde o nível do mar até 1300
metros de altitude, inclusive na mata de topo de morro na Juréia.
Flor: janeiro a maio, julho, agosto
Fruto: dado não encontrado na literatura consultada
Distribuição: Espírito Santo até Santa Catarina

N. procerum Lindm

Sépalas
Sépalasque
que
permenecem
permenecem
após
apósaaformação
formação
do
fruto
do fruto

Witrochia* superba ** Lind
**do latim, superba (soberba), referência ao porte majestoso e colorido desta planta.
*gênero endêmico da Mata Atlântica

Epífita de grande porte, acaule. Folhas fortemente unidas na base, patentíssimas,
dispostas formando uma larga roseta. Bainha bastante desenvolvida, amplexicaule,
lâmina com fortes espinhos voltados para cima, ápice agudo vermelho vivo, pontuações
verde intenso ou avermelhadas quando ao sol. Inflorescência profundamente posicionada
no centro da roseta, brácteas vermelhas, flores brancas.
Fruto baga vermelho escura, com sépalas persistentes.
Facilmente identificada pelo grande porte com folhas podendo ultrapassar 1 metro,
margem fortemente armada e ápice foliar avermelhado. Espécie esciófita à heliófita,
pouco freqüente. Estabelece-se preferencialmente nas florestas de encosta geralmente
cravada entre o tronco e o primeiro galho, altitudes até 700 metros
Flor: janeiro a julho
Fruto: -Distribuição geográfica: Rio de Janeiro a Santa Catarina

Witrochia superba

Witrochia superba

Tillandsiodeae
(margem das folhas sem espinhos)
Estas são as espécies de Tillandsioideae presentes nos caixetais:
Racinae spiculosa
Tillandsia gardnerii
Tillandsia geminiflora
Tillandsia stricta
Tillandsia tenuifolia
Tillandsia usneoides
Vriesia carinata
Vriesia ensiformis
Vriesia erytrodactylon
Vriesia flammeae
Vriesia gigantea
Vriesia incurvata
Vriesia philippocoburgii
Vriesia platynema
Vriesia procera
Vriesia rodigasiana
Vriesia cf. vagans

Tillandsia gardnerii Lindley
Epífita com poucas raízes e curtas. Folhas em grande número,
dispostas em roseta, mas não formando um tubo. Folhas exteriores
reflexas, as interiores eretas ou suberetas, membranáceas, base um
pouco dilatada estreitando-se em dire ção ao ápice agudo, pilosidade
dando um aspecto levemente acinzentado claro às folhas, as
escamas ultrapassam as margens formando uma pilosidade
prateada contínua. Fruto cápsula triangular-cilíndrica.
Espécie heliófita ou de luz difusa e xerófita. Epífita preferencial de
árvores isoladas em áreas abertas. Exclusiva da zona da Floresta
Pluvial Atlântica, onde apresenta uma larga, porém, descontínua
distribuição.
Flor: Janeiro, Junho , julho
Fruto:agosto
Distribuição: Piauí, Paraíba, Pernambuco, Bahia, Espírito Santo, Rio
de Janeiro, Minas Gerais, São Paulo, Paraná, Santa Catarina e Rio
Grande do Sul. Colômbia, Venezuela e Trinidad

Tillandsia gardnerii

T. geminiflora * Brongn.
*do latim geminus (duplo) e flos (flor) referência às flores que aparecem em número de duas no á pice de
cada ramo

Planta epífita com caule inconspícuo; rizoma horizontal, grosso e nu. Raízes
ramificadas. Folhas numerosas dispostas em roseta densa. Lâminas das
folhas interiores e médias recurvadas e das interiores eretas, densamente
cobertas por escamas, base estreitamente triangular, margem inteira,
superfície revestida por escamas brancas, coloração variando de verde claro
com pequenas manchas roxas até quase toda manchada de roxo quando
exposta ao sol. Flores subsésseis com pétalas róseas. Fruto cápsula
cilíndrica.
Espécie de luz difusa até heliófita, bastante freqüente. Epífita
preferencialmente encontrada nas árvores de florestas primárias, onde pode
tornar-se bastante comum. Esta dispersa nas formações vegetais sob o
Domínio Atlântico até 1000 metros de altitude (3) , ocorrendo na vegetação de
topo de morro na Juréia e na vegetação de restinga na Ilha do Cardoso.
Flor: outubro a dezembro
Fruto: setembro, fevereiro, maio
Distribuição geográfica: Minas Gerais, Brasília, Rio de Janeiro, até o Rio
Grande do Sul. Paraguai, Uruguai e Argentina

T. geminiflora

T. stricta Soland
Epífita, acaule ou pouco caulescente, quase sem rizoma, com poucas
raízes curvas e tênues. Folhas numerosas, cobertas por escamas brancas.
Lâminas longas, triangulares, nas folhas externas curvas, nas internas
eretas. Inflorescência central pequena, menor que o ápice das folhas.
Brácteas róseas, pétalas azuis. Fruto cápsula cilíndrica.
Espécie de luz difusa ou heliófita, muito freqüente. Epífita em formações
abertas ou florestais, como nas margens de rio e estrada na Ilha do
Cardoso. Não raramente formando agrupamentos, sobretudo em áreas
mais abertas. Trata-se de uma das espécies mais expressivas deste gênero
no sul do Brasil.
Flor: julho a março
Fruto: julho
Distribuição geográfica: Bahia, Espírito Santo, Minas Gerais, Rio de
Janeiro, São Paulo, Paraná, Santa Catarina e Rio Grande do Sul.
Venezuela, Trinidad, Guiana, Suriname, Paraguai, Uruguai, e norte da
Argentina

T.stricta

T.stricta

T. tenuifolia L.
Planta epífita. com ampla variabilidade, podendo ocorrer indivíduos
com caule conspícuo até quase ausente. Folhas com lâminas
estreitamente triangulares ao longo do caule, quando presente.
Flores com pétalas alvas. Fruto cápsula cilíndrica .
Os dados a seguir incluem as variedades tenuifolia e surinamensis,
por ambas serem citadas para o Estado de São Paulo.
Flor: todos os meses do ano
Fruto: dezembro
Distribuição geográfica: do Pará até o Rio Grande do Sul.
Utilidade: muito utilizada na ornamentação de presépios de Natal.

T. tenuifolia L.

T. usneoides (L.) L.
Nome popular: barba de velho

Erva epífita, geralmente sem raízes, pendente em árvores. Caule tênue e filiforme, com
cerca de 1mm de diâmetro, planamente compresso, geralmente formando um
emaranhado. Lâmina foliar densamente escamada, filiforme, verde pálido. Fruto cápsula
subcilíndrica.
Espécie heliófita ou de luz difusa e seletiva higrófita, freqüente a abundante
principalmente nos ramos expostos ao sol, situados em áreas úmidas onde haja alta
evaporação ou evapotranspiração.
Flor: outubro a março
Fruto: agosto a março
Distribuição geográfica: Pará, Maranhão, Ceará, Paraíba, Pernambuco, Bahia, espírito
Santo, Rio de Janeiro, Minas Gerais, São Paulo, Paraná, Santa Catarina e Rio Grande do
Sul. Presente em áreas úmidas desde o sudeste dos Estados Unidos até o centro da
Argentina e Chile .
Utilidades: Com o nome de crina de cavalo é usada para enchimento de colchões,
estofamentos (até de carros Ford antigos), bem como acondicionamento de ovos, louças,
etc. Contem resina denominada cumarina a ácido resinosos aromático, sendo
considerada como anti-hemorrágica, anti-reumática e útil no combate de h érnias. É
cultivada como ornamental em bromeliários do Brasil e no exterior como exemplo da
diversidade de formas de crescimento vegetal.

T. usneoides

V. carinata * Wawra
*do latim, carinata (carinada ). de carena (querena) mais o sufixo ata (ada), que tem querena ou quilha, ou
que tem semelhança com a parte debaixo do navio, como referência às brácteas que são dobradas como
quilha de um barco.

Epífita bastante delicada, pequena, acaule, raízes curtas e finas. Folhas
reunidas em roseta formando cisternas. Lâmina foliar membranácea, macia,
levemente arroxeada na base, tornando-se verde bem claro em direção ao
ápice. Brácteas em tons de amarelo, alaranjado e vermelho, pétalas amarelas.
Fruto cápsula piramidal.
Espécie de luz difusa, exigente quanto à umidade atmosférica,
preferencialmente ocorre no interior de florestas, em altitudes entre 10 e 800
metros. É uma espécie muito freqüente na em toda vegetação sob o domínio
atlântico do estado de São Paulo. Apresenta uma grande variação
morfológica, especialmente em relação ao número de flores, forma da
inflorescência e morfologia das brácteas florais (Wanderley & Molo 1992).
Facilmente reconhecida por suas folhas delicadamente membranáceas, de
verde bem claro.
Flor: maio, junho, agosto
Fruto: setembro
Distribuição geográfica: Bahia até o Rio Grande do Sul

V. carinata

V. carinata

V. ensiformis* (Vell.) Beer
* do latim, ensis (espada), forma (forma), alusão à forma de espada da lâmina foliar

Epífita quase acaule, rizoma curto, grosso, com restos de folhas caídas.
Folhas formando roseta. Bainha foliar largamente oval, membranácea,
coloração verde clara, lâmina das folhas externas levemente curvas, das
interiores eretas, ápice largamente agudo. Brácteas florais vermelhas e
pétalas amarelas. Fruto cápsula triangular.
Característica da Mata Atlântica sendo freqüente nas margens dos rios.
Pode ser facilmente reconhecida pelas inflorescências longas, com brácteas
florais vermelhas laxas a densas, contrastando com suas flores amarelas
(Wanderley & Molo 1992).
Flores: fevereiro, março, abril, agosto e outubro
Frutos: maio, agosto, outubro
Distribuição geográfica: Bahia a Santa Catarina.

V. ensiformis

V. erythrodactylon (E.Morr.) E. Morr. Ex Mez.

Nome popular: rabo de peixe
Epífita com estolões ascendentes. Bainha grande cartácea, arroxeada. Lâmina
das folhas externas curvas , a das interiores suberetas com ápice curvo,
coloração verde clara com listras transversais descontínuas ápice acuminado a
arredondado. Roseta levemente infundibuliforme.Brácteas inferiores verdes, as
superiores avermelhadas, pétalas amarelas. Fruto cápsula estreitamente
elipsóide, aguda para o ápice.
Espécie de luz difusa ou heliófita, bastante freqüente, apresenta preferência
por interior de florestas de encosta, enquanto que em matas abertas de topo de
morros forma agrupamentos no solo. Na Juréia é encontrada em ambientes
diversos - mata de encosta, de planície e sobre a restinga.
Caracteriza-se pela inflorescência com ápice mais alargado que a porção
mediana, (Wanderley & Molo 1992). Diferencia-se de V. vagans por apresentar
manchas roxas nas pontas das folhas (Reitz & Klein 1983).
Flor: agosto, setembro, novembro a junho
Fruto: janeiro, junho, agosto
Distribuição: Espírito Santo, Rio de Janeiro, São Paulo, Paraná e Santa
Catarina.

V. erythrodactylon

V. flammea *L.B.Smith
* do latim, flammea (da cor de fogo) , com referência à cor vermelho vivo das brácteas
florais.

Epífita, de pequeno porte, rizomatosa. Folhas dispostas em roseta, formando
cisterna. Lâminas longo-acuminadas, ápice agudo às vezes com manchas
roxas, base arroxeada. Brácteas florais vermelhas, pétalas brancas. Fruto
cápsula.
Espécie heliófita ou de luz difusa, epífita principalmente de galhos, menos
freqüente nos troncos, geralmente mais freqüentes nas matas de encosta de
Santa Catarina e da Juréia, onde penetra mais luz no interior da floresta. Na
Ilha do Cardoso, é comum nos manguezais, como epífita sobre Laguncularia
racemosa e Rhizophora mangle, onde encontra-se também em matas de
diferentes rios (Wanderley & Molo 1992).
Flores: novembro a março
Frutos: março a outubro
Distribuição geográfica: São Paulo, Paraná e Santa Catarina

V. flammea
V. flammea

V. flammea

V. gigantea Gaud.
* do latim gigantea (gigantesca). Devido ao seu tamanho.

Epífita, acaule, a maior das Vriesias do sul do Brasil, chegando a atingir 3 metros de
altura. Folhas dispostas em roseta, formando uma enorme cisterna que pode reter 4dm 3
de água (Reitz & Klein 1983). Bainha larga, coriácea, castanha. Lâminas elípticas, verde
clara, com nervuras longitudinais e linhas transversais claras formando desenho
reticulado característico, as externas arcadas, as medianas e internas suberetas, ápice
acuminado com uma pequena dobra. Brácteas e pétalas esverdeada. Fruto cápsula
fusiforme.
Espécie heliófita ou de luz difusa, apresenta 4 a 12 exemplares por 100m2 no sul do
Brasil, preferencialmente em galhos de árvores nas florestas das planícies litorâneas,
aluviais, v árzeas e de encosta entre 10 a 800 metros (Reitz & Klein 1983). Em florestas de
caixeta é encontrada em árvores de grande porte, fixada na região de contato do tronco
com ramos mais grossos.
Flor: janeiro a abril
Fruto: dezembro a julho
Distribuição geográfica: Espírito Santo ao Rio Grande do Sul.

V. gigantea

V. gigantea

V. gigantea
V. gigantea

V. incurvata Gaud.
Epífita pequena a mediana, acaule, folhas poucas, reunidas em roseta formando cisterna.
Bainha verde, às vezes roxas em direção ao ápice, face interna arroxeada, às vezes com
estrias transversais irregulares . Lâmina das folhas exteriores curvas, das médias e
inferiores curvas somente da metade para o ápice, ápice ovalado. Brácteas de vermelho
bastante intenso. Fruto cápsula subcilíndrica.
Espécie esciófita ou de luz difusa, seletiva higrófita, desenvolve-se preferencialmente nas
florestas de planície ou do início das encostas catarinenses, fixando-se principalmente na
porção inferior a mediana dos troncos e galhos. Foi coletada também sobre a vegetação da
restinga na Juréia.
Flor: abril, junho, agosto a março
Fruto: setembro a dezembro
Distribuição geográfica: Rio de Janeiro, São Paulo, Paraná e Santa Catarina

V. incurvata

V. philippocoburgii Wawra
Epífita de grande porte, acaule, estolonífero. Folhas numerosas dispostas em roseta
dilatada formando cisterna. Bainha de coloração arroxeada, lâmina verde levemente
amarelada com ápice vermelho, com listras transversais onduladas. Inflorescência
vistosa multifloral. Brácteas florais vermelhas pétalas amarelas. É considerada uma
das maiores e mais belas bromélias.
Espécie de luz difusa ou heliófita, exigente quanto à umidade do ar,
preferencialmente fixada na porção superior dos troncos e galhos, tanto em florestas
nas várzeas aluviais, planícies e encostas.
Flor: dezembro, janeiro, março, abril, junho
Fruto: fevereiro, março
Distribuição geográfica: Rio de Janeiro, São Paulo, Paraná, Santa Catarina e Rio
Grande do Sul.

V. philippocoburgii

V. philippocoburgii

V. platynema Gaud.
Epífita, acaule. Folhas em roseta alargada, margem inteira, ápice
arredondado, verdes ou arroxeadas na face dorsal e no ápice, listras claras
transversais irregulares. Brácteas florais verdes a vermelhas, pétalas
amarelas a esverdeadas. Fruto cápsula fusiforme.
Flor: outubro
Fruto: dezembro, janeiro
Distribuição geográfica: Desde o Ceará até o Rio Grande do Sul. Cuba,
Jamaica, até Venezuela, Trinidad, Guiana e Argentina.

V. platynema

V. procera*
* procera= alongada, comprida, devido ao porte avantajado da inflorescência em relação à roseta foliar.

Folhas formando roseta infundibuliforme, bem reunidas na base. Bainha castanha na
base e esbranquiçada na porção superior. Lâminas recurvadas especialmente no ápice
arredondado. Inflorescência mais longa que larga, superando a roseta em tamanho.
Brácteas florais levemente róseas, pétalas amarelas. Fruto cápsula.

Flor: janeiro
Fruto: março, julho
Distribuição geográfica: Piauí, Ceará, Pernambuco, Bahia, Espírito Santo, Rio de
Janeiro, São Paulo, Paraná, Santa Catarina.
É uma espécie heliófita ou de luz difusa, tendo coloração verde-escura na sombra e mais
claras quando expostas ao sol. Característica das florestas situadas em baixa altitude e
sobre a restinga em Santa Catarina, ocorre no mangue na Ilha do Cardoso.

V. procera

V. rodigasiana E. Morren
Epífita pequena, delicada, acaule. Folhas bastante rosuladas, membranáceas,
delicadas, dispostas em roseta densa. Bainha amplexicaule, arroxeada, lâmina verde
clara apresentando manchas roxa-avermelhadas, ou não, dependendo da intensidade
luminosa a que está submetida, ápice agudo. Brácteas purpúreas a vermelhas,
pétalas, pétalas amarelas.
Desenvolve-se preferencialmente exposta à luz, mais raramente em luz difusa, sendo
pouco exigente quanto à umidade relativa, é bastante freqüente apresentando quase 1
indivíduo por 100m2 (Reitz & Klein, 1983) em Santa Catarina. Tem presença
expressiva nas várzeas e florestas aluviais (Reitz & Klein, 1983). Nas florestas de
caixeta é bastante abundante, crescendo em colônias.
Flor: janeiro a junho
Fruto: abril, setembro e outubro
Distribuição geográfica: Ceará até Santa Catarina.

V. rodigasiana

V. rodigasiana

V. vagans* (L.B.Sm.) L.B.Sm.
*do latim vagans (que vageia que dá passos); referencia aos rizomas
alongados emitidos em cada brotação.

Epífita de rizomas alongados. Folhas arroxeadas quando
jovens, quando adultas bainha roxa escura , lâminas verdes.
Brácteas vermelhas, flores amarelas.
Bromélia bastante parecida com V. philippocoburgii, mas de
porte bem menor. Diferencia-se de V. erythrodactylon por ter
ápice das folhas verde.
Flor: janeiro a junho
Fruto: março, setembro
Distribuição geográfica: Minas Gerais, Rio de Janeiro, São
Paulo, Paraná, Santa Catarina, Rio Grande do Sul

V. vagans

GLOSSÁRIO
•
•
•
•
•
•
•
•

Acuminado: diz-se da folha com ponta aguda e comprida.
Coriácea: com textura semelhante à do couro.
Lanuginoso:revestido por numerosos pêlos finos, como lã.
Perfeitas (flores): flores completas, com cálice, corola, estame e
pistilo.
Persistente (cálice): que perdura até mesmo após a formação do
fruto, continua presente mesmo após outras partes da flor
caírem.
Serrihada (folhas): folhas com margens com um recorte
serrilhado miúdo.
Trímeras (flores): diz-se da flor organizada à base do três
elementos, p.ex. três pétalas, três estames.
Trífido (estilete):fendido em três partes no sentido do
comprimento.

