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RESUMO
VERSIEUX, L.M. Sistemática, filogenia e morfologia de Alcantarea (Bromeliaceae). 2009. Tese (Doutorado) Instituto de Biociências, Universidade de São Paulo, São Paulo, 2009.
Esta tese compreende a revisão taxonômica, filogenia e morfologia do gênero Alcantarea (E. Morren ex Mez)
Harms, bromeliáceas rupícolas endêmicas dos afloramentos rochosos do leste do Brasil. Apresenta-se
inicialmente uma caracterização geral de Bromeliaceae, os objetivos e justificativas da tese, que segue
estruturada em capítulos. O capítulo 1 apresenta a caracterização morfológica e a revisão do gênero baseada
nos trabalhos de campo, de herbários e bibliografia. São apresentadas as descrições para as espécies, chave
para identificação, ilustrações, mapa de distribuição e estado de conservação dos táxons. Entre os resultados
desse capítulo destaca-se que são reconhecidas 26 espécies, sendo cinco novas e descritas pelo autor no
decorrer do projeto (A. martinellii Versieux & Wand., A. patriae Versieux & Wand., A. tortuosa Versieux &
Wand., A. trepida Versieux & Wand., A. turgida Versieux & Wand.), quatro novos sinônimos são apresentados
(A. brasiliana (L.B. Sm.) J.R. Grant, A. edmundoi (Leme) J.R. Grant, A. lurida Leme, A. mucilaginosa Leme) e um
neótipo é designado. Em quase sua totalidade os táxons estão individualmente ilustrados em detalhe e são
também apresentadas pranchas fotográficas. Amplo material foi coletado e incorporado aos herbários e uma
coleção-viva foi montada no Instituto de Botânica. Apesar de geralmente formarem grandes populações em
locais de difícil acesso, seis táxons são considerados ameaçados de extinção em razão de áreas de ocorrência
restritas e por perda do habitat e para seis espécies não foi possível determinar o estado de conservação em
razão de insuficiência de dados. No capítulo 2 é apresentada a filogenia de Alcantarea baseada em caracteres
moleculares. Foram empregados dois marcadores do cloroplasto (trnK-rps16, trnC-petN), um gene nuclear de
baixa cópia (Floricaula/Leafy) e também 20 loci de microssatélites nucleares. Os resultados obtidos nas análises
Bayesianas e de Parcimônia apontam para o bem suportado monofiletismo de Alcantarea. Nesta análise
Alcantarea surge como grupo-irmão das espécies de Vriesea do leste do Brasil. Entre os marcadores, o
Floricaula/Leafy apresenta os melhores resultados e se mostra com uma região potencial para outros estudos
com Bromeliaceae. Os microssatélites delimitam grupos de espécies, com forte correspondência
biogeográfica e também sugerem que a hibridização interespecífica seja um fenômeno freqüente em
Alcantarea, sendo observados indivíduos de uma mesma espécie aparecendo proximamente relacionados a
grupos díspares. No capítulo 3 é delimitado o complexo “Alcantarea extensa” com ocorrência predominante
no Espírito Santo e ao leste de Minas Gerais, sendo esse complexo corroborado pelos dados dos
microssatélites (cap. 2). São pelo menos 10 táxons que apresentam pouca variação na morfologia floral,
vegetativa e proximidade geográfica entre as populações. Ainda neste capítulo é apresentada a ocorrência de
viviparidade nos frutos de Alcantarea e uma nova espécie é descrita. No capítulo 4 é apresentada a
caracterização morfo-anatômica foliar. Várias das características anatômicas observadas contribuem para a
sobrevivência em ambientes xéricos (campo rupestre/inselbergs). Entre elas destacam-se a epiderme com
paredes espessadas, abundante cobertura de ceras epicuticulares, hipoderme mecânica, parênquima aqüífero,
parênquima esponjoso preenchendo canais de ar estreitos e estômatos restritos à face abaxial. Os dados
obtidos nos capítulos 1, 2 e 4 serviram de base para decisão de manter Alcantarea como gênero distinto,
independente de Vriesea. Os caracteres moleculares indicam que se trata de um grupo monofilético bem
suportado e irmão de Vriesea s.s. O histórico taxonômico; a morfologia das pétalas longas, liguladas,
espiraladas e efêmeras; as sementes bicomosas; a posição do ovário semi-ínfero também sustentam tal
segregação. Em adição, os caracteres diagnósticos disponíveis para o caso da união de Alcantarea e Vrisea são
inconsistente e baseados exclusivamente em simplesiomorfias. Sugere-se o potencial dos caracteres
anatômicos tais como a extensão do parênquima aqüífero, o formato dos canais de ar, a extensão das
projeções das fibras do feixe vascular, que conferem nervuras mais salientes, e a presença de nectários septais
mais desenvolvidos como características adicionais,facilmente observáveis e que separam tais gêneros.
Palavras-chave: anatomia foliar, campo rupestre, conservação, inselberg, mata atlântica, revisão taxonômica.
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ABSTRACT
VERSIEUX, L.M. Systematics, phylogeny, and morphology of Alcantarea (Bromeliaceae). 2009. Tese
(Doutorado) - Instituto de Biociências, Universidade de São Paulo, São Paulo, 2009.
This thesis comprises the taxonomic revision, phylogeny, and morphology of the genus Alcantarea (E.
Morren ex Mez) Harms, composed of rupiculous bromeliads endemic to eastern Brazil rock outcrops. An
overall characterization of Bromeliaceae is presented initially then followed by the objectives and justification
of the thesis, which is structured in chapters. Chapter 1 presents the morphological characterization and
revision of the genus based in field, herbaria and bibliography. Species descriptions, identification key, map
and taxa conservation statuses are presented. The highlight results of this chapter are that 26 species are
recognized, five of them being new and described by the author during the project (A. martinellii Versieux &
Wand., A. patriae Versieux & Wand., A. tortuosa Versieux & Wand., A. trepida Versieux & Wand., A. turgida
Versieux & Wand.), four new synonyms are presented (A. brasiliana (L.B. Sm.) J.R. Grant, A. edmundoi (Leme)
J.R. Grant, A. lurida Leme, A. mucilaginosa Leme), and one neotype is designated. Almost all taxa are illustrated
in detail, and photographic plates are also presented. A large number of specimens were collected and
incorporated in herbaria and a living-collection was built at the Instituto de Botânica. In spite of usually
forming large populations in difficult to access places six taxa are threatened of extinction due to restricted
occurrence areas and habitat loss. In addition, it was not possible to determine conservation statuses for six
species due to data deficiency. In Chapter 2 the molecular phylogeny of Alcantarea is presented. Two
chloroplast markers (trnK-rps16, trnC-petN), one low copy nuclear gene (Floricaula/Leafy), and also 20 nuclear
microsatellites loci were employed. Results point to a well supported monophyly of Alcantarea, in both
bayesian and parsimony analyses. In these analyses Alcantarea emerges as the sister genus of eastern Brazilian
Vriesea. Floricaula/Leafy provides better resolution and is recommended for future studies within
Bromeliaceae. Microsatellites delimit species groups with strong biogeographic correspondence and also
suggest that hybridization is frequent , once individuals of the same species appear closely related to different
species groups. In chapter 3, a species complex predominantly from Espírito Santo and eastern Minas Gerais
States is delimited and named “Alcantarea extensa complex” and its status as a complex is supported by
microsatellite analysis (Ch. 2). At least 10 taxa that show low floral and vegetative morphological variation and
posses geographic proximity among populations are included in this complex. A new species and viviparous
seeds in Alcantarea fruit are also described in this chapter. Leaf anatomical characterization for nine species of
Alcantarea is presented in chapter 4. Several of the observed features contribute to the survival of Alcantarea
in xeric environments (campo rupestre/inselbergs) as the thick-walled epidermis, abundant covering of
epicuticular waxes, mechanic hypodermis, aquiferous parenchyma, narrow air-lacunae filled up with the
spongy parenchyma, and stomata restricted to the abaxial surface. Data obtained in chapters 1, 2, and 4
provided evidence to keep Alcantarea as a distinct genus, independent from Vriesea. Molecular data indicate
that it is a monophyletic and well supported group sister of Vriesea s.s. The taxonomic history; the
morphological distinctiveness of the long, ligulate, spiraled and ephemeron petals; seeds with basal and apical
appendages and semi-inferior ovary also support this segregation. In addition, diagnostic characters available
for the recognition of Alcantarea and Vrisea united are inconsistent and based on sympleisiomorphies
exclusively. It is also suggested that the anatomical features such as the extension of the aquiferous
parenchyma, the shape of the air channels and the extensions of the fibers bundles that forms more salient
nerves and the presence of more developed septal nectaries are additional useful features to separate both
taxa.
Key words: Atlantic forest, campo rupestre, conservation, inselberg, leaf anatomy, taxonomic revision.
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ILUSTRAÇÕES

DA PÁGINA ANTERIOR:

Ao alto, Alcantarea imperialis, identificada como Vriesea

glazioveana (Carrière, 1881). Em baixo, Alcantarea aff. imperialis, identificada como Tillandsia regina
(Wright, 1915). Nos séc. XIX e XX, Alcantarea já era amplamente cultivada nos grandes jardins
botânicos europeus.
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Introdução Geral
A FAMÍLIA BROMELIACEAE
Bromeliaceae Juss. inclui cerca de 58 gêneros e 3200 espécies, que se distribuem do leste do
estado da Virginia ao Texas, nos EUA, por toda a América Central, Índias Ocidentais e América do
Sul até à Patagônia e entre a costa do Brasil e as ilhas de Juan Fernández, a cerca de 500 km a oeste da
costa do Chile. A única exceção a essa distribuição estritamente americana é registrada pela espécie
Pitcairnia feliciana (A. Chevalier) Harms & Mildbraed na costa oeste do continente africano, na Guiné,
disjunção atribuída a uma dispersão a longa distância recente (Smith 1934; Smith & Downs 1974;
Jacques-Felix 2000; Luther 2008; Givnish et al. 2007).
Em virtude de ser facilmente reconhecida e bastante distinta das demais monocotiledôneas,
Bromeliaceae já foi considerada uma família isolada e de relacionamentos incertos, classificada por
alguns autores na ordem Bromeliales (Cronquist 1981; Dahlgren et al. 1985; Judd et al. 1999). No que
se refere aos seus parentes mais próximos, com base morfológica, essa família já foi relacionada a
grupos díspares, tais como Agavaceae, Velloziaceae, Zingiberales, sem se chegar a um consenso (Clark
et al. 1993).
Entre as características que fazem Bromeliaceae ser tão singular, incluem-se a formação de
roseta, a predominância da forma de vida epífita, a presença de escamas foliares especializadas à
absorção de umidade e nutrientes, os estigmas espiral-conduplicados e o número básico de
cromossomos (x) igual a 25, podendo as duas últimas características variar entre os diferentes gêneros
(Marchant 1967; Cronquist 1981; Dahlgren et al. 1985; Gilmartin & Brown 1987). Algumas dessas
características, com forte valor adaptativo, como a roseta e as escamas absortivas, associadas à
fotossíntese do tipo CAM, são consideradas inovações-chave para o processo de diversificação ou
radiação adaptativa e colonização de ampla gama de ambientes (Benzing 2000; Crayn 2004).
Nos trabalhos de filogenia mais recentes, que utilizam dados moleculares, Bromeliaceae é
sempre considerada monofilética (Ranker et al. 1990; Terry et al. 1997; Barfuss et al. 2005; Givnish et
al. 2007) e integra a ordem Poales (APG II 2003). Os parentescos de Bromeliaceae com os demais
membros das Poales ainda são motivos de controvérsia, porém a presença de nectários septais e de
flores epíginas a difere das demais famílias dessa ordem (Sajo et al. 2004). Para Bremer (2000), o
grupo-irmão das bromélias seria Rapateaceae, relacionamento já proposto por autores do início do
séc. XX (cf. Smith 1934 e referências lá citadas). Outros trabalhos (Bremer 2002; Givnish et al. 2004;
2007) apontam para Typhaceae. Entretanto, hipóteses diferentes vem surgindo (e.g. Chase et al. 2006),
nas quais Bromeliaceae seria a primeira família a emergir isoladamente no clado Poales, seguida por
Typhaceae e Rapateaceae. Apesar desta questão permanecer em aberto, todas as evidências indicam
para um posicionamento pleisiomórfico para Bromeliaceae, que juntamente com Typhaceae e

4

Rapateaceae constituem um grado denominado Poales basais (Linder & Rudall 2005; Soltis et al.
2005) com idades estimadas entre 110 a 80 milhões de anos (Bremer 2000; Givnish 2004).
O histórico de classificação infrafamiliar apresenta mudanças graduais. Beer (1857) ao
monografar a família a subdivide em três grupos (“Hauptabtheilung”: Bromelieae, Ananassaeae e
Diaphoranthemeae) com base na morfologia das inflorescências. Em 1888, Wittmack reconheceu
quatro tribos: I. Bromelieae, II. Pitcairnieae, III. Puyae e IV. Tillandsieae. Os autores subseqüentes
sinonimizaram Puyae em Pitcairnieae até que em 1930, Hermann Harms elevou as três tribos
remanescentes ao status de subfamília. Essa última classificação em três subfamílias foi
tradicionalmente empregada ao longo do séc. XX, sendo aceita, até então, uma polaridade na
evolução desses taxa, partindo de Pitcairnioideae, passando por Tillandsioideae e chegando-se à
especializada Bromelioideae, em virtude de diferenças na posição do ovário, tipo de fruto, de
semente, de indumento, de margem foliar além da forma de vida (Smith & Downs 1974, 1977, 1979;
Smith & Till 1998).
Todavia, ao se analisar as três subfamílias com métodos cladísticos, nenhuma hipótese
evolutiva robusta e unânime foi gerada para elucidar o parentesco entre tais grupos (Brown 2000), o
que talvez seja explicado pelas diferentes amostragens empregadas e pelo fato da subfamília
Pitcairnioideae s.l. ser considerada polifilética. Atualmente, ao invés de três, são admitidas oito
subfamílias, sendo que Bromelioideae e Tillandsioideae se mantêm como grupos monofiléticos (Terry
et al. 1997; Crayn 2004; Givnish 2007) e Pitcainioideae é segregada em seis subfamílias, sendo uma
Pitcairnioideae s.s., quatro novas e Navioideae Harms é re-estabelecida (Givnish et al. 2007).
O grande desafio da sistemática da família trata-se agora da investigação da circunscrição e da
compreensão do parentesco dos gêneros, especialmente em Bromelioideae e Tillandsioideae, bem
como dos relacionamentos infragenéricos (Terry et al. 1997; Smith & Till 1998; Brown 2000; Costa
2002; Faria et al. 2004).
Quanto a importância econômica e usos, algumas espécies são citadas, como o Ananas comosus
(L.) Merrill, o popular abacaxi, fonte de frutos e também de uma enzima proteolítica, a bromelina,
que é extraída do pedúnculo e utilizada na indústria farmacêutica e de alimentos. Também são
reportadas para o abacaxi propriedades medicinais, como anti-helmíntico e estomático, sendo
preparados sucos ou vinhos a partir dos frutos (Mez 1894). Neoglaziovia variegata (Arruda) Câmara,
conhecido como caroá, assim como Ananas spp. e Tillandsia usneoides L. (crina vegetal) são empregadas
como fontes de fibras naturais (Mez 1894). O interesse pela horticultura das Bromeliaceae é secular
(Smith 1955). Atualmente, em todo o mundo várias espécies de bromélias são colecionadas como
plantas ornamentais, existindo numerosas associações que congregam aficionados. São empregadas
como plantas de vaso, jardins e, em pequena escala, são cultivadas como flores de corte (Rauh 1990).
Uma das maiores importâncias da família está relacionada com as amplas interações
ecológicas, nas quais muitas bromélias participam como espécies-chave, nos ambientes onde vivem.
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Bromeliaceae é indicada como a família mais importante no fornecimento de néctar volumoso e
concentrado para mais de 35% das espécies de beija-flores da mata atlântica brasileira (Buzato et al.
2000) e em ambientes extremos e periféricos à mata atlântica (e.g. mangues, campos de altitude,
restingas) as Bromeliaceae criam micro-ambientes mais propícios ao estabelicimento e crescimento de
outras espécies vegetais, sendo então chamadas de “nurse-plants” (Scarano 2002). Além disso, grande
parte das espécies apresentam fitotelma (tanque), uma cavidade formada em virtude da sobreposição
das bainhas foliares imbricadas que, quando preenchido pela água das chuvas e colonizado por
organismos aquáticos, recebe o nome de fitotelmata (Benzing 2000). Tais fitotelmatas disponibilizam
água e nutrientes para outros organismos, muitas vezes vertebrados, nos dosséis das florestas
tropicais, assim como em ambientes xéricos, como campos rupestres, inselbergs e restingas. Deste
modo, muitas vezes as bromélias são consideradas amplificadoras da biodiversidade, não sendo raro
encontrar publicações recentes (e.g. Foissner et al. 2003) onde dezenas de novas espécies de
organismos são descritas a partir de um inventário mais detalhado dos fitotelmatas.
CARACTERIZAÇÃO MORFOLÓGICA
Bromeliaceae caracteriza-se por reunir plantas herbáceas, raras vezes com portes
arborescentes ou arbustivos (Puya spp., Deuterocohnia spp.), epífitas, rupícolas ou terrícolas, com caules
geralmente pouco desenvolvidos, folhas alternas, espiraladas, recobertas por tricomas especializados
(escamas foliares, escamas peltadas, tricomas peltados), em geral formando uma roseta (Cronquist
1981; Dahlgren et al. 1985; Smith & Till 1998).
A margem foliar é inteira ou espinescente e as bainhas foliares são geralmente alargadas. As
inflorescências são racemosas, dispostas em espigas, panículas ou as flores são solitárias, em geral,
terminais, partindo do interior da roseta e sustentadas por um pedúnculo (ou escapo), que
freqüentemente apresenta brácteas vistosas. O pedúnculo pode ser curto, quase ausente,
caracterizando as inflorescências capituliformes. As flores são bissexuais, raramente funcionalmente
unissexuais, actinomorfas ou levemente zigomorfas, trímeras, variando de hipóginas a epíginas,
subtendidas por uma bráctea floral, em geral, vistosa (Cronquist 1981; Dahlgren et al. 1985).
As sépalas são livres ou conatas, em geral, verdes, algumas vezes com textura petalóide. As
pétalas são livres ou conatas, alvacenta ou de cores diversas, como amarelada, azulada, avermelhada,
alaranjada, esverdeada, rosada ou vinosa. Alguns táxons apresentam um par de apêndices basais na
face interna das pétalas, que pode apresentar a função de proteção do néctar. Os estames estão
distribuídos em dois verticilos quase que indistintos (3+3), geralmente livres, raramente adnatos à
corola ou conatos, formando um tubo. As anteras são tetrasporângiadas, bitecas com deiscência
rimosa (Cronquist 1981; Dahlgren et al. 1985).
Os grãos de pólen podem ser monocolpados, porados e inaperturados (Wanderley & Melhem
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1991; Halbritter 1992).
O gineceu é composto por três carpelos unidos, ovário trilocular, súpero, ínfero ou semiínfero, com nectários septais sempre presentes. O estilete é terminal com estigma, em geral, trífido,
sendo que os ramos ou lobos estigmáticos apresentam, comumente, um arranjo contorcido (espiralconduplicados), com bordas papilares e superfície estigmática úmida, ou mais raramente seca (Smith
& Till 1998).
Os óvulos são escassos ou numerosos com placentação axilar, anátropos ou raramente
campilótropos, crassinucelados, bitegumentados com endosperma helobial. O tipo de fruto varia de
cápsula septicida, loculicida, baga, ou fruto composto (Ananas). As sementes são, em geral, pequenas
sendo aladas ou plumosas nas de frutos capsulares. O tamanho do embrião varia, em geral é pequeno
cilíndrico e de posicionamento basal, periférico ou axilar em relação ao endosperma, que é rico em
grãos de amido e apresenta lipídios e aleurona na periferia (Cronquist 1981; Dahlgren et al. 1985).
O número básico de cromossomos (x = 25) é relativamente constante nas três subfamílias
(Marchant 1967; Ceita 2008) constituindo uma sinapomorfia de Bromeliaceae (Brown & Gilmartin
1989a), porém também há registros de poliplóides e aneupoliplóides.
São citadas como potenciais sinapomorfias morfológicas da família a presença de escamas
foliares e de estigmas do tipo conduplical-espiralados (Smith & Till, 1998).
Os membros da família são adaptados à polinização por aves (predominantemente
Trochilidae), morcegos, insetos (Hymenoptera ou Lepidoptera) ou pelo vento (Smith & Till, 1998).
Escolha do tema
A escolha de Alcantarea como objeto de estudo desta tese levou em consideração,
primordialmente, tratar-se de um gênero brasileiro praticamente endêmico da mata atlântica, bioma
considerado um hotspot e com mais de 90% de área original já devastados, apesar da flora ainda ser
pouco conhecida (Fonseca et al. 2004). Outros aspectos discutidos abaixo também nos guiaram nesta
seleção:
Falta de conhecimento taxonômico do gênero. O trabalho de Smith & Donws (1977) é a referência
mais recente para identificação das espécies de Alcantarea. Após a publicação desta obra, espécies
novas vem sendo periodicamente descritas, mostrando o desconhecimento deste gênero. Além disso,
uma chave atualizada, bem como uma publicação mais aprofundada sobre a morfologia do grupo são
necessárias, uma vez que já foi dado ênfase a existência de complexos de espécies no gênero (Versieux
& Wendt 2006).
Sistemática. A delimitação de gêneros dentro da subfamília Tillandsioideae ainda é
insuficientemente compreendida e considerada pouco consistente (Smith & Downs 1979; Barfuss et
al. 2005). São diversos os trabalhos que propõem novas combinações ao nível genérico, porém
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poucas dessas alterações são baseadas em metodologia filogenética ou apresentam dados
morfológicos novos que realmente corroborem as hipóteses e acrescentem, de fato, informações
relevantes ao progresso do entendimento da evolução da família. Novas abordagens para as
delimitações genéricas em Bromeliaceae tem sido feitas recentemente, lançando mão de filogenias
moleculares (Terry et al. 1997; Horres et al. 2000; Barfuss et al. 2005; Schulte et al. 2009) e do
emprego de caracteres morfológicos florais e vegetativos pouco explorados em análises prévias,
observáveis apenas em materiais frescos ou conservados em líquido (e.g. Faria et al. 2004; Sousa
2004). Em uma análise com caracteres moleculares de diferentes representantes da subfamília
Tillandsioideae apresentada por Barfuss et al. (2005), o gênero Alcantarea se mostrou monofilético,
embora esteja representado por apenas duas espécies. Nessa análise, Alcantarea emergiu como um
clado dentro de Vriesea, que se mostrou um gênero parafilético. Visto haver uma longa controvérsia
quanto à aceitação ou não do status de gênero para Alcantarea, é fundamental uma análise filogenética
conjunta com Vriesea, com uma amostragem o mais completa possível.
Conservação. Apesar dos representantes de Alcantarea freqüentemente formarem extensas
populações, medidas de conservação para alguns táxons são necessárias. Muitas espécies desse gênero
apresentam área de distribuição restrita, sem ocorrência em unidades de conservação (Versieux &
Wendt 2007). Alcantarea duarteana (L.B. Sm.) J.R. Grant é conhecida, apenas, no planalto de
Diamantina, na serra do Espinhaço, em Minas Gerais (Versieux & Wendt 2007), enquanto outros
exemplos de distribuição restrita e pontual são A. farneyi dos campos de altitude do município de
Santa Maria Madalena e A. martinellii, exclusiva de Petrópolis. Por ser um gênero de grande potencial
ornamental, algumas espécies sofrem freqüentemente com o extrativismo para fins comerciais, não
sendo raras as apreensões de indivíduos adultos ilegalmente arrancados do seu habitat, inclusive de
dentro de Parques Nacionais (Parque Nacional Serra dos Órgãos, com. pes.). Essa remoção de
indivíduos adultos compromete a dinâmica das populações, tendo em vista o longo tempo que levam
para atingir a maturidade nos ambientes oligotróficos em que vivem.
Carência de coleções. Como já bem relatado na literatura científica de Bromeliaceae, em geral
espécies de grande porte são pouco amostradas nas coleções de herbário. O mesmo parece ocorrer
em outras famílias de monocotiledôneas com representante de grande porte e de difícil herborização.
Em Alcantarea, além das grandes dimensões da inflorescência e folhas, o acesso ao habitat,
frequentemente paredões rochosos, associado às florações concentradas nos meses mais chuvosos,
são agravantes adicionais para a coleta. Em uma análise inicial constatamos que os poucos materiais
disponíveis nos herbários representavam, em geral, um pequeno número de espécies. Soma-se a isso
o fato da maioria dos espécimes apresentar poucos detalhes (cores, dimensões, etc.) nas etiquetas,
além das dificuldades no entendimento e análise dos caracteres florais após a herborização. O
aumento do esforço amostral, a obtenção de dados completos durante a coleta (medidas, fotografias,
anotações), assim como a preservação de flores em meio líquido e o cultivo ex situ são cuidados
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necessários à um trabalho que permita a maior compreensão da morfologia e caracterização dos
táxons deste grupo.
Importância econômica e ecológica. Muitas espécies de Alcantarea vem sendo frequentemente
empregadas por paisagistas como plantas ornamentais em jardins, com destaque para a Alcantarea
imperialis (bromélia-imperial). Nota-se um grande interesse, também, de colecionadores de diferentes
partes do mundo em cultivar essas plantas. Mas talvez a maior importância apresentada pelo gênero
refira-se ao seu papel ecológico dentro das comunidades onde ocorre, visto que a água que fica
disponibilizada nos fitotelmas, constitui uma reserva segura para invertebrados e vertebrados que
habitam os inselbergs. A temperatura na superfície rochosa no inselbergs pode atingir os 61.5 °C
(Carauta and Oliveira 1984). Constata-se, então, a importância que tem as grandes populações de
Alcantarea, comuns em tais ambientes, algumas vezes com milhares de indivíduos que podem
armazenar até 40 litros d’água por roseta (Martinelli 1997).
Bromélias versus dengue. Nas últimas décadas, um grande debate se instalou na comunidade
científica em torno da importância das bromélias acumuladoras de água como locais de procriação de
mosquitos (e.g. Aragão 1968; Reitz 1983; Lounibos et al. 2003), principalmente do transmissor da
dengue (Aedes aegypti). Alcantarea inclui as bromélias brasileiras que mais acumulam água nos tanques.
Coincidentemente, também são as mais empregadas em paisagismo e formam extensas populações
em afloramentos rochosos dentro das áreas urbanas (e.g. Rio de Janeiro, Nova Friburgo). A literatura
científica aponta para a ocorrência de larvas dos mosquitos da dengue em tanques de Alcantarea
(Gonçalves & Messias 2008), entretanto a importância das bromélias como local de procriação de tais
vetores parece ser pequena em porcentagem, correspondendo à 1.5% das capturas, quando
comparada a criadouros artificiais, como ralos, garrafas e pratos de vasos de planta, que concentram
quase 70% das ocorrências (Silva et al. 2006). Assim, Alcantarea pode representar um veículo
epidemiológico, caso seja comprovada sua ligação com a ocorrência do mosquito transmissor da
dengue. O conhecimento da sistemática e da distribuição geográfica do grupo pode contribuir com
novos dados para a discussão relativa à essa epidemia.
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Objetivos gerais
Aprofundar o conhecimento sistemático da subfamília Tillandsioideae buscando novas
evidências para uma classificação mais estável para Bromeliaceae como um todo. Ampliar as coleções
científicas dos herbários nacionais, de forma que dados novos estejam disponíveis, não só para o
presente trabalho, como também para investigações futuras. Formar recurso humano capacitado a
desenvolver pesquisa e docência através do uso das novas técnicas aplicadas à botânica
contemporânea.
Objetivos específicos
Realizar a revisão do gênero Alcantarea sob o aspecto morfológico, visando estabelecer a
circunscrição mais precisa para as espécies, assim como elucidar problemas taxonômicos evidenciados
no gênero.
Analisar o estado de conservação dos táxons a partir do estudo das populações, dos
padrões de distribuição geográfica e do diagnóstico da pressão antrópica existente.
Reavaliar os caracteres diagnósticos do gênero com base no estudo morfológico
detalhado.
Reconstruir a filogenia de Alcantarea através caracteres moleculares do núcleo e
cloroplasto.
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