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Este tratamento é composto pelos seguintes táxons: Bromeliaceae, Acanthostachys, Aechmea, Alcantarea, Ananas, Araeococcus,
Billbergia, Brocchinia, Bromelia, Canistropsis, Canistrum, Catopsis, Connellia, Cottendorfia, Cryptanthus, Deuterocohnia,
Disteganthus, Dyckia, Edmundoa, Eduandrea, Encholirium, Fernseea, Forzzaea, Fosterella, Goudaea, Guzmania, Hohenbergia,
Hoplocryptanthus, Karawata, Lapanthus, Lemeltonia, Lindmania, Lutheria, Lymania, Mezobromelia, Navia, Neoglaziovia,
Neoregelia, Nidularium, Orthophytum, Pitcairnia, Portea, Pseudananas, Puya, Quesnelia, Racinaea, Rokautskyia, Ronnbergia,
Sincoraea, Steyerbromelia, Stigmatodon, Tillandsia, Vriesea, Wallisia, Waltillia, Werauhia, Wittrockia.
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Brasil 2020. Jardim Botânico do Rio de Janeiro. Disponível em: http://floradobrasil.jbrj.gov.br/reflora/floradobrasil/FB66.

DESCRIÇÃO

Ervas perenes, terrícolas, rupícolas ou epífitas; caulescentes ou acaules, rizomatosas ou estoloníferas; raízes absorventes ou
apenas fixadoras, raramente ausentes. Folhas alternas-espiraladas, rosuladas ou mais raramente alternas-dísticas, podendo
formar ou não tanque acumulador de água (fitotelma), usualmente recobertas por tricomas peltados, inermes ou espinescentes,
com bainha ampla ou pouco diferenciada da lâmina. Inflorescência terminal, raramente axilar, nitidamente pedunculada a
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quase séssil, multi a pauciflora, raramente com flores solitárias, laxas ou densamente congestas, simples ou compostas, pouco a
muito ramificadas; brácteas do pedúnculo geralmente vistosas e coloridas; brácteas florais de formas e texturas muito variadas,
vistosas a inconspícuas, inermes ou espinescentes. Flores geralmente vistosas e com variadas combinações de coloração, sésseis
ou pediceladas, actinomorfas, raramente zigomorfas, bissexuadas ou muito raramente unissexuadas, trímeras, diclamídeas,
heteroclamídeas; sépalas livres ou conatas, simétricas a fortemente assimétricas, ápice com ou sem múcron, glabras ou com vários
tipos de indumento; pétalas livres ou conatas, com apêndices e calosidades petalínos presentes ou ausentes; androceu com seis
estames, três antesépalos e três antepétalos, exsertos ou inclusos, livres entre si a adnatos à pétala ou formando um anel pétalo-
estamínico; anteras bitecas e dorsifixas, raramente basifixas; ovário súpero, ínfero ou semi-ínfero, tricarpelar, trilocular, hipanto
presente ou não, formando ou não tubo epigíneo, placentação axilar, se estendo por todo o ovário ou reduzida de várias formas;
nectários septais em geral presentes e bem desenvolvidos; estilete terminal, longo a muito reduzido; estigma com três lobos, com
ou sem papilas, em geral espiralado-conduplicado, mas podendo variar bastante. Frutos bagas ou cápsulas total ou parcialmente
septicídas, as vezes formando sincarpo; sementes em geral numerosas, com apêndices plumosos (coma), caudados ou aliformes ou
desprovidas de apêndices.

COMENTÁRIO

Bromeliaceae é uma família monofilética e altamente diversa da ordem Poales (APG IV, 2016). Três possíveis
caracteres morfológicos apomórficos são apontados para a família: tricomas com capacidade de absorção (escamas peltadas),
estigma espiralado-conduplicado e número básico de 25 cromossomos (exceto em Cryptanthus com 17-18, e raramente em
algumas espécies de Tillandsioideae e Bromelioideae) (Brown & Gilmartin 1984, 1989, Gilmartin & Brown 1987, Terry et
al. 1997, Chase et al. 2000, Ramírez & Brown 2001, Ceita et al. 2008, Barfuss et al. 2016).
Todas as cerca de 3.650 espécies da família (Gouda et al. cont. upd.) são nativas da região tropical e subtropical das
Américas, com exceção de Pitcairnia feliciana (A.Chev.) Harms & Mildbr., que é nativa do oeste da África (Smith & Downs
1974). O Brasil, é país como maior riqueza específica do grupo, sendo a Floresta Atlântica e o Cerrado, principalmente nos
campos rupestres, os domínios brasileiros com maior número de táxons.
Historicamente, as espécies foram agrupadas em três subfamílias, Pitcairnioideae, Tillandsioideae e Bromelioideae, de acordo,
principalmente, com o tipo de hábito, posição do ovário e morfologia dos frutos e sementes (Smith & Downs 1974, 1977,
1979). Embora a circunscrição da família nunca tenha sido questionada, os avanços nos estudos filogenéticos demostraram
que Pitcairnioideae s.l. é polifilética e uma nova classificação infra-familiar foi proposta por Givnish et al. (2011), com o
reconhecimento de oito subfamílias: Brocchinioideae, Bromelioideae, Hechtioideae, Lindmanioideae, Navioideae, Pitcairnioideae,
Puyoideae e Tillandsioideae. 
Os resultados da análise de Givnish et al. (2011) corroboraram com o monofiletismo das oito subfamílias, porém é importante
ressaltar três aspectos: (1) apenas 90 espécies foram consideradas e 12 gêneros da família não foram incluídos; (2) mais testes são
necessários entre as espécies de Puyoideae que emergem em um clado com baixo suporte na análise de parcimônia, e parafilético
nas análises de máxima verossimilhança e inferência bayesiana; (3) a análise está aberta a teste de genoma nuclear e dados
morfológicos, já que está baseada apenas em dados do genoma plastidial. Apesar dos avanços no entendimento da evolução dos
grandes grupos de Bromeliaceae, questões relativas à delimitação de gêneros ainda seguem bastante problemáticas e com muitos
conceitos conflitantes na família. 
As espécies de bromélias ou gravatás, são largamente utilizadas no paisagismo mas, sem dúvida alguma, seu exemplar mais
conhecido e apreciado é o abacaxi. Muitas espécies da família estão severamente ameaçadas, especialmente pela perda de habitat
e extrativismo ilegal. Segundo Martinelli & Moraes (2013) Bromeliaceae figura como a segunda família com maior número de
táxons ameaçados de extinção no Brasil, sendo a primeira em número de espécies dentro da categoria mais elevada (criticamente
em perigo - CR).

Forma de Vida
Erva, Suculenta

Substrato
Epífita, Rupícola, Terrícola

DISTRIBUIÇÃO

Nativa, não é endêmica do Brasil

Domínios Fitogeográficos
Amazônia, Caatinga, Cerrado, Mata Atlântica, Pampa, Pantanal

Tipos de Vegetação
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Área Antrópica, Caatinga (stricto sensu), Campinarana, Campo de Altitude, Campo de Várzea, Campo Limpo, Campo Rupestre,
Carrasco, Cerrado (lato sensu), Floresta Ciliar ou Galeria, Floresta de Igapó, Floresta de Terra Firme, Floresta de Várzea, Floresta
Estacional Decidual, Floresta Estacional Perenifólia, Floresta Estacional Semidecidual, Floresta Ombrófila (Floresta Pluvial),
Floresta Ombrófila Mista, Manguezal, Palmeiral, Restinga, Savana Amazônica, Vegetação Sobre Afloramentos Rochosos

Distribuição Geográfica
Ocorrências confirmadas
Norte (Acre, Amazonas, Amapá, Pará, Rondônia, Roraima, Tocantins)
Nordeste (Alagoas, Bahia, Ceará, Maranhão, Paraíba, Pernambuco, Piauí, Rio Grande do Norte, Sergipe)
Centro-Oeste (Distrito Federal, Goiás, Mato Grosso do Sul, Mato Grosso)
Sudeste (Espírito Santo, Minas Gerais, Rio de Janeiro, São Paulo)
Sul (Paraná, Rio Grande do Sul, Santa Catarina)
Possíveis ocorrências
Norte (Acre, Amazonas, Amapá, Pará, Rondônia, Roraima, Tocantins)
Nordeste (Alagoas, Bahia, Ceará, Maranhão, Paraíba, Pernambuco, Piauí, Rio Grande do Norte, Sergipe)
Centro-Oeste (Distrito Federal, Goiás, Mato Grosso do Sul, Mato Grosso)
Sudeste (Espírito Santo, Minas Gerais, Rio de Janeiro, São Paulo)
Sul (Paraná, Rio Grande do Sul, Santa Catarina)

CHAVE DE IDENTIFICAÇÃO

I. Plantas com folhas inermes, ovário súpero ou semi-ínfero,  frutos cápsula septicída, 
sementes comosas (plumosas) - Tillandsioideae 
1. Folhas dísticas ... Tillandsia
1’. Folhas rosuladas ... 2
 
2. Rosetas não formando tanque ... 3
2’. Rosetas formando de tanque  ... 10
 
3. Rosetas bulbosas, bainha foliar evidente, lâmina foliar linear a
subcilíndrica ... Tillandsia
3’. Rosetas sub-bulbosas ou fasciculadas, bainha foliar pouco desenvolvida,
lâminas foliares estreito-triangulares ... 4
 
4. Caule alongado, lâminas foliares curtas ... Tillandsia
4’. Caule curto, lâminas foliares longas ... 5
 
5. Pétalas lineares ... 6
5’. Pétalas espatuladas a obovais ... 7
 
6. Pétalas amarelas, longas e fortemente espiraladas ... Alcantarea
6’. Pétalas róseas, brancas, azuis, lilases ou púrpuras, retas com ápice
recurvado ... Tillandsia
 
7. Lâminas foliares arqueadas, fortemente recurvadas (Amazônia) ... 8
7’. Lâminas foliares eretas a suberetas (Mata Atlântica e/ou do Cerrado) ... 9
 
8. Brácteas florais róseas, congestas, cobrindo raque;
pétalas azuladas ... Wallisia
8’. Brácteas florais verdes, laxas, não cobrindo a raque,
pétalas brancas ... Lemeltonia
 
9. Corola estreito campanulada, pétalas sem apêndices petalíneos,
plantas saxícolas ou terrícolas ... Waltillia
9’. Corola campanulada, pétalas com apêndices petalíneos, plantas
rupícolas ... Sigmatodon
 
10. Rosetas utriculiformes, bainha foliar larga ... 11
10’. Rosetas funiformes, infundibuliformes ou tubulosas, lâminas foliares
lineares, liguladas, triangulares a largo-triangulares ... 13
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11. Flores com menos de 1 cm de comprimento;
sépalas assimétricas ... Racinaea
11’. Flores com mais de 3 cm de comprimento; sépalas simétricas ... 12
 
12. Pétalas lilases sem apêndices petalíneos ... Tillandsia
12’. Pétalas brancas ou amarelas com apêndices petalíneos ... Vriesea
 
13. Pétalas conatas, formando tubo longo ... 14
13’. Pétalas livres ou brevemente conatas, formando tubo curto ... 15
 
14. Pétalas com apêndices petalíneos ... Mezobromelia
14’. Pétalas sem apêndices petalíneos ... Guzmania
 
15. Flores com até 0,5 cm de comprimento ... 16
15’. Flores com mais de 2 cm de comprimento ... 17
 
16. Sementes com coma apical longo e dobrado ... Catopsis
16’. Sementes com coma apical diminuto ou apenas pouco mais curto
que o coma basal ... Racinaea
 
17. Corola zigomorfa ... 18
17’. Corola actinomorfa ... 19
 
18. Estigma cupulado ... Werauhia
18’. Estigma espiral-conduplicado ... Lutheria
 
19. Estames inclusos ... 20
19’. Estames exsertos ... 21
 
20. Corola tubulosa ... 22
20’. Corola campanulada ... 23
 
21. Pétalas obovais ... Vriesea
21’. Pétalas lineares ... 24
 
22. Ápice da pétala ereto ou levemente recurvado, estigma
lâmina-convoluta ... Vriesea
22’. Ápice da pétala cuculado, estigma simples-ereto ... Goudaea
22’’. Ápice da pétala recurvado-patente, estigma simples-ereto ou
espiralado-conduplicado ... Tillandsia
 
23. Estigma lâmina-convoluta ... Vriesea
23’. Estigma tubo-laciniado ... Stigmatodon
23’’. Estigma cupulado ... Werauhia
 
24. Pétalas lineares, longas e fortemente recurvadas, estigma simples-ereto,
conduplicado-ereto, patente ou espiralado; sementes com coma
apical e basal longos ... Alcantarea
24’. Pétalas lineares, retas com ápice ereto ou levemente recurvado
ou pétalas obovais com ápice levemente recurvado, estigma lâmina-convoluta;
sementes com coma apical muito mais curto que o basal ... Vriesea
 
 
II. Plantas terrestres, rupícolas ou saxícolas, não formadoras de tanque
(exceto Brocchinia), com margem das folhas espinescentes ou não, frutos
cápsula, sementes não plumosas - Pitcairnioideae s.l. 
 
1. Plantas do Escudo das Guianas/Tepuis ... 2
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1’. Plantas com ampla distribuição no território brasileiro ... 10
 
2. Roseta foliar formando tanque ... Brocchinia
2’. Roseta foliar não formando tanque ... 3
 
3. Inflorescência com pedúnculo reduzido, não superando as folhas... Navia
3’. Inflorescência com pedúnculo desenvolvido, superando as folhas ... 4
 
4. Inflorescência simples ou, quando composta, com ramos de primeira ordem
muito reduzidos e recobertos pelas brácteas primárias; pedúnculo recoberto
pelas brácteas ... 5
4’. Inflorescência composta (duplo ou triplo racemo heterotético) com ramos
de primeira ordem evidentes e não recobertos pelas brácteas primárias;
pedúnculo não recoberto pelas brácteas ... 6
5. Flores com pétalas roxas ou róseas ... Connelia
5’. Flores com pétalas amarelo-esverdeadas ... Lindmania maguirei
 
6. Cálice e corola vermelhos; corola zigomorfa ... Pitcairnia patentiflora
6’. Cálice e corola de diversas cores, nunca vermelhos; corola actinomorfa ... 7
 
7. Pétalas roxas ou roxo-esverdeadas, fortemente espiraladas
após a antese ... Puya floccosa
7’. Pétalas em geral brancas, raramente róseas ou lilases,
não espiraladas após a antese ... 8
 
8. Apêndices petalíneos presentes ... Steyerbromelia plowmanii
8’. Apêndices petalíneos ausentes ... 9
 
9. Plantas robustas, maiores que 80 cm alt.; lâmina foliar maior
que 20 cm compr ... Lindmania
9’. Plantas delicadas, com até 70 cm alt.; lâmina foliar menor
que 15 cm compr. ... Brocchinia delicatula/B. amazonica
 
10. Folhas espinescentes ... 11
10’. Folhas inermes ou com diminutos acúleos geralmente na base
da lâmina foliar ... 13
 
11. Inflorescência axilar, frequentemente patrulhada
por formigas ... Dyckia
11’. Inflorescência terminal, não patrulhada por formigas ... 12
 
12. Sépalas assimétricas; apêndices petalíneos presentes, inflorescência
perene (Mato Grosso do Sul- Pantanal) ... Deuterocohnia meziana
12’. Sépalas simétricas, raramente assimétricas; apêndices petalíneos
ausentes, inflorescência anual ... Encholirium
 
13. Flores zigomorfas, raramente actinomorfas, maiores que 3 cm compr.;
cálice e corola de cores variadas ... Pitcairnia
13’. Flores actinomorfas, menores que 2 cm compr.; predominantemente com
cálice verde e corola branca ou creme ... 14
 
14. Plantas delicadas, não ultrapassando 1  m alt., em geral habitando locais
sombreados e próximos de cursos d’água; brácteas do pedúnculo pouco
desenvolvidas, em geral menores que os entrenós desde a base ... Fosterella
14’. Plantas robustas, maiores que 1 m alt., habitando os campos rupestres da
Chapada Diamantina; brácteas do pedúnculo semelhantes às folhas,
excedendo os entrenós ao menos até a porção mediana ... Cottendorfia florida
 
III. Plantas terrestres, rupícolas, saxícolas ou epífitas; flores
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com ovário ínfero; frutos baga; folhas em geral com margens
espinescentes - Bromelioideae
 
1. Plantas não formando tanque ... 2
1'. Plantas formando tanque ... 18
 
2. Hipantos fusionados externamente; fruto formando sincarpo ... 3
2'. Hipantos livres; fruto simples ... 4
 
3. Infrutescência com coroa foliar no ápice ... Ananas
3'. Infrutescência sem coroa foliar no ápice ... Pseudananas
 
4. Plantas andromonóicas ... Cryptanthus
4'. Plantas monóicas ... 5
 
5. Bainha foliar com indumento adensado, com tricomas geralmente longos,
castanhos ou ferrugíneos ... Bromelia
5'. Indumento esparso geralmente pouco visíveis na bainha foliar ... 6
 
6. Inflorescência axilar, emergindo da base da roseta ... Disteganthus
6'. Inflorescência terminal ... 7
 
7. Roseta paucifolia, com até 7 folhas; lâmina estreitamente-linear com
até 0,8 cm larg. ... Acanthostachys
7'. Rosetas com mais de 7 folhas ou quando paucifolia, com largura
da lâmina foliar maior que 0,8 cm larg. ... 8
 
8. Inflorescência com pedúnculo desenvolvido, ultrapassando
as folhas na roseta ... 9
8'. Inflorescência com pedúnculo reduzido, não ultrapassando
as folhas na roseta ... 13
 
9. Inflorescência estrobiliforme ... Aechmea
9’. Inflorescência racemosa, espiga ou capituliforme ... 10
 
10. Inflorescência simples ... 11
10’. Inflorescência composta ... 12
 
11. Apêndices petalíneos ausentes, estigma
patente-conduplicado ... Fernseea
11'. Apêndices petalíneos presentes, estigma e
spiralado-conduplicado ... Neoglaziovia
 
12. Flores arranjadas em espigas subtendidas por uma
bráctea primária mais longa que a espiga ... Orthophytum
12’ Flores arranjadas em capítulo ... Eduandrea
 
13. Estigma simples-imbricado ... Rokautskyia
13'. Estigma não simples-imbricado ... 14
 
14. Apêndices petalíneos ausentes ... 15
14'. Apêndices petalíneos presentes ... 16
 
15. Estigma simples-ereto, simples-patente
ou simples-dilatado ... Forzzaea
15'. Estigma cilíndrico-distendido ... Hoplocryptanthus
 
16. Estigma conduplicado-patente ... Lapanthus
16'. Estigma simples ... 17
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17. Inflorescências pedunculadas ... Orthophytum
17'. Inflorescências sésseis ... Sincoraea
 
18. Plantas com inflorescência sésseis ou com pedúnculo
pouco desenvolvido, corimbosas inseridas na roseta foliar ... 19
18'. Plantas com inflorescências distintamente pedunculadas,
superando as bainhas foliares ... 24
 
19. Folhas maiores que 100 cm de comprimento; inflorescência
estrobiliforme, densamente florida (mais de 100 flores
por inflorescência) ... Karawata
19'. Folhas atingindo até 100 cm de comprimento;
inflorescência nidular pouco floridas ... 20
 
20. Inflorescência inserida abaixo da linha da água
no centro da roseta ... Neoregelia
20'. Inflorescência inserida acima da linha da água ... 21
 
21. Sépala com uma ala lateral desenvolvida ... Aechmea
21'. Sépala sem ala lateral desenvolvida ... 22
 
22. Inflorescência acumulando água entre as brácteas primárias
durante a antese; ápice das pétalas cuculados ... Nidularium
22'. Inflorescência não acumulando água entre as brácteas primárias
na antese; ápice das pétalas eretos ... 23
 
23. Flores 23-38 mm compr. ... Canistropsis
23'. Flores 45-80 mm compr. ... Wittrockia
 
24. Flores zigomorfas; pétalas recurvadas
ou contorcidas em espiral ... Billbergia
24'. Flores actinomorfas; pétalas eretas, patentes ou recurvadas ... 25
 
25. Inflorescência simples ... 26
25'. Inflorescência composta ... 29
 
26. Óvulos obtusos ... 27
26'. Óvulos caudados ... 28
 
27. Sépalas pungentes ... Ronnbergia
27'. Sépalas não armadas ... Quesnelia
 
28. Brácteas florais coriáceas ou lignificadas; pétalas verdes;
sépalas crassas e rígidas ... Karawata
28'. Brácteas florais cartáceas ou pectinadas; pétalas
brancas, amarelas, lilases, azuis, vermelhas ou róseas (se apresentar pétalas
verdes, as lâminas foliares formando manchas vermelhas na antese); 
sépalas membranáceas ou cartáceas e flexíveis ... Aechmea
 
29. Brácteas florais inconspícuas ... 30
29'. Brácteas florais conspícuas ... 33
 
30. Ovário não ultrapassando 0.2 cm compr. ... Araeococcus
30'. Ovário maiores que 0.3 cm compr. ... 31
 
31. Ovário alado ou sulcado ... Lymania
31'. Ovário liso ... 32
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32. Flores sésseis ... Aechmea
32'. Flores pediceladas ... Portea
 
33. Brácteas involucrais presentes ... 34
33'. Brácteas involucrais ausentes ... 36
 
34. Inflorescência lanuginosa ... Edmundoa
34'. Inflorescência glabra ... 35
 
35. Pétalas conatas ... Canistropsis
35'. Pétalas totalmente livres ... Canistrum
 
36. Óvulos obtusos ... Quesnelia
36'. Óvulos caudados ...37
 
37. Flores arranjadas disticamente ... Aechmea
37'. Flores arranjadas em estróbilos teretes ... Hohenbergia

BIBLIOGRAFIA

Angiosperm Phylogeny Group (APG). 2016. An update of the Angiosperm Phylogeny Group classification for the orders and
families of flowering plants: APG IV. Bot. J. Linn. Soc. 181: 1-20.
Barfuss, M.H.J., Till, W., Leme E.M.C., Pinzón J.P., Manzanares J.M., Halbritter H., Samuel R. & Brown G.K. 2016. Taxonomic
revision of subfam. Tillandsioideae based on a multi-locus DNA sequence phylogeny and morphology. Phytotaxa 279 (1): 1-97.
Brown, G. K. & Gilmartin, A. J. 1984. Stigma structure and variation in Bromeliaceae Neglected taxonomic characters. Brittonia
36: 364–374.
Brown, G. K. & Gilmartin, A. J. 1989. Stigma types in Bromeliaceae- a systematic survey. Syst. Bot. 14:110–132.
Ceita, G.O., Assis, J.G.A., Guedes, M.L.S. & Oliveira, A.N.P.C. 2008. Cytogenetics of Brazilian species of Bromeliaceae. Bot. J.
Linn. Soc. 158: 189-193.
Chase, M.W., Soltis, D.E., Soltis, P.S., Rudall, P.J., Fay, M.F. Hahn, W. H., Sullivan, S., Joseph, J., Molvray, M., Kores, P.J.,
Givnish, T.J., Sytsma, K.J. & Pires, J.C. 2000. Higher-level systematics of monocotyledons: an assessment of current knowledge
and new classification. In:Wilson, K.L. & Morrison, D.A. (eds.) Monocots: Systematics and evolution. CSIRO. Melbourne,
Australia. Pp. 3-16.
Gilmartin, A. J. & Brown, G. K 1987. Bromeliales, Related Monocots, and resolution of relationships among Bromeliaceae
subfamilies. Syst. Bot. 12: 493–500.
Givnish, T.J.; Millan, K.C.; Berry, Sytsma, K.J. 2007. Phylogeny, adaptative radiation, and historiacal biogeography of
Bromeliaceae inferred from ndhF sequence data. pp. 3-26. In: Colombus, J.T. Friar, E.A.; Porter, J.M. Prince, L.M.; Simpson,
M.G. Simpson (eds.) Monocots: Comparative Biology and Evolution-Poales. Rancho Santa Ana Botanic Garden, Claremont, CA.
Givnish, T.J.; Barfuss, M.H.J.; Van Ee, B.; Riina, R.; Schulte, K. ; Horres, R.;  Gonsiska, P.A.; Jabaily, R.S.; Crayn, D.M.;  Smith,
A. C.; Winter, K.; Brown, G.K.; Evans, M.T.; Holst, K.B.; Luther, H. E.; Till, W.;  Zizka, G.; Berry, P.E. and Sytsma, K. J. 2011.
Phylogeny, adaptative radiation, and historiacal biogeography of Bromeliaceae: insights from an eight-locus plastid phylogeny.
Am. Jour. Bot. 98: 872–895.
Gouda, E. J., Butcher, D. & Gouda, C. S. (cont. upd.) Encyclopaedia of Bromeliads, version 4. http://bromeliad.nl/encyclopedia/.
University Botanical Garden, Utrecht. Accessed 10 December 2020.
Horres, R.; Zizka, G.; Kahl, G.; Weising, K. 2000. Molecular phylogenetics of Bromeliaceae: evidence from trnL (UAA) intron
sequence of the chloroplast genome. Plant Biology 2: 306–315.
Horres, R. Schulte, K.; Weising K.; & Zizka, G. 2007. Systematics of Bromelioideae (Bromeliaceae)—evidence from molecular
and Anatomical studies. Aliso 23: 27–43.
Martinelli, G. & Moraes, M.A. 2013. Livro Vermelho da Flora do Brasil. Andrea Jakobsson & CNCFlora, Rio de Janeiro.
Ramírez, I. & Brown, G. K. 2001. The Origin of the Low Chromosome Number in Cryptanthus (Bromeliaceae). Syst. Bot. 26:
722–726.
Smith, L. B. & Downs, R. J. 1974. Bromeliaceae (Pitcairnoideae). Flora Neotropica Monograph: 1-662. Hafner Press. New York.
Smith, L. B. & Downs, R. J. 1977. Bromeliaceae (Tillandsioideae). Flora Neotropica Monograph 14: 663-1492. Hafner Press.
New York.
Smith, L. B. & Downs, R. J. 1979. Bromeliaceae (Bromelioideae). Flora Neotropica Monograph 14: 1493-2142. New York
Botanical Garden.
Terry, R.G.; Brown, G.K. & Olmstead, R.G. 1997. Examination of subfamilial phylogeny in Bromeliaceae using comparative
sequencing of the plastid locus ndhF. Am. Jour. Bot. 84: 664–670.
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Acanthostachys Klotzsch
Este tratamento é composto pelos seguintes táxons: Acanthostachys, Acanthostachys calcicola, Acanthostachys pitcairnioides,
Acanthostachys strobilacea.

COMO CITAR

Monteiro, R.F. 2020. Acanthostachys in Flora do Brasil 2020. Jardim Botânico do Rio de Janeiro. Disponível em: http://
floradobrasil.jbrj.gov.br/reflora/floradobrasil/FB5750.

DESCRIÇÃO

Ervas epífita ou rupícola, ca. 30-100 cm alt. Folhas recurvadas: bainha linear-triangular; lâmina coriácea a suculenta, verde,
linear-triangular, lepidota, aculeada, inconspícuos a conspícuos,  ápice atenuado a atenuado-mucronado. Pedúnculo ereto,
inconspícuo ou conspícuo, indumento lepidoto ou flocoso; Inflorescência racemo, congesta, estrobiliforme ou nidular. Flores
polísticas, pediceladas ou sésseis; sépalas lanceoladas, conatas, assimétricas, ápice agudo ou mucronado; pétalas lineares a
espatuladas, lilacíneas ou amarelas, ápice agudo a arredondado, recurvado ou ereto; estames inclusos ou excertos; estigma incluso
ou excerto. Fruto baga, alvo.

COMENTÁRIO

Acanthostachys Klotzsch é composto por apenas três espécies de fácil distinção entre elas. São espécies com roseta formada por
poucas folhas lineares e aculeadas, incapazes de formar reservatório acumulador de água, inflorescência com raque reduzida e
flores fortemente congestas. Recuperado como monofilético (Silvestro et al., 2014) é grupo irmão de Neoglaziovia Mez e pode ser
encontrado como saxícola, epífita em regiões de mata seca ou floresta estacional.

Forma de Vida
Erva

Substrato
Epífita, Rupícola

DISTRIBUIÇÃO

Nativa, não é endêmica do Brasil

Domínios Fitogeográficos
Cerrado, Mata Atlântica

Tipos de Vegetação
Cerrado (lato sensu), Floresta Estacional Semidecidual, Floresta Ombrófila (Floresta Pluvial), Floresta Ombrófila Mista

Distribuição Geográfica
Ocorrências confirmadas
Norte (Tocantins)
Nordeste (Bahia, Maranhão, Paraíba)
Centro-Oeste (Distrito Federal)
Sudeste (Espírito Santo, Minas Gerais, Rio de Janeiro, São Paulo)
Sul (Paraná)
Possíveis ocorrências
Nordeste (Alagoas, Ceará, Pernambuco, Piauí, Rio Grande do Norte, Sergipe)

CHAVE DE IDENTIFICAÇÃO

1. Inflorescência séssil, nidular, centralizada na roseta foliar ....... A. pitcairnioides
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1' Inflorescência estrobiliforme pedúnculada.
    2. Lâmina foliar com acúleos inconspícuos, flores até 2 cm de comprimento, sépalas e pétalas amarelas, ápice da pétala ereta,
estigma incluido no tubo da corola...  A. strobilacea
    2`. Lâmina foliar com acúleos conspícuos. flores maiores que 2 cm de comprimento, sépalas vermelhas, pétalas purpúreas,
ápice da pétala revoluto, estigma excerto ao tubo da corola... A calcicola

BIBLIOGRAFIA

Marcusso, G.M., Monro, A.K., Melo, P.H.A., Lombardi, J.A. 2020. Acanthostachys calcicola (Bromeliaceae, Bromelioideae), a
new species from a limestone outcrop in Tocantins, Brazil. Phytotaxa 472 (2): 201-206. 
Rauh, W. & Bartholott, W. 1982. Zur kenntnis der Gattung Acanthostachys Klotzsch mit beschreibung einer zwiten okologissch
bemerkenswerten art. Trop. Subtrop. Pflanzenwelt 39: 477-507.
Smith L. B. & R. J. Downs. 1979. Bromelioideae (Bromeliaceae). Flora Neotropica 14: 1493–2142.
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Acanthostachys calcicola Marcusso &
Lombardi
DESCRIÇÃO

Folha: acúleo(s) conspícuo(s); disposição da lâmina(s) em roseta(s); forma da lâmina(s) foliar(es) linear(es). Inflorescência:
forma estrombiforme. Flor: cor da pétala(s) lilás.

Forma de Vida
Erva

Substrato
Rupícola

DISTRIBUIÇÃO

Nativa, é endêmica do Brasil

Domínios Fitogeográficos
Cerrado

Tipos de Vegetação
Cerrado (lato sensu)

Distribuição Geográfica
Ocorrências confirmadas
Norte (Tocantins)

MATERIAL TESTEMUNHO

J.A. Lombardi, 10726, HRCB, Tocantins, Typus

BIBLIOGRAFIA

Marcusso, G.M., Monro, A.K., Melo, P.H.A., Lombardi, J.A. 2020. Acanthostachys calcicola (Bromeliaceae, Bromelioideae), a
new species from a limestone outcrop in Tocantins, Brazil. Phytotaxa 472 (2): 201-206. 
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Acanthostachys pitcairnioides (Mez) Rauh
& Barthlott
Tem como sinônimo
basiônimo Aechmea pitcairnioides Mez

DESCRIÇÃO

Folha: acúleo(s) conspícuo(s); disposição da lâmina(s) em roseta(s); forma da lâmina(s) foliar(es) linear(es). Inflorescência:
forma nidular(es). Flor: cor da pétala(s) lilás.

Forma de Vida
Erva

Substrato
Epífita

DISTRIBUIÇÃO

Nativa, é endêmica do Brasil

Domínios Fitogeográficos
Mata Atlântica

Tipos de Vegetação
Floresta Ombrófila (Floresta Pluvial)

Distribuição Geográfica
Ocorrências confirmadas
Nordeste (Bahia)
Sudeste (Espírito Santo)

MATERIAL TESTEMUNHO

R.A.Rautsday, 483, RB,  (RB01371021), Espírito Santo
J.S. Blanchet, s.n., B (B 10 0202887), Typus

BIBLIOGRAFIA

Rauh, W. & Bartholott, W. 1982. Zur kenntnis der Gattung Acanthostachys Klotzsch mit beschreibung einer zwiten okologissch
bemerkenswerten art. Trop. Subtrop. Pflanzenwelt 39: 477-507.
Smith L. B. & R. J. Downs. 1979. Bromelioideae (Bromeliaceae). Flora Neotropica 14: 1493–2142.
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Acanthostachys strobilacea (Schult. &
Schult.f.) Klotzsch
Tem como sinônimo
basiônimo Hohenbergia strobilacea Schult. & Schult.f.
heterotípico Acanthostachys exilis Bertoni

DESCRIÇÃO

Folha: acúleo(s) inconspícuo(s); disposição da lâmina(s) dística(s); forma da lâmina(s) foliar(es) linear(es). Inflorescência:
forma estrombiforme. Flor: cor da pétala(s) amarela.

Forma de Vida
Erva

Substrato
Epífita

DISTRIBUIÇÃO

Nativa, não é endêmica do Brasil

Domínios Fitogeográficos
Cerrado, Mata Atlântica

Tipos de Vegetação
Floresta Estacional Semidecidual, Floresta Ombrófila (Floresta Pluvial), Floresta Ombrófila Mista

Distribuição Geográfica
Ocorrências confirmadas
Nordeste (Bahia, Maranhão, Paraíba)
Centro-Oeste (Distrito Federal)
Sudeste (Espírito Santo, Minas Gerais, Rio de Janeiro, São Paulo)
Sul (Paraná)
Possíveis ocorrências
Nordeste (Alagoas, Ceará, Pernambuco, Piauí, Rio Grande do Norte, Sergipe)

MATERIAL TESTEMUNHO

G. Martinelli, 15134, RB, 415411,  (RB00140853)
D. Sucre, 8313, RB
V. Demuner, 561, RB, 513768,  (RB00651822)

BIBLIOGRAFIA

Mez, C. 1891. Bromeliaceae. In: Martius, C. F. P. von; Eichler, A. W. & Urban, I. (eds.), Flora Brasiliensis. München, Wien,
Leipzig, 3(3): 173-200.
Smith, L.B. & Downs, R.J. 1979. Bromelioideae (Bromeliaceae), vol 14(3) Flora Neotropica Monograph. New York: Hafner
Press.
Wanderley, M.G.L., Martins, S.M., Costa, A.F., Moreira, B.A., Sousa, G.M., Martinelli, G., Ogawa, K., Versieux, L. M.,
Fiorato, L., Louzada, R. B., Forzza, R.C., Moura, R.L., Tardivo, R.C., Proença, S.L., Lima, T.T. & Oliveira, V.S. 2007
Bromeliaceae. In: Melhem, T.S.A., Walderley, M.G.L., Martins, S.M., Jung-Mendaçolli, S.L., Shepherd, G.J & Kirizawa, M.
(eds.) Flora Fanerogâmica do Estado de São Paulo. 5: 39-161.
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Aechmea Ruiz & Pav.
Este tratamento é composto pelos seguintes táxons: Aechmea, Aechmea aguadocensis, Aechmea aiuruocensis, Aechmea alba,
Aechmea alegrensis, Aechmea alopecurus, Aechmea altocaririensis, Aechmea amicorum, Aechmea amorimii, Aechmea ampla,
Aechmea andersoniana, Aechmea andersonii, Aechmea angustifolia, Aechmea apocalyptica, Aechmea aquilega, Aechmea
araneosa, Aechmea atrovittata, Aechmea avaldoana, Aechmea azurea, Aechmea bahiana, Aechmea bambusoides, Aechmea
bicolor, Aechmea blanchetiana, Aechmea blumenavii, Aechmea bocainensis, Aechmea brevicollis, Aechmea bromeliifolia,
Aechmea bruggeri, Aechmea burle-marxii, Aechmea caesia, Aechmea callichroma, Aechmea calyculata, Aechmea canaliculata,
Aechmea candida, Aechmea capixabae, Aechmea cariocae, Aechmea carvalhoi, Aechmea castanea, Aechmea castelnavii,
Aechmea catendensis, Aechmea caudata, Aechmea cephaloides, Aechmea chantinii, Aechmea chrysocoma, Aechmea coelestis,
Aechmea comata, Aechmea conifera, Aechmea constantinii, Aechmea contracta, Aechmea correia-araujoi, Aechmea corymbosa,
Aechmea curranii, Aechmea cylindrata, Aechmea dealbata, Aechmea digitata, Aechmea discordiae, Aechmea disjuncta, Aechmea
distichantha, Aechmea drakeana, Aechmea echinata, Aechmea egleriana, Aechmea emmerichiae, Aechmea entringeri, Aechmea
eurycorymbus, Aechmea farinosa, Aechmea fasciata, Aechmea fernandae, Aechmea flavorosea, Aechmea floribunda, Aechmea
fosteriana, Aechmea fraudulosa, Aechmea froesii, Aechmea fulgens, Aechmea gamosepala, Aechmea glandulosa, Aechmea
gracilis, Aechmea grazielae, Aechmea gregaria, Aechmea guainumbiorum, Aechmea guaratingensis, Aechmea gurkeniana,
Aechmea heterosepala, Aechmea huebneri, Aechmea incompta, Aechmea ituberaensis, Aechmea joannis, Aechmea kertesziae,
Aechmea kleinii, Aechmea lactifera, Aechmea laevigata, Aechmea lamarchei, Aechmea lanata, Aechmea lasseri, Aechmea
leonard-kentiana, Aechmea leptantha, Aechmea leucolepis, Aechmea lilacinantha, Aechmea limai, Aechmea lingulata, Aechmea
lingulatoides, Aechmea linharesii, Aechmea longifolia, Aechmea lymanii, Aechmea maasii, Aechmea macrochlamys, Aechmea
maranguapensis, Aechmea marauensis, Aechmea marginalis, Aechmea melinonii, Aechmea mertensii, Aechmea milsteiniana,
Aechmea miniata, Aechmea mira, Aechmea mollis, Aechmea mulfordii, Aechmea murcae, Aechmea muricata, Aechmea
mutica, Aechmea nudicaulis, Aechmea organensis, Aechmea orlandiana, Aechmea ornata, Aechmea paradoxa, Aechmea
paratiensis, Aechmea patentissima, Aechmea pectinata, Aechmea pedicellata, Aechmea penduliflora, Aechmea pendulispica,
Aechmea perforata, Aechmea pernambucentris, Aechmea phanerophlebia, Aechmea pimenti-velosoi, Aechmea pineliana,
Aechmea podantha, Aechmea poitaei, Aechmea polyantha, Aechmea prancei, Aechmea prava, Aechmea pseudonudicaulis,
Aechmea pubescens, Aechmea purpureorosea, Aechmea racinae, Aechmea ramosa, Aechmea ramusculosa, Aechmea recurvata,
Aechmea recurvipetala, Aechmea roberto-seidelii, Aechmea rodriguesiana, Aechmea rubens, Aechmea rubiginosa, Aechmea
rubroaristata, Aechmea rubrolilacina, Aechmea seideliana, Aechmea seidelii, Aechmea serragrandensis, Aechmea setigera,
Aechmea sphaerocephala, Aechmea squarrosa, Aechmea subintegerrima, Aechmea sucreana, Aechmea sulbahianensis, Aechmea
sumidourensis, Aechmea tentaculifera, Aechmea tillandsioides, Aechmea timida, Aechmea tocantina, Aechmea tomentosa,
Aechmea triangularis, Aechmea triticina, Aechmea turbinocalyx, Aechmea vallerandii, Aechmea vanhoutteana, Aechmea
victoriana, Aechmea viridipetala, Aechmea viridostigma, Aechmea warasii, Aechmea weberi, Aechmea weilbachii, Aechmea
werdermannii, Aechmea williamsii, Aechmea winkleri, Aechmea wittmackiana, Aechmea xinguana.

COMO CITAR

Faria, A.P.G., Romanini, R.P., Koch, A.K., Sousa, G.M., Sousa, L.O.F., Wanderley, M.G.L. 2020. Aechmea in Flora do Brasil
2020. Jardim Botânico do Rio de Janeiro. Disponível em: http://floradobrasil.jbrj.gov.br/reflora/floradobrasil/FB5753.

Tem como sinônimo
heterotípico Chevaliera Gaudich. ex Beer
heterotípico Disquamia Lem.
heterotípico Echinostachys Brongn. ex Planch.
heterotípico Eriostax Raf.
heterotípico Gravisia Mez
heterotípico Hoiriri Adans.
heterotípico Hoplophytum Beer
heterotípico Lamprococcus Beer
heterotípico Macrochordion de Vriese
heterotípico Ortgiesia Regel
heterotípico Platyaechmea (Baker) L.B.Sm. & W.J.Kress
heterotípico Podaechmea (Mez) L.B.Sm. & W.J.Kress
heterotípico Pothuava Gaudich.
heterotípico Streptocalyx Beer
heterotípico Ursulaea Read & Baensch
heterotípico Wittmackia Mez
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DESCRIÇÃO

Ervas perenes, pequenas a médias, quase sempre acaules, frequentemente propagando-se por rizomas basais. Folhas densamente
rosuladas ou fasciculadas com bainhas geralmente formando um tanque, geralmente serreadas ou serrilhadas. Pedúnculo em
geral bem desenvolvido. Inflorescência composta ou simples. Flores dísticas ou espiraladas, sésseis ou estipitadas, perfeitas;
sépalas livres ou conatas, em geral fortemente assimétricas; pétalas livres, portando 2 apêndices (lígulas) basais mais ou menos
adnatos ou estes raramente ausentes; calosidades geralmente presentes; estames inclusos ou exsertos, livres ou a segunda série
adnata às pétalas, sem apêndices; anteras dorsifixas; pólen com 2, 3, 4 ou numerosos poros ou raramente sulcado (Ae. muricata);
ovário ínfero, com hipanto formando ou não tubo epígino, óvulos caudados. Fruto baga, pouco maior que o ovário; sementes sem
apêndices. 

Forma de Vida
Erva

Substrato
Epífita, Rupícola, Terrícola

DISTRIBUIÇÃO

Nativa, não é endêmica do Brasil

Domínios Fitogeográficos
Amazônia, Caatinga, Cerrado, Mata Atlântica, Pampa

Tipos de Vegetação
Área Antrópica, Caatinga (stricto sensu), Campinarana, Campo de Altitude, Campo de Várzea, Campo Limpo, Campo Rupestre,
Cerrado (lato sensu), Floresta Ciliar ou Galeria, Floresta de Igapó, Floresta de Terra Firme, Floresta de Várzea, Floresta
Estacional Decidual, Floresta Estacional Semidecidual, Floresta Ombrófila (Floresta Pluvial), Floresta Ombrófila Mista,
Palmeiral, Restinga, Savana Amazônica, Vegetação Sobre Afloramentos Rochosos

Distribuição Geográfica
Ocorrências confirmadas
Norte (Acre, Amazonas, Amapá, Pará, Rondônia, Roraima, Tocantins)
Nordeste (Alagoas, Bahia, Ceará, Maranhão, Paraíba, Pernambuco, Rio Grande do Norte, Sergipe)
Centro-Oeste (Distrito Federal, Goiás, Mato Grosso do Sul, Mato Grosso)
Sudeste (Espírito Santo, Minas Gerais, Rio de Janeiro, São Paulo)
Sul (Paraná, Rio Grande do Sul, Santa Catarina)
Possíveis ocorrências
Nordeste (Alagoas, Bahia, Ceará, Maranhão, Paraíba, Pernambuco, Piauí, Rio Grande do Norte, Sergipe)
Sudeste (Espírito Santo, Minas Gerais, Rio de Janeiro)
Sul (Rio Grande do Sul)

CHAVE INTERATIVA

http://www.xper3.com/xper3GeneratedFiles/publish/identification/-474316190661980360/mkey.html

BIBLIOGRAFIA

Faria, A.P.G., Wendt, T. & Brown. 2010. A revision of Aechmea subgenus Macrochordion (Bromeliaceae) based on phenetic
analyses of morphological variation. Botanical Journal of the Linnean Society 162: 1-27.
Siqueira-Filho, J.A. & Leme, E.M.C. 2006. Fragmentos de Mata Atlântica do Nordeste: Biodiversidade, conservação e suas
bromélias. Andrea Jakobsson Estúdio Editorial Ltda., Rio de Janeiro. 416 p.
Sousa, G.M. 2004. Revisão Taxonômica do subgênero Chevalliera (Gaudch. ex Beer) Baker - Aechmea Puiz & Pavon
(Bromeliaceae). Tese de Doutorado. Universidade de São Paulo.
Wendt, T.  1997. A review of the subgenus Pothuava (Baker) Baker of Aechmea Ruiz & Pav. (Bromeliaceae) in Brazil. Botanical
Journal of the Linnean Society, v. 125, p. 245-271.
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Angiospermas Bromeliaceae A.Juss.

Aechmea aguadocensis Leme &
L.Kollmann
DESCRIÇÃO

Folha: roseta(s) foliar(es) infundibuliforme(s); bainha(s) foliar(es) desenvolvida(s); textura lâmina(s) foliar(es) coriácea(s);
margem(ns) lâmina(s) foliar(es) serreada(s); ápice(s) folha(s) acuminada(s). Inflorescência: tipo de inflorescência(s)
espiciforme; disposição da inflorescência(s) excedendo a(s) roseta(s) foliar(es); posição do pedúnculo(s) na(s) antese ereto(s);
bráctea(s) envolvendo o pedúnculo(s) completamente; raque densamente congesta(s). Flor: pedicelo(s) ausente(s); disposição
das flor(es) espiralada(s); sépala(s) livre(s)/parcialmente conata(s); cor das sépala(s) branca ou creme; simetria das sépala(s)
assimétrica(s); ápice(s) das sépala(s) mucronado(s); forma das pétala(s) espatulada(s); cor das pétala(s) branca a(s) creme/
azulada a(s) azul; apêndice(s) das pétala(s) ausente(s); calosidade(s) das pétala(s) presente(s).

Forma de Vida
Erva

Substrato
Epífita, Terrícola

DISTRIBUIÇÃO

Nativa, é endêmica do Brasil

Domínios Fitogeográficos
Mata Atlântica

Tipos de Vegetação
Floresta Ombrófila (Floresta Pluvial)

Distribuição Geográfica
Ocorrências confirmadas
Sudeste (Espírito Santo)

MATERIAL TESTEMUNHO

E.M.C. Leme, 7370, MBML (MBML038033), MBML, HB, Espírito Santo, Typus

BIBLIOGRAFIA

Leme, E.M.C. & Kollmann, L.J.C. 2009. Two New Giant Bromelioids from the Atlantic Forest of Espírito Santo, Brazil. J.
Bromeliad Soc. 59(2): 55-65.
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Angiospermas Bromeliaceae A.Juss.

Aechmea aiuruocensis Leme
DESCRIÇÃO

Folha: roseta(s) foliar(es) infundibuliforme(s); bainha(s) foliar(es) desenvolvida(s); textura lâmina(s) foliar(es) coriácea(s);
margem(ns) lâmina(s) foliar(es) espinescente(s); ápice(s) folha(s) agudo(s)/apiculado(s). Inflorescência: tipo de
inflorescência(s) paniculada(s); disposição da inflorescência(s) excedendo a(s) roseta(s) foliar(es); posição do pedúnculo(s)
na(s) antese ereto(s); bráctea(s) envolvendo o pedúnculo(s) esparsamente; raque congesta(s). Flor: pedicelo(s) ausente(s);
disposição das flor(es) espiralada(s); sépala(s) livre(s); cor das sépala(s) rosa a(s) rósea ou magenta; simetria das sépala(s)
assimétrica(s); ápice(s) das sépala(s) mucronado(s); forma das pétala(s) espatulada(s); cor das pétala(s) roxa; apêndice(s) das
pétala(s) com ápice(s) crenado(s); calosidade(s) das pétala(s) ausente(s).

DESCRIÇÃO ADICIONAL

Brácteas do pedúnculo rosas; inflorescência sub-piramidal, com apenas um ramo ou raramente com dois ramos basais, porção
simples da inflorescência densamente espigada; brácteas florais ovadas, acuminado-caudadas, não pungentes, encobrindo
parcialmente a base das flores, margens inteiras, rosas, ecarinadas, porém apresentando uma nervura central em direção ao ápice.
Pétalas com ápice obtuso-emarginado, levemente cuculado, livres entre si.

Forma de Vida
Erva

Substrato
Epífita, Rupícola, Terrícola

DISTRIBUIÇÃO

Nativa, é endêmica do Brasil

Domínios Fitogeográficos
Mata Atlântica

Tipos de Vegetação
Campo de Altitude, Floresta Ciliar ou Galeria, Floresta Estacional Semidecidual

Distribuição Geográfica
Ocorrências confirmadas
Sudeste (Minas Gerais)

MATERIAL TESTEMUNHO

E.M.C. Leme, 8113, RB, 570320,  (RB00850719), RB, 570318,  (RB00850718), HB, RB, Minas Gerais, Typus

BIBLIOGRAFIA

Leme, E.M.C. & Kollman, L.J.C. 2011. New species and a new combination of Brazilian Bromeliaceae. Phytotaxa 16: 1-36.
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Angiospermas Bromeliaceae A.Juss.

Aechmea alba Mez
Tem como sinônimo
homotípico Macrochordion alba (Mez) L.B.Sm. & W.J.Kress
heterotípico Aechmea pabstii E.Pereira & Moutinho
heterotípico Macrochordion pabstii (E.Pereira & Moutinho) L.B.Sm. & W.J.Kress

DESCRIÇÃO

Folha: roseta(s) foliar(es) infundibuliforme(s); bainha(s) foliar(es) desenvolvida(s); textura lâmina(s) foliar(es) cartácea(s);
margem(ns) lâmina(s) foliar(es) serreada(s); ápice(s) folha(s) agudo(s)/obtuso(s)/apiculado(s). Inflorescência: tipo de
inflorescência(s) espiciforme; disposição da inflorescência(s) excedendo a(s) roseta(s) foliar(es); posição do pedúnculo(s)
na(s) antese ereto(s); bráctea(s) envolvendo o pedúnculo(s) completamente; raque densamente congesta(s). Flor: pedicelo(s)
ausente(s); disposição das flor(es) espiralada(s); sépala(s) parcialmente conata(s); cor das sépala(s) branca ou creme; simetria
das sépala(s) assimétrica(s); ápice(s) das sépala(s) inerme(s); forma das pétala(s) espatulada(s); cor das pétala(s) branca a(s)
creme; apêndice(s) das pétala(s) com ápice(s) fimbriado(s); calosidade(s) das pétala(s) presente(s).

DESCRIÇÃO ADICIONAL

Inflorescência flocosa; brácteas do pedúnculo vermelhas; brácteas florais depressa-ovadas, tricarenadas, mais curtas que as
sépalas, coriáceas, brancas, verdes ou amarelo-esverdeadas, ápice truncado e apiculado; fruto baga, esverdeado.

Forma de Vida
Erva

Substrato
Epífita, Terrícola

DISTRIBUIÇÃO

Nativa, é endêmica do Brasil

Domínios Fitogeográficos
Mata Atlântica

Tipos de Vegetação
Floresta Ombrófila (Floresta Pluvial), Restinga

Distribuição Geográfica
Ocorrências confirmadas
Nordeste (Bahia)
Sudeste (Minas Gerais)

MATERIAL TESTEMUNHO

Blanchet, J. S., 2276, G, G00098092,  (G00098092), Bahia, Typus
G. Martinelli, 11121, RB, NY

IMAGENS DE CAMPO/ILUSTRAÇÕES
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Angiospermas Bromeliaceae A.Juss.

Figura 1: Aechmea alba Mez

BIBLIOGRAFIA

Faria, A.P.G., Wendt, T. & Brown, G.K. 2010. A revision of Aechmea subgenus Macrochordion (Bromeliaceae), based on
phenetic analyses of morphological variation. Botanical Journal of the Linnean Society 162: 1-27.
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Angiospermas Bromeliaceae A.Juss.

Aechmea alegrensis W.Weber
Tem como sinônimo
homotípico Ortgiesia alegrensis (W.Weber) L.B.Sm. & W.J.Kress

DESCRIÇÃO

Folha: roseta(s) foliar(es) tubular(es); bainha(s) foliar(es) desenvolvida(s); textura lâmina(s) foliar(es) coriácea(s);
margem(ns) lâmina(s) foliar(es) serreada(s); ápice(s) folha(s) atenuado(s)/arredondado(s)/apiculado(s). Inflorescência: tipo
de inflorescência(s) espiciforme; disposição da inflorescência(s) excedendo a(s) roseta(s) foliar(es); posição do pedúnculo(s)
na(s) antese ereto(s); bráctea(s) envolvendo o pedúnculo(s) esparsamente; raque congesta(s). Flor: pedicelo(s) ausente(s);
disposição das flor(es) espiralada(s); sépala(s) parcialmente conata(s); cor das sépala(s) amarela ou amarelada; simetria das
sépala(s) assimétrica(s); ápice(s) das sépala(s) mucronado(s); forma das pétala(s) lanceolada(s); cor das pétala(s) azulada a(s)
azul; apêndice(s) das pétala(s) com ápice(s) fimbriado(s); calosidade(s) das pétala(s) presente(s)/ausente(s).

Forma de Vida
Erva

DISTRIBUIÇÃO

Nativa, é endêmica do Brasil

Domínios Fitogeográficos
Mata Atlântica

Distribuição Geográfica
Ocorrências confirmadas
Sudeste (Espírito Santo)

MATERIAL TESTEMUNHO

Siedel, A., 958, HAL, 103705, Espírito Santo, Typus

IMAGENS DE CAMPO/ILUSTRAÇÕES

Figura 1: Aechmea alegrensis W.Weber
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Angiospermas Bromeliaceae A.Juss.

Aechmea alopecurus Mez
Tem como sinônimo
homotípico Pothuava alopecurus (Mez) L.B.Sm. & W.J.Kress

DESCRIÇÃO

Folha: roseta(s) foliar(es) infundibuliforme(s); bainha(s) foliar(es) desenvolvida(s); textura lâmina(s) foliar(es) coriácea(s);
margem(ns) lâmina(s) foliar(es) serreada(s); ápice(s) folha(s) agudo(s)/apiculado(s). Inflorescência: tipo de inflorescência(s)
espiciforme; disposição da inflorescência(s) excedendo a(s) roseta(s) foliar(es); posição do pedúnculo(s) na(s) antese ereto(s);
bráctea(s) envolvendo o pedúnculo(s) completamente; raque densamente congesta(s). Flor: pedicelo(s) ausente(s); disposição
das flor(es) espiralada(s); sépala(s) livre(s); cor das sépala(s) vinácea; simetria das sépala(s) assimétrica(s); ápice(s) das
sépala(s) mucronado(s); forma das pétala(s) espatulada(s); cor das pétala(s) vinácea; apêndice(s) das pétala(s) com ápice(s)
fimbriado(s); calosidade(s) das pétala(s) presente(s).

COMENTÁRIO

A identidade e distribuição geográfica dessa espécie ficou por muito tempo pouco compreendida (Pereira & Leme 1985, Till
1987, Wendt 1997). Apesar de ser conhecida por poucos exemplares de herbários, pode ser facilmente diferenciada das outras
espécies relacionadas (Aechmea pineliana e A. ornata) pela coloração vinácea de suas flores e pela inflorescência com denso
indumento lanuginoso.A identidade e distribuição geográfica dessa espécie ficou por muito tempo pouco compreendida (Pereira
& Leme 1985, Till 1987, Wendt 1997). Apesar de ser conhecida por poucos exemplares de herbários, pode ser facilmente
diferenciada das outras espécies relacionadas (Aechmea pineliana e A. ornata) pela coloração vinácea de suas flores e pela
inflorescência com denso indumento lanuginoso.

Forma de Vida
Erva

Substrato
Epífita, Terrícola

DISTRIBUIÇÃO

Nativa, é endêmica do Brasil

Domínios Fitogeográficos
Mata Atlântica

Tipos de Vegetação
Floresta Ombrófila (Floresta Pluvial)

Distribuição Geográfica
Ocorrências confirmadas
Nordeste (Bahia)
Sudeste (Minas Gerais)

MATERIAL TESTEMUNHO

R.C. Forzza, 1477, RB, 498497, ,  (RB00591124)
W.W. Thomas, 13714, RB, 420005, ,  (RB00308265)
G. Martinelli, 7681, RB, 206073 (RB00121938), Typus

BIBLIOGRAFIA

Leme, E.M.C. 1990. Aechmea alopecurus, once more. Journal of Bromeliad Society 40: 70-71.
Pereira E. & Leme E.M.C. 1985. Notes from Herbarium Bradeanum, no. 3: Aechmea alopecurus. Journal of Bromeliad Society
35: 215-216.
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Angiospermas Bromeliaceae A.Juss.

Till W. 1987. Again, Aechmea alopecurus. Journal of Bromeliad Society 37: 14-15.
Wendt T. 1997. A review of the subgenus Pothuava (Baker) Baker of Aechmea Ruiz & Pav. (Bromeliaceae) in Brazil. Botanical
Journal of the Linnean Society 125: 245-271.
Sousa, G.M. 2004. Revisão taxonômica de Aechmea Ruiz & Pavon subg. Chevaliera (Gaudich. ex Beer) Baker Bromelioideae –
Bromeliaceae. Tese de Doutorado. Universidade de São Paulo. São Paulo. 185p.
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Angiospermas Bromeliaceae A.Juss.

Aechmea altocaririensis Leme &
L.Kollmann
DESCRIÇÃO

Folha: roseta(s) foliar(es) infundibuliforme(s); bainha(s) foliar(es) desenvolvida(s); textura lâmina(s) foliar(es) cartácea(s);
margem(ns) lâmina(s) foliar(es) quase inerme(s); ápice(s) folha(s) acuminada(s)/apiculado(s). Inflorescência: tipo de
inflorescência(s) espiciforme; disposição da inflorescência(s) excedendo a(s) roseta(s) foliar(es); posição do pedúnculo(s)
na(s) antese ereto(s); bráctea(s) envolvendo o pedúnculo(s) esparsamente; raque congesta(s). Flor: pedicelo(s) ausente(s);
disposição das flor(es) espiralada(s); sépala(s) parcialmente conata(s); cor das sépala(s) esverdeada a(s) verde; simetria
das sépala(s) assimétrica(s); ápice(s) das sépala(s) mucronado(s); forma das pétala(s) espatulada(s); cor das pétala(s) lilás;
apêndice(s) das pétala(s) ausente(s); calosidade(s) das pétala(s) presente(s).

Forma de Vida
Erva

Substrato
Epífita, Terrícola

DISTRIBUIÇÃO

Nativa, é endêmica do Brasil

Domínios Fitogeográficos
Mata Atlântica

Tipos de Vegetação
Floresta Ombrófila (Floresta Pluvial)

Distribuição Geográfica
Ocorrências confirmadas
Nordeste (Bahia)
Sudeste (Minas Gerais)

MATERIAL TESTEMUNHO

E.M.C. Leme, 8237, RB, 569382,  (RB00778434), Minas Gerais
E.M.C. Leme, 8233, RB, 569371,  (RB00778614), Minas Gerais
E.M.C. Leme, 8217, RB, 553949,  (RB00846780), Minas Gerais, Typus

BIBLIOGRAFIA

Leme, E.M.C. & Kollman, L.J.C. 2011. New species and a new combination of Brazilian Bromeliaceae. Phytotaxa 16: 1-36.
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Angiospermas Bromeliaceae A.Juss.

Aechmea amicorum B.R. Silva & H.
Luther
DESCRIÇÃO

Folha: roseta(s) foliar(es) infundibuliforme(s); bainha(s) foliar(es) desenvolvida(s); textura lâmina(s) foliar(es) coriácea(s);
margem(ns) lâmina(s) foliar(es) serreada(s); ápice(s) folha(s) arredondado(s)/acuminada(s). Inflorescência: tipo de
inflorescência(s) paniculada(s); disposição da inflorescência(s) excedendo a(s) roseta(s) foliar(es); posição do pedúnculo(s)
na(s) antese ereto(s); bráctea(s) envolvendo o pedúnculo(s) completamente; raque exposta(s). Flor: pedicelo(s) presente(s);
disposição das flor(es) dística(s); sépala(s) parcialmente conata(s); cor das sépala(s) vermelha; simetria das sépala(s)
assimétrica(s); ápice(s) das sépala(s) inerme(s); forma das pétala(s) espatulada(s); cor das pétala(s) amarelada a(s) amarela;
apêndice(s) das pétala(s) com ápice(s) fimbriado(s); calosidade(s) das pétala(s) presente(s).

COMENTÁRIO

Inflorescência cônica, tripinada na base e bipinada no ápice; brácteas florais ovadas, agudas, carenadas em direção ao ápice, mais
curtas que as sépalas, róseo-avermelhadas; fruto elipsóide, rosa.

Forma de Vida
Erva

Substrato
Terrícola

DISTRIBUIÇÃO

Nativa, é endêmica do Brasil

Domínios Fitogeográficos
Mata Atlântica

Tipos de Vegetação
Floresta Ombrófila (Floresta Pluvial), Restinga

Distribuição Geográfica
Ocorrências confirmadas
Nordeste (Bahia)
Sudeste (Espírito Santo)

MATERIAL TESTEMUNHO

Berg, W., 40, CEPEC, HB, R, SEL, R, 203150,  (R000203150), Bahia, Typus

BIBLIOGRAFIA

Silva, B.R. & Luther, H.L. 2002. A new and attractive Aechmea species from the state of Bahia, Brazil. J. Bromelioad. Soc. 52(5):
221-225.
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Angiospermas Bromeliaceae A.Juss.

Aechmea amorimii Leme
DESCRIÇÃO

Folha: roseta(s) foliar(es) infundibuliforme(s); bainha(s) foliar(es) desenvolvida(s); textura lâmina(s) foliar(es) coriácea(s);
margem(ns) lâmina(s) foliar(es) espinescente(s); ápice(s) folha(s) acuminada(s). Inflorescência: tipo de inflorescência(s)
espiciforme; disposição da inflorescência(s) excedendo a(s) roseta(s) foliar(es); posição do pedúnculo(s) na(s) antese ereto(s);
bráctea(s) envolvendo o pedúnculo(s) completamente; raque congesta(s). Flor: pedicelo(s) ausente(s); disposição das flor(es)
espiralada(s); sépala(s) parcialmente conata(s); cor das sépala(s) esverdeada a(s) verde; simetria das sépala(s) assimétrica(s);
ápice(s) das sépala(s) mucronado(s); forma das pétala(s) lanceolada(s); cor das pétala(s) branca a(s) creme; apêndice(s) das
pétala(s) ausente(s); calosidade(s) das pétala(s) ausente(s).

COMENTÁRIO

Brácteas do pedúnculo linear-lanceoladas, papiráceas, estramíneas; brácteas florais da base semelhantes às brácteas do pedúnculo
e excedendo o comprimento das flores, as do ápice estreito-triangulares, acuminadas, igualando ou mais curtas que o comprimento
das sépalas; pétalas fortemente reflexas na antese, expondo os estigmas; ovário tereto, verruculoso, verde.

Forma de Vida
Erva

Substrato
Epífita

DISTRIBUIÇÃO

Nativa, é endêmica do Brasil

Domínios Fitogeográficos
Mata Atlântica

Tipos de Vegetação
Floresta Ombrófila (Floresta Pluvial)

Distribuição Geográfica
Ocorrências confirmadas
Nordeste (Bahia)

MATERIAL TESTEMUNHO

G. Martinelli, 15440, RB, 470684,  (RB00532323)
E.M.C. Leme, 2991, HB, CEPEC, Bahia, Typus

IMAGENS DE CAMPO/ILUSTRAÇÕES
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Angiospermas Bromeliaceae A.Juss.

Figura 1: Aechmea amorimii Leme

Figura 2: Aechmea amorimii Leme

Figura 3: Aechmea amorimii Leme

BIBLIOGRAFIA

Leme, E.M.C. 1996. Two new species from the coastal region of Bahia, Brazil. J. Bromeliad Soc. 46 (1): 19-23.
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Angiospermas Bromeliaceae A.Juss.
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Angiospermas Bromeliaceae A.Juss.

Aechmea ampla L.B.Sm.
DESCRIÇÃO

Folha: roseta(s) foliar(es) infundibuliforme(s); bainha(s) foliar(es) desenvolvida(s); textura lâmina(s) foliar(es) coriácea(s);
margem(ns) lâmina(s) foliar(es) serreada(s); ápice(s) folha(s) agudo(s)/acuminada(s). Inflorescência: tipo de inflorescência(s)
paniculada(s); disposição da inflorescência(s) excedendo a(s) roseta(s) foliar(es); posição do pedúnculo(s) na(s) antese ereto(s);
bráctea(s) envolvendo o pedúnculo(s) completamente; raque exposta(s). Flor: pedicelo(s) ausente(s); disposição das flor(es)
espiralada(s); sépala(s) parcialmente conata(s); cor das sépala(s) esverdeada a(s) verde; simetria das sépala(s) assimétrica(s);
ápice(s) das sépala(s) inerme(s); forma das pétala(s) espatulada(s); cor das pétala(s) lilás; apêndice(s) das pétala(s) com
ápice(s) fimbriado(s); calosidade(s) das pétala(s) ausente(s).

Forma de Vida
Erva

DISTRIBUIÇÃO

Nativa, é endêmica do Brasil

Domínios Fitogeográficos
Mata Atlântica

Tipos de Vegetação
Restinga

Distribuição Geográfica
Ocorrências confirmadas
Nordeste (Bahia)

MATERIAL TESTEMUNHO

Magalhães, G.M., 19656, HB
Lanna & Castellanos, 742 & 24591, K,  (K000322217), Typus

IMAGENS DE CAMPO/ILUSTRAÇÕES

Figura 1: Aechmea ampla L.B.Sm.
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Angiospermas Bromeliaceae A.Juss.

Figura 2: Aechmea ampla L.B.Sm.

Figura 3: Aechmea ampla L.B.Sm.

BIBLIOGRAFIA

Smith, L.B. & Downs, R. J. 1974. Bromelioideae (Bromeliaceae). Flora Neotropica Monographs 14: 1493-2142.
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Angiospermas Bromeliaceae A.Juss.

Aechmea andersoniana Leme & H.Luther
DESCRIÇÃO

Folha: roseta(s) foliar(es) infundibuliforme(s); bainha(s) foliar(es) desenvolvida(s); textura lâmina(s) foliar(es) cartácea(s);
margem(ns) lâmina(s) foliar(es) quase inerme(s); ápice(s) folha(s) acuminada(s). Inflorescência: tipo de inflorescência(s)
espiciforme; disposição da inflorescência(s) excedendo a(s) roseta(s) foliar(es); posição do pedúnculo(s) na(s) antese ereto(s);
bráctea(s) envolvendo o pedúnculo(s) esparsamente; raque exposta(s). Flor: pedicelo(s) ausente(s); disposição das flor(es)
espiralada(s); sépala(s) parcialmente conata(s); cor das sépala(s) amarela ou amarelada; simetria das sépala(s) assimétrica(s);
ápice(s) das sépala(s) mucronado(s); forma das pétala(s) espatulada(s); cor das pétala(s) branca a(s) creme; apêndice(s) das
pétala(s) ausente(s); calosidade(s) das pétala(s) presente(s).

COMENTÁRIO

Brácteas florais lanceoladas a estreito-triangulares, acuminadas-caudadas, membranáceas, amareladas a estramíneas, as da base
igualando a levemente excedendo as sépalas, as do ápice distintamente mais curtas que as sépalas a igualando o ovário. 

Forma de Vida
Erva

Substrato
Epífita, Rupícola, Terrícola

DISTRIBUIÇÃO

Nativa, é endêmica do Brasil

Domínios Fitogeográficos
Mata Atlântica

Tipos de Vegetação
Floresta Estacional Semidecidual, Floresta Ombrófila (Floresta Pluvial)

Distribuição Geográfica
Ocorrências confirmadas
Nordeste (Bahia)

MATERIAL TESTEMUNHO

R.F.Monteiro, 489, RB, 536619,  (RB00687127)
E.M.C. Leme, 4365, RB, 569386,  (RB00778387), Bahia, Typus

BIBLIOGRAFIA

Leme, E.M. & Luther, H.E. 2003. Two new species of Aechmea from Bahia, Brazil. J. Bromeliad. Soc. 53(1): 3-9.
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Angiospermas Bromeliaceae A.Juss.

Aechmea andersonii H.Luther & Leme
DESCRIÇÃO

Folha: roseta(s) foliar(es) infundibuliforme(s); bainha(s) foliar(es) desenvolvida(s); textura lâmina(s) foliar(es) cartácea(s);
margem(ns) lâmina(s) foliar(es) quase inerme(s); ápice(s) folha(s) agudo(s)/atenuado(s)/apiculado(s). Inflorescência: tipo de
inflorescência(s) paniculada(s); disposição da inflorescência(s) excedendo a(s) roseta(s) foliar(es); posição do pedúnculo(s)
na(s) antese ereto(s); bráctea(s) envolvendo o pedúnculo(s) completamente; raque exposta(s). Flor: pedicelo(s) ausente(s);
disposição das flor(es) espiralada(s); sépala(s) conata(s); cor das sépala(s) rosa a(s) rósea ou magenta; simetria das sépala(s)
assimétrica(s); ápice(s) das sépala(s) inerme(s); forma das pétala(s) espatulada(s); cor das pétala(s) lilás; apêndice(s) das
pétala(s) com ápice(s) crenado(s); calosidade(s) das pétala(s) ausente(s).

DESCRIÇÃO ADICIONAL

Planta epífita propagando-se por estolhos ca. 6-15 cm de comprimento, 0,5-0,8 cm de diâmetro; FOLHAS 10 a 12, subcoriácea,
suberetas, verdes em ambas as faces ou avermelhada abaxialmente, formando na base uma roseta infundibuliforme, bainha
elíptico-ovalada 6-9 x 3-4 cm, marrom escamosa em ambas as faces, margens inteiras; LÂMINAS lineares, estreitas em direção
à base, canaliculadas, 12-17 x 4-6 cm, glabras em ambas as faces, ápice agudo-atenuado, apiculado, apículo 0,4 cm, margem
ondulada, inconspícuamente serrada, acúleos irregularmente distribuídos, antrorsos; ESCAPO ereto, 20-25 cm comprimento,
inconspícuamente flocoso, avermelhado; BRÁCTEAS ESCAPAIS estreitamente elíptica, 4-5 x 0,6-1 cm, ápice agudo atenuado,
vermelha ápice esverdeado, membranáceas, persistentes, glabra, inteiras, imbricadas recobrindo o escapo e excedendo levemente
os entrenós; INFLORESCÊNCIA paniculada, ramificada apenas na base, ereta, excedendo o comprimento das folhas, 8-10 cm
comprimento, 4-5 cm de diâmetro, raque ereta, glabra, vermelha, 3 mm de diâmetro; BRÁCTEAS PRIMÁRIAS semelhantes
às escapais, as dos ramos inferiores muito maiores que os ramos, as superiores distintamente mais curtas q os ramos; RAMOS
3 a 5, subdensa a esparsamente dispostos, 2,5-4 cm comprimento, suberetos, rosa, raque geniculada, BRÁCTEAS FLORAIS
inconspícuas, FLORES 1,8-2 cm comprimento, sésseis, esparsa a subdensamente dispostas, suberetas, as dos ramos disticamente
dispostas, 2 a 5 flores por ramo, as da parte simples da inflorescência polisticamente dispostas, ca. 20-30 flores; SÉPALAS
fortemente assimétricas, com pequena asa lateral membranácea, mútica, 0,5-0,7 x 0,6-0,7 concrescidas na base por ca. 2 mm,
glabras, inconspícuamente verrucosas, rosa brilhante; PÉTALAS espatuladas, ápice arredondado, cuculado, margem lisa, 0,9-1,2
x 0,3-0,4 cm, eretas a ligeiramente cuculadas na
antese, livres, lilacinas com base e margens brancas, avermelhadas após a antese, providas na base de 2 apêndices, crenulados, 1-2
x 0,3mm; ESTAMES inclusos, 0,8-0,9 cm, filetes 5 x 0,8 mm, complanados, FILETES os antipétalos adnados às pétalas por ca. 1
mm, os antissépalos livres; ANTERAS ca. 5 mm comprimento, base obtusa, ápice arredondado, dorsifixa pouco abaixo da região
mediana, albo-amarelada, ESTIGMA conduplicado-espiral, branco, lobos crenulados, OVÁRIO obovado, inteiro levemente
verrucoso, 5-8 mm comprimento, 5 mm de diâmetro, glabro, rosa brilhante, placentação apical, óvulos caudados.

Forma de Vida
Erva

Substrato
Epífita

DISTRIBUIÇÃO

Nativa, é endêmica do Brasil

Domínios Fitogeográficos
Mata Atlântica

Tipos de Vegetação
Floresta Ombrófila (Floresta Pluvial), Restinga

Distribuição Geográfica
Ocorrências confirmadas
Nordeste (Bahia)
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Angiospermas Bromeliaceae A.Juss.

MATERIAL TESTEMUNHO

J.G. Jardim, 2733, NY,  (NY00639011), Bahia
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Angiospermas Bromeliaceae A.Juss.

Aechmea angustifolia Poepp. & Endl.
Tem como sinônimo
homotípico Hohenbergia angustifolia (Poepp. & Endl.) Baker
homotípico Hoplophytum angustifolium (Poepp. & Endl.) Beer
heterotípico Aechmea andradei Gilmartin
heterotípico Aechmea boliviana Rusby
heterotípico Aechmea cumingii Baker
heterotípico Aechmea cylindrica Mez
heterotípico Aechmea dryanderae Harms
heterotípico Aechmea eggersii Mez
heterotípico Aechmea inconspicua Harms
heterotípico Aechmea leucocarpa André

DESCRIÇÃO

Folha: roseta(s) foliar(es) elipsoide; bainha(s) foliar(es) desenvolvida(s); textura lâmina(s) foliar(es) coriácea(s); margem(ns)
lâmina(s) foliar(es) espinescente(s); ápice(s) folha(s) agudo(s). Inflorescência: tipo de inflorescência(s) paniculada(s);
disposição da inflorescência(s) excedendo a(s) roseta(s) foliar(es); posição do pedúnculo(s) na(s) antese ereto(s); bráctea(s)
envolvendo o pedúnculo(s) esparsamente; raque exposta(s). Flor: pedicelo(s) ausente(s); disposição das flor(es) dística(s);
sépala(s) livre(s); cor das sépala(s) amarela ou amarelada; simetria das sépala(s) assimétrica(s); ápice(s) das sépala(s)
mucronado(s); forma das pétala(s) espatulada(s); cor das pétala(s) branca a(s) creme; apêndice(s) das pétala(s) com ápice(s)
eroso(s); calosidade(s) das pétala(s) ausente(s).

Forma de Vida
Erva

Substrato
Epífita

DISTRIBUIÇÃO

Nativa, não é endêmica do Brasil

Domínios Fitogeográficos
Amazônia

Tipos de Vegetação
Floresta de Terra Firme, Floresta Estacional Semidecidual

Distribuição Geográfica
Ocorrências confirmadas
Norte (Acre, Amazonas, Roraima)

MATERIAL TESTEMUNHO

G.T. Prance, 15312, NY,  (NY02168897), INPA, Amazonas

IMAGENS DE CAMPO/ILUSTRAÇÕES
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Angiospermas Bromeliaceae A.Juss.

Figura 1: Aechmea angustifolia Poepp. & Endl.

Figura 2: Aechmea angustifolia Poepp. & Endl.

Figura 3: Aechmea angustifolia Poepp. & Endl.
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Angiospermas Bromeliaceae A.Juss.

Aechmea apocalyptica Reitz
Tem como sinônimo
homotípico Ortgiesia apocalyptica (Reitz) L.B.Sm. & W.J.Kress

DESCRIÇÃO

Folha: roseta(s) foliar(es) utricular(es); bainha(s) foliar(es) desenvolvida(s); textura lâmina(s) foliar(es) coriácea(s);
margem(ns) lâmina(s) foliar(es) serrilhada(s); ápice(s) folha(s) arredondado(s)/acuminada(s). Inflorescência: tipo de
inflorescência(s) espiciforme; disposição da inflorescência(s) excedendo a(s) roseta(s) foliar(es); posição do pedúnculo(s)
na(s) antese levemente recurvado(s); bráctea(s) envolvendo o pedúnculo(s) esparsamente; raque exposta(s). Flor: pedicelo(s)
ausente(s); disposição das flor(es) dística(s)/espiralada(s)/fasciculada(s); sépala(s) parcialmente conata(s); cor das sépala(s)
rosa a(s) rósea ou magenta; simetria das sépala(s) assimétrica(s); ápice(s) das sépala(s) mucronado(s); forma das pétala(s)
lanceolada(s); cor das pétala(s) azulada a(s) azul; apêndice(s) das pétala(s) com ápice(s) fimbriado(s); calosidade(s) das
pétala(s) presente(s).

COMENTÁRIO

Ovário subtrígono, róseo, glabro. 

Forma de Vida
Erva

Substrato
Epífita

DISTRIBUIÇÃO

Nativa, é endêmica do Brasil

Domínios Fitogeográficos
Mata Atlântica

Tipos de Vegetação
Floresta Ombrófila (Floresta Pluvial)

Distribuição Geográfica
Ocorrências confirmadas
Sul (Santa Catarina)

MATERIAL TESTEMUNHO

A.R. Reitz, 4056, UFSC (HBR0046224), Santa Catarina, Typus
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Angiospermas Bromeliaceae A.Juss.

Aechmea aquilega (Salisb.) Griseb.
Este tratamento é composto pelos seguintes táxons: Aechmea aquilega, .

Tem como sinônimo
basiônimo Bromelia aquilega Salisb.
heterotípico Aechmea aquilegioides Kuntze
heterotípico Aechmea exsudans (G.Lodd.) E.Morren
heterotípico Aechmea hellae W.Weber
heterotípico Aechmea meyeri Baker
heterotípico Bromelia exsudans Lodd.
heterotípico Bromelia surinamensis Miq.
heterotípico Gravisia aquilega (Salisb.) Mez
heterotípico Gravisia exsudans (Lodd.) Mez
heterotípico Hohenbergia exsudans (Lodd.) E.Morren
heterotípico Tillandsia exsudans (Lodd.) Desf.

DESCRIÇÃO

Folha: roseta(s) foliar(es) infundibuliforme(s); bainha(s) foliar(es) desenvolvida(s); textura lâmina(s) foliar(es) coriácea(s);
margem(ns) lâmina(s) foliar(es) serreada(s); ápice(s) folha(s) acuminada(s). Inflorescência: tipo de inflorescência(s)
paniculada(s); disposição da inflorescência(s) excedendo a(s) roseta(s) foliar(es); posição do pedúnculo(s) na(s) antese ereto(s);
bráctea(s) envolvendo o pedúnculo(s) completamente; raque congesta(s). Flor: pedicelo(s) ausente(s); disposição das flor(es)
fasciculada(s); sépala(s) livre(s); cor das sépala(s) amarela ou amarelada; simetria das sépala(s) assimétrica(s); ápice(s) das
sépala(s) mucronado(s); forma das pétala(s) obovada(s); cor das pétala(s) amarelada a(s) amarela; apêndice(s) das pétala(s)
com ápice(s) crenado(s); calosidade(s) das pétala(s) presente(s).

DESCRIÇÃO ADICIONAL

Inflorescência piramidal a subcilíndrica; ramos formando fascículos congestos, gradualmente mais distantes ao longo do escapo;
com flores em geral densamente dispostas.

Forma de Vida
Erva

Substrato
Epífita, Rupícola, Terrícola

DISTRIBUIÇÃO

Nativa, é endêmica do Brasil

Domínios Fitogeográficos
Amazônia, Caatinga, Cerrado, Mata Atlântica

Tipos de Vegetação
Caatinga (stricto sensu), Cerrado (lato sensu), Floresta Estacional Decidual, Floresta Estacional Semidecidual, Floresta Ombrófila
(Floresta Pluvial), Restinga, Vegetação Sobre Afloramentos Rochosos

Distribuição Geográfica
Ocorrências confirmadas
Norte (Amazonas)
Nordeste (Alagoas, Bahia, Ceará, Paraíba, Pernambuco, Rio Grande do Norte, Sergipe)
Sudeste (Espírito Santo)

MATERIAL TESTEMUNHO
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Angiospermas Bromeliaceae A.Juss.

G. Martinelli, 15342, RB, 371352,  (RB00140940), Sergipe

BIBLIOGRAFIA

Siqueira-Filho, J.A. & Leme, E.M.C. 2006. Fragmentos de Mata Atlântica do Nordeste: Biodiversidade, conservação e suas
bromélias. Andrea Jakobsson Estúdio Editorial Ltda., Rio de Janeiro. 416 p.
Sousa, G.M., Wanderley, M.G.L. 2015. Aechmea. In: Prata, A.P.N., Farias, M.C.V., Landim, M.F. (Org.). Flora de Sergipe,
Aracaju, v. 2, p. 80-85.
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Angiospermas Bromeliaceae A.Juss.

Aechmea araneosa L.B.Sm.
DESCRIÇÃO

Folha: roseta(s) foliar(es) infundibuliforme(s); bainha(s) foliar(es) desenvolvida(s); textura lâmina(s) foliar(es) coriácea(s);
margem(ns) lâmina(s) foliar(es) serreada(s); ápice(s) folha(s) agudo(s)/acuminada(s). Inflorescência: tipo de inflorescência(s)
paniculada(s); disposição da inflorescência(s) excedendo a(s) roseta(s) foliar(es); posição do pedúnculo(s) na(s) antese
ereto(s)/levemente recurvado(s); bráctea(s) envolvendo o pedúnculo(s) completamente; raque exposta(s). Flor: pedicelo(s)
ausente(s); disposição das flor(es) dística(s); sépala(s) livre(s); cor das sépala(s) esverdeada a(s) verde; simetria das sépala(s)
assimétrica(s); ápice(s) das sépala(s) mucronado(s); forma das pétala(s) espatulada(s); cor das pétala(s) amarelada a(s)
amarela; apêndice(s) das pétala(s) com ápice(s) crenado(s); calosidade(s) das pétala(s) ausente(s).

Forma de Vida
Erva

Substrato
Epífita, Terrícola

DISTRIBUIÇÃO

Nativa, é endêmica do Brasil

Domínios Fitogeográficos
Mata Atlântica

Tipos de Vegetação
Floresta Ombrófila (Floresta Pluvial)

Distribuição Geográfica
Ocorrências confirmadas
Sudeste (Espírito Santo)

MATERIAL TESTEMUNHO

G. Martinelli, 15635, RB, 341703, ,  (RB00141057)
R.R.Vervloet, 333, RB, 512690,  (RB00648029)
L. Kollmann, 3685, RB, 512691, ,  (RB00648032)

IMAGENS DE CAMPO/ILUSTRAÇÕES
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Angiospermas Bromeliaceae A.Juss.

Figura 1: Aechmea araneosa L.B.Sm.

Figura 2: Aechmea araneosa L.B.Sm.

Figura 3: Aechmea araneosa L.B.Sm.

Figura 4: Aechmea araneosa L.B.Sm.
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Angiospermas Bromeliaceae A.Juss.

BIBLIOGRAFIA

Smith, L.B. & Downs, R. J. 1974. Bromelioideae (Bromeliaceae). Flora Neotropica Monographs 14: 1493-2142.
Wendt, T.; Coser T. S.; Boudet-Fernandes, H. & Martinelli, G. 2010. Bromeliaceae do município de Santa Teresa, Espírito Santo:
lista de espécies, distribuição, conservação e comentários taxonômicos. Boletim do Museu de Biologia Mello Leitão (N Sér.)
27:21-53.
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Angiospermas Bromeliaceae A.Juss.

Aechmea atrovittata Leme & J.A.Siqueira
DESCRIÇÃO

Folha: roseta(s) foliar(es) tubular(es); bainha(s) foliar(es) desenvolvida(s); textura lâmina(s) foliar(es) coriácea(s);
margem(ns) lâmina(s) foliar(es) espinescente(s); ápice(s) folha(s) obtuso(s)/apiculado(s). Inflorescência: tipo de
inflorescência(s) paniculada(s); disposição da inflorescência(s) excedendo a(s) roseta(s) foliar(es); posição do pedúnculo(s)
na(s) antese ereto(s)/subereta(s); bráctea(s) envolvendo o pedúnculo(s) esparsamente; raque exposta(s). Flor: pedicelo(s)
ausente(s); disposição das flor(es) fasciculada(s); sépala(s) livre(s); cor das sépala(s) amarela ou amarelada; simetria das
sépala(s) assimétrica(s); ápice(s) das sépala(s) inerme(s); forma das pétala(s) espatulada(s); cor das pétala(s) amarelada a(s)
amarela; apêndice(s) das pétala(s) com ápice(s) crenado(s); calosidade(s) das pétala(s) ausente(s).

DESCRIÇÃO ADICIONAL

Lâminas foliares com faixas transversais irregulares purpúreo-escuras na face abaxial; brácteas florais largamente ovadas,
nervadas, naviculares, ecarinadas a distintamente carinadas, inteiras, verde-escuras com exceção da base amarelada, ápice
acuminado-espinescente.

Forma de Vida
Erva

Substrato
Epífita

DISTRIBUIÇÃO

Nativa, é endêmica do Brasil

Domínios Fitogeográficos
Mata Atlântica

Tipos de Vegetação
Floresta Ombrófila (Floresta Pluvial), Restinga

Distribuição Geográfica
Ocorrências confirmadas
Nordeste (Alagoas)

MATERIAL TESTEMUNHO

E.M.C. Leme, 6519, HB, Alagoas, Typus
J.A. Siqueira Filho, 2746, HVASF (HVASF3904), Alagoas

IMAGENS DE CAMPO/ILUSTRAÇÕES
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Angiospermas Bromeliaceae A.Juss.

Figura 1: Aechmea atrovittata Leme & J.A.Siqueira

Figura 2: Aechmea atrovittata Leme & J.A.Siqueira

BIBLIOGRAFIA

Siqueira-Filho, J.A. & Leme, E.M.C. 2006. Fragmentos de Mata Atlântica do Nordeste: Biodiversidade, conservação e suas
bromélias. Andrea Jakobsson Estúdio Editorial Ltda., Rio de Janeiro. 416 p.
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Angiospermas Bromeliaceae A.Juss.

Aechmea avaldoana Leme & W.Till
DESCRIÇÃO

Folha: roseta(s) foliar(es) infundibuliforme(s); bainha(s) foliar(es) desenvolvida(s); textura lâmina(s) foliar(es) coriácea(s);
margem(ns) lâmina(s) foliar(es) serreada(s); ápice(s) folha(s) agudo(s). Inflorescência: tipo de inflorescência(s) paniculada(s);
disposição da inflorescência(s) excedendo a(s) roseta(s) foliar(es); posição do pedúnculo(s) na(s) antese ereto(s); bráctea(s)
envolvendo o pedúnculo(s) completamente; raque exposta(s). Flor: pedicelo(s) ausente(s); disposição das flor(es)
espiralada(s)/fasciculada(s); sépala(s) parcialmente conata(s); cor das sépala(s) laranja; simetria das sépala(s) assimétrica(s);
ápice(s) das sépala(s) mucronado(s); forma das pétala(s) espatulada(s); cor das pétala(s) amarelada a(s) amarela; apêndice(s)
das pétala(s) com ápice(s) crenado(s); calosidade(s) das pétala(s) presente(s).

COMENTÁRIO

Inflorescência composta bipinada; brácteas florais suboblongas-ovadas a subtriangulares-ovadas, arredondadas a agudas,
igualando a levemente mais curtas que o ovário, membranáceas, inteiras, ecarenadas, vermelho-alaranjadas; frutos globosos, roxo-
escuros quando maduros.

Forma de Vida
Erva

Substrato
Rupícola, Terrícola

DISTRIBUIÇÃO

Nativa, é endêmica do Brasil

Domínios Fitogeográficos
Caatinga

Tipos de Vegetação
Caatinga (stricto sensu), Vegetação Sobre Afloramentos Rochosos

Distribuição Geográfica
Ocorrências confirmadas
Nordeste (Bahia)

MATERIAL TESTEMUNHO

R. Reis Jr. & A. Soares, s.n., RB, RB,  (RB00874686), RB,  (RB00874750), Bahia, Typus

BIBLIOGRAFIA

Leme, E.M.C., Till, W., Kollmann, L.J.C., Moura, R.L. & Ribeiro, O.B.C. 2014. Miscellaneous New Species of Brazilian
Bromeliaceae – III. Phytotaxa 177(2): 61-100.
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Angiospermas Bromeliaceae A.Juss.

Aechmea azurea L.B.Sm.
DESCRIÇÃO

Folha: roseta(s) foliar(es) infundibuliforme(s); bainha(s) foliar(es) desenvolvida(s); textura lâmina(s) foliar(es) papirácea(s);
margem(ns) lâmina(s) foliar(es) serreada(s); ápice(s) folha(s) agudo(s)/apiculado(s). Inflorescência: tipo de inflorescência(s)
paniculada(s); disposição da inflorescência(s) excedendo a(s) roseta(s) foliar(es); posição do pedúnculo(s) na(s) antese
ereto(s); bráctea(s) envolvendo o pedúnculo(s) completamente; raque exposta(s). Flor: pedicelo(s) ausente(s); disposição das
flor(es) dística(s); sépala(s) livre(s); cor das sépala(s) vermelha; simetria das sépala(s) assimétrica(s); ápice(s) das sépala(s)
mucronado(s); forma das pétala(s) espatulada(s); cor das pétala(s) azulada a(s) azul; apêndice(s) das pétala(s) com ápice(s)
eroso(s); calosidade(s) das pétala(s) ausente(s).

DESCRIÇÃO ADICIONAL

Brácteas florais simétricas, orbiculares, mucronadas, igualando o comprimento do ovário, membranáceas, vermelhas; ovário
globoso, verde.

Forma de Vida
Erva

Substrato
Epífita

DISTRIBUIÇÃO

Nativa, é endêmica do Brasil

Domínios Fitogeográficos
Mata Atlântica

Tipos de Vegetação
Floresta Ombrófila (Floresta Pluvial)

Distribuição Geográfica
Ocorrências confirmadas
Sudeste (Espírito Santo)

MATERIAL TESTEMUNHO

A.C. Brade, 19158, RB, 64049,  (RB00287182), Typus
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Angiospermas Bromeliaceae A.Juss.

Aechmea bahiana L.B.Sm.
DESCRIÇÃO

Folha: roseta(s) foliar(es) infundibuliforme(s); bainha(s) foliar(es) desenvolvida(s); textura lâmina(s) foliar(es) coriácea(s);
margem(ns) lâmina(s) foliar(es) serreada(s); ápice(s) folha(s) acuminada(s). Inflorescência: tipo de inflorescência(s)
paniculada(s); disposição da inflorescência(s) excedendo a(s) roseta(s) foliar(es); posição do pedúnculo(s) na(s) antese
ereto(s); bráctea(s) envolvendo o pedúnculo(s) completamente; raque exposta(s). Flor: pedicelo(s) ausente(s); disposição das
flor(es) espiralada(s); sépala(s) livre(s); cor das sépala(s) lilás; simetria das sépala(s) assimétrica(s); ápice(s) das sépala(s)
mucronado(s); forma das pétala(s) elíptica(s); cor das pétala(s) roxa; apêndice(s) das pétala(s) com ápice(s) eroso(s);
calosidade(s) das pétala(s) ausente(s).

Forma de Vida
Erva

Substrato
Rupícola

DISTRIBUIÇÃO

Nativa, é endêmica do Brasil

Domínios Fitogeográficos
Caatinga

Tipos de Vegetação
Campo Rupestre

Distribuição Geográfica
Ocorrências confirmadas
Nordeste (Bahia)

MATERIAL TESTEMUNHO

J.R. Pirani, H50779, K,  (K000893859)
R.C. Forzza, 3844, RB, 414455,  (RB00600785)
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Angiospermas Bromeliaceae A.Juss.

Aechmea bambusoides L.B.Sm. & Reitz
DESCRIÇÃO

Folha: roseta(s) foliar(es) infundibuliforme(s); bainha(s) foliar(es) desenvolvida(s); textura lâmina(s) foliar(es) coriácea(s);
margem(ns) lâmina(s) foliar(es) serreada(s); ápice(s) folha(s) agudo(s)/acuminada(s). Inflorescência: tipo de inflorescência(s)
paniculada(s); disposição da inflorescência(s) excedendo a(s) roseta(s) foliar(es); posição do pedúnculo(s) na(s) antese
recurvado(s); bráctea(s) envolvendo o pedúnculo(s) esparsamente; raque exposta(s). Flor: pedicelo(s) ausente(s); disposição
das flor(es) espiralada(s); sépala(s) livre(s); cor das sépala(s) esverdeada a(s) verde; simetria das sépala(s) assimétrica(s);
ápice(s) das sépala(s) inerme(s); forma das pétala(s) espatulada(s); cor das pétala(s) amarelada a(s) amarela; apêndice(s) das
pétala(s) com ápice(s) crenado(s); calosidade(s) das pétala(s) ausente(s).

Forma de Vida
Erva

Substrato
Epífita

DISTRIBUIÇÃO

Nativa, é endêmica do Brasil

Domínios Fitogeográficos
Mata Atlântica

Tipos de Vegetação
Floresta Estacional Semidecidual

Distribuição Geográfica
Ocorrências confirmadas
Sudeste (Minas Gerais, Rio de Janeiro)

MATERIAL TESTEMUNHO

P.I. Braga, 1551, RB, 143202, , ,  (RB00109262)

IMAGENS DE CAMPO/ILUSTRAÇÕES

Figura 1: Aechmea bambusoides L.B.Sm. & Reitz
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Angiospermas Bromeliaceae A.Juss.

Figura 2: Aechmea bambusoides L.B.Sm. & Reitz

Figura 3: Aechmea bambusoides L.B.Sm. & Reitz

BIBLIOGRAFIA

 Smith, L.B. & Downs, R. J. 1974. Bromelioideae (Bromeliaceae). Flora Neotropica Monographs 14: 1493-2142.
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Angiospermas Bromeliaceae A.Juss.

Aechmea bicolor L.B.Sm.
Tem como sinônimo
homotípico Ortgiesia bicolor (L.B.Sm.) L.B.Sm. & W.J.Kress

DESCRIÇÃO

Folha: roseta(s) foliar(es) infundibuliforme(s); bainha(s) foliar(es) desenvolvida(s); textura lâmina(s) foliar(es) coriácea(s);
margem(ns) lâmina(s) foliar(es) serrilhada(s); ápice(s) folha(s) agudo(s)/apiculado(s). Inflorescência: tipo de inflorescência(s)
espiciforme; disposição da inflorescência(s) excedendo a(s) roseta(s) foliar(es); posição do pedúnculo(s) na(s) antese ereto(s);
bráctea(s) envolvendo o pedúnculo(s) esparsamente; raque exposta(s). Flor: pedicelo(s) ausente(s); disposição das flor(es)
espiralada(s); sépala(s) parcialmente conata(s); cor das sépala(s) amarela ou amarelada; simetria das sépala(s) assimétrica(s);
ápice(s) das sépala(s) mucronado(s); forma das pétala(s) obovada(s); cor das pétala(s) branca a(s) creme; apêndice(s) das
pétala(s) com ápice(s) fimbriado(s); calosidade(s) das pétala(s) presente(s).

DESCRIÇÃO ADICIONAL

Brácteas florais triangular-lanceoladas e acuminadas a largo-ovadas e agudas, finas, amareladas; pétalas suberetas na antese.

Forma de Vida
Erva

Substrato
Epífita

DISTRIBUIÇÃO

Nativa, é endêmica do Brasil

Domínios Fitogeográficos
Mata Atlântica

Tipos de Vegetação
Floresta Ombrófila (Floresta Pluvial)

Distribuição Geográfica
Ocorrências confirmadas
Nordeste (Bahia)

MATERIAL TESTEMUNHO

A.M. Amorim, 5255, RB, CEPEC, Bahia
A.G. Coelho, 34, RB, 565887,  (RB00754116), Bahia
M. B. Foster, 2450, US,  (US00091460), Bahia, Typus

BIBLIOGRAFIA

Leme, E. M. C. 1997. Rediscovering Aechmea bicolor. Journal of the Bromeliad Society 47(1): 8-10.
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Angiospermas Bromeliaceae A.Juss.

Aechmea blanchetiana (Baker) L.B.Sm.
Tem como sinônimo
homotípico Tillandsia blanchetiana Baker
heterotípico Aechmea laxiflora (Baker) Mez
heterotípico Aechmea remotiflora Mez
heterotípico Streptocalyx laxiflorus Baker

DESCRIÇÃO

Folha: roseta(s) foliar(es) infundibuliforme(s); bainha(s) foliar(es) desenvolvida(s); textura lâmina(s) foliar(es) coriácea(s);
margem(ns) lâmina(s) foliar(es) serreada(s); ápice(s) folha(s) arredondado(s)/apiculado(s). Inflorescência: tipo de
inflorescência(s) paniculada(s); disposição da inflorescência(s) excedendo a(s) roseta(s) foliar(es); posição do pedúnculo(s)
na(s) antese ereto(s); bráctea(s) envolvendo o pedúnculo(s) completamente; raque exposta(s). Flor: pedicelo(s) ausente(s);
disposição das flor(es) dística(s); sépala(s) parcialmente conata(s); cor das sépala(s) amarela ou amarelada; simetria das
sépala(s) assimétrica(s); ápice(s) das sépala(s) inerme(s); forma das pétala(s) espatulada(s); cor das pétala(s) amarelada a(s)
amarela; apêndice(s) das pétala(s) com ápice(s) crenado(s); calosidade(s) das pétala(s) ausente(s).

COMENTÁRIO

Brácteas florais ovado-lanceoladas, acuminadas mas não pungentes, igualando o comprimento das sépalas, convexas, coriáceas,
vermelhas com margens amareladas.

Forma de Vida
Erva

Substrato
Terrícola

DISTRIBUIÇÃO

Nativa, é endêmica do Brasil

Domínios Fitogeográficos
Mata Atlântica

Tipos de Vegetação
Restinga

Distribuição Geográfica
Ocorrências confirmadas
Nordeste (Bahia)
Sudeste (Espírito Santo)

MATERIAL TESTEMUNHO

D. Sucre, 8317, RB, 154259, , , , ,  (RB00113418)
D. Dubois, s.n., P (P02176241)
R.M. Harley, 17963, RB, 201813,  (RB00113611)

IMAGENS DE CAMPO/ILUSTRAÇÕES
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Angiospermas Bromeliaceae A.Juss.

Figura 1: Aechmea blanchetiana (Baker) L.B.Sm.

Figura 2: Aechmea blanchetiana (Baker) L.B.Sm.

Figura 3: Aechmea blanchetiana (Baker) L.B.Sm.
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Angiospermas Bromeliaceae A.Juss.

Aechmea blumenavii Reitz
Este tratamento é composto pelos seguintes táxons: Aechmea blumenavii, Aechmea blumenavii var. alba, Aechmea blumenavii
var. blumenavii.

Tem como sinônimo
homotípico Ortgiesia blumenavii (Reitz) L.B.Sm. & W.J.Kress

DESCRIÇÃO

Folha: roseta(s) foliar(es) infundibuliforme(s); bainha(s) foliar(es) pouco desenvolvida(s); textura lâmina(s) foliar(es)
membranácea(s); margem(ns) lâmina(s) foliar(es) serrilhada(s); ápice(s) folha(s) obtuso(s)/acuminada(s). Inflorescência: tipo
de inflorescência(s) espiciforme; disposição da inflorescência(s) excedendo a(s) roseta(s) foliar(es); posição do pedúnculo(s)
na(s) antese ereto(s); bráctea(s) envolvendo o pedúnculo(s) esparsamente; raque exposta(s). Flor: pedicelo(s) ausente(s);
disposição das flor(es) fasciculada(s); sépala(s) parcialmente conata(s); cor das sépala(s) vermelha/rosa a(s) rósea ou magenta;
simetria das sépala(s) assimétrica(s); ápice(s) das sépala(s) mucronado(s); forma das pétala(s) espatulada(s); cor das pétala(s)
amarelada a(s) amarela; apêndice(s) das pétala(s) com ápice(s) fimbriado(s); calosidade(s) das pétala(s) presente(s).

Forma de Vida
Erva

Substrato
Epífita, Rupícola

DISTRIBUIÇÃO

Nativa, é endêmica do Brasil

Domínios Fitogeográficos
Mata Atlântica

Tipos de Vegetação
Floresta Ombrófila (Floresta Pluvial)

Distribuição Geográfica
Ocorrências confirmadas
Sul (Santa Catarina)

CHAVE DE IDENTIFICAÇÃO

1.  Flores com pétalas amarelas ............... var. blumenavii
1´. Flores com pétalas alvas .................. var. alva

MATERIAL TESTEMUNHO

A.R. Reitz, 3559, HBR (HBR0004280)
Cadorin, TJ, 416, FURB (FURB19117), Santa Catarina
A.Stival-Santos, 1179, RB, 510789,  (RB00629476), Santa Catarina
A. Stival- Santos, 2390, RB, 524314,  (RB00669660), Santa Catarina
A. Korte, 1485, RB, 524357,  (RB00669743), Santa Catarina

IMAGENS DE CAMPO/ILUSTRAÇÕES
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Angiospermas Bromeliaceae A.Juss.

Figura 1: Aechmea blumenavii Reitz

Figura 2: Aechmea blumenavii Reitz

BIBLIOGRAFIA

Reitz, R. 1983. Bromeliáceas e a malária - bromélia endêmica. Itajaí: Herbário Barbosa 559 pp.
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Angiospermas Bromeliaceae A.Juss.

Aechmea blumenavii Reitz var. blumenavii

DESCRIÇÃO

Variedade típica, com flores de pétalas amarelas.

Forma de Vida
Erva

Substrato
Epífita, Rupícola

DISTRIBUIÇÃO

Nativa, é endêmica do Brasil

Domínios Fitogeográficos
Mata Atlântica

Tipos de Vegetação
Floresta Ombrófila (Floresta Pluvial)

Distribuição Geográfica
Ocorrências confirmadas
Sul (Santa Catarina)
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Angiospermas Bromeliaceae A.Juss.

Aechmea blumenavii var. alba Reitz
Tem como sinônimo
homotípico Ortgiesia blumenavii  var.  alba (Reitz) L.B.Sm. & W.J.Kress

DESCRIÇÃO

Variedade que apresenta flores com pétalas brancas. Só registrada na coleção tipo.

Forma de Vida
Erva

Substrato
Epífita

DISTRIBUIÇÃO

Nativa, é endêmica do Brasil

Domínios Fitogeográficos
Mata Atlântica

Tipos de Vegetação
Floresta Ombrófila (Floresta Pluvial)

Distribuição Geográfica
Ocorrências confirmadas
Sul (Santa Catarina)

MATERIAL TESTEMUNHO

A.R. Reitz, 7409, HBR (HBR0046203), Santa Catarina, Typus

57

Coleção Flora do Brasil 2020 - Jardim Botânico do Rio de Janeiro



Angiospermas Bromeliaceae A.Juss.

Aechmea bocainensis E.Pereira & Leme
Tem como sinônimo
homotípico Pothuava bocainensis (E.Pereira & Leme) L.B.Sm. & W.J.Kress

DESCRIÇÃO

Folha: roseta(s) foliar(es) infundibuliforme(s); bainha(s) foliar(es) desenvolvida(s); textura lâmina(s) foliar(es) coriácea(s);
margem(ns) lâmina(s) foliar(es) serreada(s); ápice(s) folha(s) agudo(s)/apiculado(s). Inflorescência: tipo de inflorescência(s)
espiciforme; disposição da inflorescência(s) excedendo a(s) roseta(s) foliar(es); posição do pedúnculo(s) na(s) antese ereto(s);
bráctea(s) envolvendo o pedúnculo(s) completamente; raque densamente congesta(s). Flor: pedicelo(s) ausente(s); disposição
das flor(es) espiralada(s); sépala(s) livre(s); cor das sépala(s) rosa a(s) rósea ou magenta; simetria das sépala(s) assimétrica(s);
ápice(s) das sépala(s) mucronado(s); forma das pétala(s) espatulada(s); cor das pétala(s) roxa/azulada a(s) azul; apêndice(s)
das pétala(s) com ápice(s) crenado(s); calosidade(s) das pétala(s) ausente(s).

COMENTÁRIO

Aechmea bocainensis se assemelha na colocarão da inflorescência e flores com A. vanhoutteana. Porém A. bocainenses tem as
brácteas florais glabras, levemente carenadas, com um longo espinho terminal. As brácteas florais de A. vanhoutteana apresentam
lanugem densa, não são carenadas, e não apresentam espinho terminal.

Forma de Vida
Erva

Substrato
Epífita

DISTRIBUIÇÃO

Nativa, é endêmica do Brasil

Domínios Fitogeográficos
Mata Atlântica

Tipos de Vegetação
Floresta Ombrófila (Floresta Pluvial)

Distribuição Geográfica
Ocorrências confirmadas
Sudeste (Rio de Janeiro, São Paulo)

MATERIAL TESTEMUNHO

Gurken, L.C., 9, HB
Silva N., 193, RB, 287749 (RB00574045), São Paulo
G. Martinelli, 4618, RB, 199919,  (RB00574060), Rio de Janeiro
Gurken, L.C., s.n., RB, 339023,  (RB00562849), São Paulo

BIBLIOGRAFIA

Wendt T. 1997. A Review of the subgenus Pothuava (Baker) Baker of Aechmea Ruiz & Pav. (Bromeliaceae) in Brazil. Botanical
Journal of the Linnean Society 125: 245-271.
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Angiospermas Bromeliaceae A.Juss.

Aechmea brevicollis L.B.Sm.
Tem como sinônimo
homotípico Lamprococcus brevicollis (L.B.Sm.) L.B.Sm. & W.J.Kress

DESCRIÇÃO

Folha: roseta(s) foliar(es) elipsoide; bainha(s) foliar(es) desenvolvida(s); textura lâmina(s) foliar(es) coriácea(s); margem(ns)
lâmina(s) foliar(es) serreada(s); ápice(s) folha(s) agudo(s). Inflorescência: tipo de inflorescência(s) paniculada(s); disposição
da inflorescência(s) excedendo a(s) roseta(s) foliar(es); posição do pedúnculo(s) na(s) antese ereto(s); bráctea(s) envolvendo
o pedúnculo(s) esparsamente; raque congesta(s). Flor: pedicelo(s) ausente(s); disposição das flor(es) dística(s); sépala(s)
parcialmente conata(s); cor das sépala(s) amarela ou amarelada; simetria das sépala(s) simétrica(s); ápice(s) das sépala(s)
inerme(s); forma das pétala(s) espatulada(s); cor das pétala(s) branca a(s) creme; apêndice(s) das pétala(s) com ápice(s)
fimbriado(s); calosidade(s) das pétala(s) ausente(s).

DESCRIÇÃO ADICIONAL

Inflorescência densa, pouco ramificada; brácteas primárias lanceoladas, excedendo os ramos, laxamente serrilhadas; brácteas
florais naviculares, mais curtas que os ovários.

Forma de Vida
Erva

Substrato
Epífita, Terrícola

DISTRIBUIÇÃO

Nativa, não é endêmica do Brasil

Domínios Fitogeográficos
Amazônia

Tipos de Vegetação
Floresta de Igapó

Distribuição Geográfica
Ocorrências confirmadas
Norte (Amazonas)

MATERIAL TESTEMUNHO

Saraiva, D. P., 227, RB, 545997,  (RB00707996)
M.K. Caddah, 529, RB, 548014,  (RB00713371)

59

Coleção Flora do Brasil 2020 - Jardim Botânico do Rio de Janeiro

http://reflora.jbrj.gov.br/files/voucher.html?imagem=DZI/rb/0/70/79/96/00707996.dzi
http://reflora.jbrj.gov.br/files/voucher.html?imagem=DZI/rb/0/71/33/71/00713371.dzi


Angiospermas Bromeliaceae A.Juss.

Aechmea bromeliifolia (Rudge) Baker
Este tratamento é composto pelos seguintes táxons: Aechmea bromeliifolia, Aechmea bromeliifolia var. albobracteata, Aechmea
bromeliifolia var. bromeliifolia.

Tem como sinônimo
basiônimo Tillandsia bromeliifolia Rudge
homotípico Hoiriri bromeliifolia (Rudge) Kuntze
homotípico Macrochordion bromeliifolium (Rudge) Beer
heterotípico Aechmea bromeliifolia  var.  renaudii Mez
heterotípico Aechmea conspicuiarmata Baker
heterotípico Aechmea ellipsoidea Rusby
heterotípico Aechmea eriostachya Ule
heterotípico Aechmea macroneottia Baker
heterotípico Aechmea melanacantha de Vriese
heterotípico Aechmea pulchra (Beer) Mez
heterotípico Aechmea tinctoria (Mart.) Mez
heterotípico Billbergia tinctoria (Mart.) Mart. ex Schult.f.
heterotípico Bromelia melanantha Ker Gawl.
heterotípico Bromelia tinctoria Mart.
heterotípico Eriostax glauca Raf.
heterotípico Macrochordion macracanthum Regel
heterotípico Macrochordion melananthum (Ker Gawl.) Beer
heterotípico Macrochordion pulchrum Beer
heterotípico Macrochordion strictum Beer
heterotípico Macrochordion tinctorium (Mart.) de Vriese
heterotípico Nidularium macracanthum (Regel) T.Durand & B.D.Jacks.
heterotípico Tillandsia vestita Willd. ex Schult.f.

DESCRIÇÃO

Folha: roseta(s) foliar(es) infundibuliforme(s)/tubular(es); bainha(s) foliar(es) desenvolvida(s); textura lâmina(s) foliar(es)
coriácea(s); margem(ns) lâmina(s) foliar(es) serreada(s)/serrilhada(s); ápice(s) folha(s) agudo(s)/obtuso(s)/apiculado(s).
Inflorescência: tipo de inflorescência(s) espiciforme; disposição da inflorescência(s) excedendo a(s) roseta(s) foliar(es);
posição do pedúnculo(s) na(s) antese ereto(s); bráctea(s) envolvendo o pedúnculo(s) esparsamente; raque densamente
congesta(s). Flor: pedicelo(s) ausente(s); disposição das flor(es) espiralada(s); sépala(s) parcialmente conata(s); cor das
sépala(s) esverdeada a(s) verde; simetria das sépala(s) assimétrica(s)/simétrica(s); ápice(s) das sépala(s) inerme(s); forma
das pétala(s) espatulada(s); cor das pétala(s) amarelada a(s) amarela; apêndice(s) das pétala(s) com ápice(s) fimbriado(s);
calosidade(s) das pétala(s) presente(s).

DESCRIÇÃO ADICIONAL

Pedúnculo da inflorescência vináceo ou roxo escuro; brácteas do pedúnculo rosas; brácteas florais depressa-ovadas, mais curtas
que as sépalas, com indumento branco-lanado, coriáceas, tricarenadas, ápice truncado ou truncado-emarginado; sépalas simétricas
a levemente assimétricas; branco-lanuginosa; concrescidas até a metade.

Forma de Vida
Erva

Substrato
Epífita, Rupícola, Terrícola

DISTRIBUIÇÃO

Nativa, não é endêmica do Brasil

Domínios Fitogeográficos
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Angiospermas Bromeliaceae A.Juss.

Amazônia, Caatinga, Cerrado, Mata Atlântica

Tipos de Vegetação
Campo Rupestre, Cerrado (lato sensu), Floresta Ciliar ou Galeria, Floresta de Terra Firme, Floresta Estacional Semidecidual,
Floresta Ombrófila (Floresta Pluvial)

Distribuição Geográfica
Ocorrências confirmadas
Norte (Acre, Amazonas, Amapá, Pará, Rondônia, Roraima, Tocantins)
Nordeste (Bahia, Ceará, Maranhão, Paraíba)
Centro-Oeste (Distrito Federal, Goiás, Mato Grosso do Sul, Mato Grosso)
Sudeste (Minas Gerais, São Paulo)
Sul (Paraná, Rio Grande do Sul, Santa Catarina)

CHAVE DE IDENTIFICAÇÃO

1. Escapo vinoso ou atro-purpúreo, brácteas florais vinosas ou purpúreas, brácteas do escapo róseas, geralmente patentes
em direção ao ápice. América Central, noroeste da América do sul, regiões norte, nordeste, centro-oeste e sudeste do
Brasil ..........................................Aechmea bromeliifolia var. bromeliifolia
1’. Escapo e brácteas florais verdes, brácteas do escapo brancas, imbricadas e ascendentes ao longo de todo o escapo. Argentina,
Paraguai, regiões sul, sudeste e centro-oeste do Brasil.................................Aechmea bromeliifolia var. albobracteata

MATERIAL TESTEMUNHO

Loefgren, A., CGG 2590, SP,  (SP008944)

IMAGENS DE CAMPO/ILUSTRAÇÕES

Figura 1: Aechmea bromeliifolia (Rudge) Baker
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Angiospermas Bromeliaceae A.Juss.

Figura 2: Aechmea bromeliifolia (Rudge) Baker

BIBLIOGRAFIA

Faria, A.P.G., Wendt, T. & Brown, G.K. 2010. A revision of Aechmea subgenus Macrochordion (Bromeliaceae), based on
phenetic analyses of morphological variation. Botanical Journal of the Linnean Society 162: 1-27.
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Angiospermas Bromeliaceae A.Juss.

Aechmea bromeliifolia (Rudge) Baker var.
bromeliifolia
Tem como sinônimo
heterotípico Aechmea bromeliifolia  var.  angustispica Philcox
heterotípico Aechmea bromeliifolia  var.  rubra M.B.Foster
heterotípico Aechmea lagenaria Mez
heterotípico Billbergia clavata Lindl.

DESCRIÇÃO

Pedúnculo da inflorescência vináceo ou roxo escuro; brácteas do pedúnculo rosas; brácteas florais depressa-ovadas, mais curtas
que as sépalas, com indumento branco-lanado, coriáceas, tricarenadas, ápice truncado ou truncado-emarginado; sépalas simétricas
a levemente assimétricas; branco-lanuginosa; concrescidas até a metade.

Forma de Vida
Erva

Substrato
Epífita, Rupícola, Terrícola

DISTRIBUIÇÃO

Nativa, não é endêmica do Brasil

Domínios Fitogeográficos
Amazônia, Caatinga, Cerrado

Tipos de Vegetação
Campo Rupestre, Cerrado (lato sensu), Floresta Ciliar ou Galeria, Floresta de Terra Firme, Floresta Estacional Semidecidual,
Floresta Ombrófila (Floresta Pluvial)

Distribuição Geográfica
Ocorrências confirmadas
Norte (Amazonas, Amapá, Pará, Rondônia, Roraima, Tocantins)
Nordeste (Bahia, Ceará, Maranhão)
Centro-Oeste (Distrito Federal, Goiás, Mato Grosso)
Sudeste (Minas Gerais, São Paulo)

MATERIAL TESTEMUNHO

R.C. Forzza, 805, SPF

IMAGENS DE CAMPO/ILUSTRAÇÕES
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Angiospermas Bromeliaceae A.Juss.

Figura 1: Aechmea bromeliifolia var. bromeliifolia (Rudge) Baker

Figura 2: Aechmea bromeliifolia var. bromeliifolia (Rudge) Baker
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Angiospermas Bromeliaceae A.Juss.

Aechmea bromeliifolia var. albobracteata
Philcox
DESCRIÇÃO

Pedúnculo da inflorescência verde; brácteas do pedúnculo brancas.

Forma de Vida
Erva

Substrato
Epífita

DISTRIBUIÇÃO

Nativa, é endêmica do Brasil

Domínios Fitogeográficos
Caatinga, Cerrado

Tipos de Vegetação
Campo Rupestre, Cerrado (lato sensu), Floresta Estacional Semidecidual

Distribuição Geográfica
Ocorrências confirmadas
Centro-Oeste (Mato Grosso do Sul, Mato Grosso)
Sudeste (Minas Gerais, São Paulo)
Sul (Paraná)

MATERIAL TESTEMUNHO

J.A. Siqueira Filho, 960, UFP
J.A. Siqueira Filho, 2402, HVASF, 10001,  (HVASF010001), Ceará
D. Philcox & A. Fereira, 4605, K, Mato Grosso, Typus
R. Moura, s.n., RB, 376129,  (RB00265210), São Paulo

IMAGENS DE CAMPO/ILUSTRAÇÕES
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Angiospermas Bromeliaceae A.Juss.

Figura 1: Aechmea bromeliifolia var. albobracteata Philcox

Figura 2: Aechmea bromeliifolia var. albobracteata Philcox
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Angiospermas Bromeliaceae A.Juss.

Aechmea bruggeri Leme
DESCRIÇÃO

Folha: roseta(s) foliar(es) infundibuliforme(s); bainha(s) foliar(es) desenvolvida(s); textura lâmina(s) foliar(es) cartácea(s);
margem(ns) lâmina(s) foliar(es) serrilhada(s); ápice(s) folha(s) agudo(s)/apiculado(s). Inflorescência: tipo de inflorescência(s)
espiciforme; disposição da inflorescência(s) excedendo a(s) roseta(s) foliar(es); posição do pedúnculo(s) na(s) antese ereto(s);
bráctea(s) envolvendo o pedúnculo(s) completamente; raque densamente congesta(s). Flor: pedicelo(s) ausente(s); disposição
das flor(es) espiralada(s); sépala(s) livre(s); cor das sépala(s) esverdeada a(s) verde; simetria das sépala(s) assimétrica(s);
ápice(s) das sépala(s) inerme(s); forma das pétala(s) espatulada(s); cor das pétala(s) lilás; apêndice(s) das pétala(s) com
ápice(s) fimbriado(s); calosidade(s) das pétala(s) presente(s).

DESCRIÇÃO ADICIONAL

Brácteas do pedúnculo rosa-avermelhadas; brácteas florais amarelo-esverdeadas, coriáceas, ápice arredondado e apiculado, largo-
ovadas.

Forma de Vida
Erva

Substrato
Terrícola

DISTRIBUIÇÃO

Nativa, é endêmica do Brasil

Domínios Fitogeográficos
Mata Atlântica

Tipos de Vegetação
Floresta Ciliar ou Galeria, Floresta Estacional Semidecidual, Floresta Ombrófila (Floresta Pluvial)

Distribuição Geográfica
Ocorrências confirmadas
Sudeste (Minas Gerais)

MATERIAL TESTEMUNHO

E.M.C. Leme, 3404, HB, Typus
Bruegger, M.C., s.n., CESJ, HB, 79628

IMAGENS DE CAMPO/ILUSTRAÇÕES
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Angiospermas Bromeliaceae A.Juss.

Figura 1: Aechmea bruggeri Leme

Figura 2: Aechmea bruggeri Leme
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Angiospermas Bromeliaceae A.Juss.

Aechmea burle-marxii E.Pereira
Tem como sinônimo
homotípico Ortgiesia burle-marxii (E.Pereira) L.B.Sm. & W.J.Kress

DESCRIÇÃO

Folha: roseta(s) foliar(es) infundibuliforme(s); bainha(s) foliar(es) desenvolvida(s); textura lâmina(s) foliar(es) coriácea(s);
margem(ns) lâmina(s) foliar(es) serrilhada(s); ápice(s) folha(s) arredondado(s)/apiculado(s). Inflorescência: tipo de
inflorescência(s) paniculada(s); disposição da inflorescência(s) excedendo a(s) roseta(s) foliar(es); posição do pedúnculo(s)
na(s) antese ereto(s); bráctea(s) envolvendo o pedúnculo(s) esparsamente; raque exposta(s). Flor: pedicelo(s) ausente(s);
disposição das flor(es) espiralada(s); sépala(s) parcialmente conata(s); cor das sépala(s) amarela ou amarelada; simetria das
sépala(s) assimétrica(s); ápice(s) das sépala(s) mucronado(s); forma das pétala(s) espatulada(s); cor das pétala(s) branca a(s)
creme; apêndice(s) das pétala(s) ausente(s); calosidade(s) das pétala(s) presente(s).

Forma de Vida
Erva

Substrato
Epífita, Terrícola

DISTRIBUIÇÃO

Nativa, é endêmica do Brasil

Domínios Fitogeográficos
Mata Atlântica

Tipos de Vegetação
Floresta Ombrófila (Floresta Pluvial)

Distribuição Geográfica
Ocorrências confirmadas
Nordeste (Bahia)
Sudeste (Minas Gerais)

MATERIAL TESTEMUNHO

A.M. Carvalho, 6766, CEPEC, NY,  (NY00486369)
P. Leitman, 378, RB, 517043, ,  (RB00658489)
A.B. Jardim, 88, RB, 563618,  (RB00746886)
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Angiospermas Bromeliaceae A.Juss.

Aechmea caesia E.Morren ex Baker
Tem como sinônimo
homotípico Platyaechmea caesia (E.Morren ex Baker) L.B.Sm. & W.J.Kress

DESCRIÇÃO

Folha: roseta(s) foliar(es) tubular(es); bainha(s) foliar(es) desenvolvida(s); textura lâmina(s) foliar(es) coriácea(s);
margem(ns) lâmina(s) foliar(es) serreada(s); ápice(s) folha(s) agudo(s)/arredondado(s). Inflorescência: tipo de
inflorescência(s) espiciforme; disposição da inflorescência(s) excedendo a(s) roseta(s) foliar(es); posição do pedúnculo(s)
na(s) antese ereto(s); bráctea(s) envolvendo o pedúnculo(s) esparsamente; raque congesta(s). Flor: pedicelo(s) ausente(s);
disposição das flor(es) espiralada(s); sépala(s) livre(s); cor das sépala(s) rosa a(s) rósea ou magenta; simetria das sépala(s)
assimétrica(s); ápice(s) das sépala(s) inerme(s); forma das pétala(s) espatulada(s); cor das pétala(s) azulada a(s) azul;
apêndice(s) das pétala(s) com ápice(s) fimbriado(s); calosidade(s) das pétala(s) presente(s)/ausente(s).

Forma de Vida
Erva

Substrato
Epífita, Rupícola, Terrícola

DISTRIBUIÇÃO

Nativa, é endêmica do Brasil

Domínios Fitogeográficos
Mata Atlântica

Tipos de Vegetação
Campo de Altitude, Floresta Ombrófila (Floresta Pluvial)

Distribuição Geográfica
Ocorrências confirmadas
Sudeste (Rio de Janeiro)

MATERIAL TESTEMUNHO

G. Martinelli, 11720, RB, 250442, ,  (RB00122041), RB, Rio de Janeiro
T. Wendt, 168, RB, 260930,  (RB00122033), Rio de Janeiro
C. Baez, 894, RB, 260930,  (RB01176847), Rio de Janeiro

IMAGENS DE CAMPO/ILUSTRAÇÕES
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Angiospermas Bromeliaceae A.Juss.

Figura 1: Aechmea caesia E.Morren ex Baker

Figura 2: Aechmea caesia E.Morren ex Baker

BIBLIOGRAFIA

Baker, J.G. 1889. Handbook of Bromeliaceae. London: George Bell & Sons, 243pp.
Costa, A.F. & T. Wendt. 2007. Bromeliaceae na região de Macaé de Cima, Nova Friburgo, Rio de Janeiro, Brasil. Rodriguésia 58
(4): 905-939. 
Smith, L. & Downs, R.J. 1979. Bromeliaceae, subfamily Bromelioideae. Flora Neotropica Monograph 14 (3): 1493-2142
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Angiospermas Bromeliaceae A.Juss.

Aechmea callichroma Read & Baensch
DESCRIÇÃO

Folha: roseta(s) foliar(es) infundibuliforme(s); bainha(s) foliar(es) desenvolvida(s); textura lâmina(s) foliar(es) coriácea(s);
margem(ns) lâmina(s) foliar(es) serreada(s); ápice(s) folha(s) arredondado(s). Inflorescência: tipo de inflorescência(s)
paniculada(s); disposição da inflorescência(s) excedendo a(s) roseta(s) foliar(es); posição do pedúnculo(s) na(s) antese ereto(s);
bráctea(s) envolvendo o pedúnculo(s) esparsamente; raque exposta(s). Flor: pedicelo(s) ausente(s); disposição das flor(es)
espiralada(s); sépala(s) parcialmente conata(s); cor das sépala(s) amarela ou amarelada; simetria das sépala(s) assimétrica(s);
ápice(s) das sépala(s) mucronado(s); forma das pétala(s) lanceolada(s); cor das pétala(s) amarelada a(s) amarela; apêndice(s)
das pétala(s) com ápice(s) eroso(s); calosidade(s) das pétala(s) presente(s).

COMENTÁRIO

Brácteas florais amarelas, ovadas, mucronadas, carenadas, excedendo o comprimento do ovário.

Forma de Vida
Erva

DISTRIBUIÇÃO

Nativa, desconhecido

Domínios Fitogeográficos
Mata Atlântica

Distribuição Geográfica
Ocorrências confirmadas
Nordeste (Sergipe)

MATERIAL TESTEMUNHO

Read, 90-20, RB, 324440,  (RB00287178), Typus

BIBLIOGRAFIA

Read, R.W. & Luther, H.L. 1991. The Aechmea/Gravisia complex (Bromeliaceae). Selbyana 12: 54-67.
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Angiospermas Bromeliaceae A.Juss.

Aechmea calyculata (E.Morren) Baker
Este tratamento é composto pelos seguintes táxons: Aechmea calyculata, Aechmea calyculata var. variegata.

Tem como sinônimo
basiônimo Hoplophytum calyculatum E.Morren
homotípico Hohenbergia calyculata (E.Morren) Baker
homotípico Ortgiesia calyculata (E.Morren) L.B.Sm. & W.J.Kress
heterotípico Aechmea lutea (Regel & Linden) Voss
heterotípico Aechmea selloana Baker
heterotípico Aechmea thyrsigera Speg.
heterotípico Chevaliera thyrsigera (Speg.) Mez
heterotípico Macrochordion luteum Regel & Linden

DESCRIÇÃO

Folha: roseta(s) foliar(es) infundibuliforme(s); bainha(s) foliar(es) desenvolvida(s); textura lâmina(s) foliar(es) cartácea(s);
margem(ns) lâmina(s) foliar(es) serrilhada(s); ápice(s) folha(s) obtuso(s). Inflorescência: tipo de inflorescência(s)
espiciforme; disposição da inflorescência(s) excedendo a(s) roseta(s) foliar(es); posição do pedúnculo(s) na(s) antese ereto(s);
bráctea(s) envolvendo o pedúnculo(s) esparsamente; raque densamente congesta(s). Flor: pedicelo(s) ausente(s); disposição
das flor(es) espiralada(s); sépala(s) parcialmente conata(s); cor das sépala(s) amarela ou amarelada; simetria das sépala(s)
assimétrica(s); ápice(s) das sépala(s) mucronado(s); forma das pétala(s) obovada(s); cor das pétala(s) amarelada a(s) amarela;
apêndice(s) das pétala(s) com ápice(s) fimbriado(s); calosidade(s) das pétala(s) presente(s).

DESCRIÇÃO ADICIONAL

Inflorescência bem congesta de forma piramidal, às vezes globoide, com brácteas superiores do pedúnculo agregadas logo abaixo
da inflorescência.

Forma de Vida
Erva

Substrato
Epífita, Rupícola

DISTRIBUIÇÃO

Nativa, não é endêmica do Brasil

Domínios Fitogeográficos
Mata Atlântica, Pampa

Tipos de Vegetação
Floresta Estacional Semidecidual, Floresta Ombrófila (Floresta Pluvial), Floresta Ombrófila Mista

Distribuição Geográfica
Ocorrências confirmadas
Sul (Rio Grande do Sul, Santa Catarina)

MATERIAL TESTEMUNHO

Schwacke, P., 13368, RB, 112309,  (RB00122367)
A. Stival- Santos, 714, FURB, 492881,  (RB00581970), Santa Catarina
A.Korte, 394, RB, 510747,  (RB00629214), Santa Catarina
Schmitt, JL, 532, FURB (FURB19139)
A.R. Reitz, 4753, HBR
Schmitt, JL, 532, FURB (FURB19139), Santa Catarina
Schmitt, JL, 323, FURB (FURB19140), Santa Catarina
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Angiospermas Bromeliaceae A.Juss.

J.L.Schmit, 323, FURB, 510725,  (RB00629101), Santa Catarina
A. Korte, 3606, RB, 512777,  (RB00648900), Santa Catarina
V. Citadini-Zanette, s.n., CRI (CRI001765), Santa Catarina

IMAGENS DE CAMPO/ILUSTRAÇÕES

Figura 1: Aechmea calyculata (E.Morren) Baker
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Angiospermas Bromeliaceae A.Juss.

Aechmea calyculata var.  Strehl
DESCRIÇÃO

Forma com folhas variegadas, pouco vista na natureza.

Forma de Vida
Erva

Substrato
Epífita

DISTRIBUIÇÃO

Nativa, desconhecido

Tipos de Vegetação
Floresta Ombrófila (Floresta Pluvial), Floresta Ombrófila Mista

Distribuição Geográfica
Ocorrências confirmadas
Sul (Rio Grande do Sul)
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Angiospermas Bromeliaceae A.Juss.

Aechmea canaliculata Leme & H.Luther
DESCRIÇÃO

Folha: roseta(s) foliar(es) infundibuliforme(s)/elipsoide; bainha(s) foliar(es) pouco desenvolvida(s); textura lâmina(s)
foliar(es) cartácea(s); margem(ns) lâmina(s) foliar(es) quase inerme(s); ápice(s) folha(s) acuminada(s). Inflorescência: tipo
de inflorescência(s) espiciforme; disposição da inflorescência(s) excedendo a(s) roseta(s) foliar(es); posição do pedúnculo(s)
na(s) antese ereto(s); bráctea(s) envolvendo o pedúnculo(s) completamente; raque densamente congesta(s). Flor: pedicelo(s)
ausente(s); disposição das flor(es) espiralada(s); sépala(s) parcialmente conata(s); cor das sépala(s) amarela ou amarelada;
simetria das sépala(s) assimétrica(s); ápice(s) das sépala(s) mucronado(s); forma das pétala(s) espatulada(s); cor das pétala(s)
branca a(s) creme; apêndice(s) das pétala(s) ausente(s); calosidade(s) das pétala(s) presente(s).

Forma de Vida
Erva

Substrato
Epífita, Terrícola

DISTRIBUIÇÃO

Nativa, é endêmica do Brasil

Domínios Fitogeográficos
Mata Atlântica

Tipos de Vegetação
Floresta Ombrófila (Floresta Pluvial)

Distribuição Geográfica
Ocorrências confirmadas
Nordeste (Bahia)

MATERIAL TESTEMUNHO

W.W. Thomas, 9296, CEPEC (CEPEC00055466), Bahia, Typus
A.M. Amorim, 904, CEPEC, HB

BIBLIOGRAFIA

Leme, E.M.C. & Luther, H. E. 1998. Miscellaneous new species of Brazilian Bromeliaceae - II. Selbyana 19(2): 183-190.
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Angiospermas Bromeliaceae A.Juss.

Aechmea candida E.Morren ex Baker
Tem como sinônimo
homotípico Ortgiesia candida (E.Morren ex Baker) L.B.Sm. & W.J.Kress

DESCRIÇÃO

Folha: roseta(s) foliar(es) utricular(es); bainha(s) foliar(es) desenvolvida(s); textura lâmina(s) foliar(es) cartácea(s)/
coriácea(s); margem(ns) lâmina(s) foliar(es) serrilhada(s); ápice(s) folha(s) arredondado(s)/apiculado(s). Inflorescência: tipo
de inflorescência(s) espiciforme/paniculada(s); disposição da inflorescência(s) excedendo a(s) roseta(s) foliar(es); posição do
pedúnculo(s) na(s) antese ereto(s); bráctea(s) envolvendo o pedúnculo(s) esparsamente; raque exposta(s). Flor: pedicelo(s)
ausente(s); disposição das flor(es) espiralada(s)/fasciculada(s); sépala(s) parcialmente conata(s); cor das sépala(s) esverdeada
a(s) verde; simetria das sépala(s) assimétrica(s); ápice(s) das sépala(s) mucronado(s); forma das pétala(s) espatulada(s); cor
das pétala(s) branca a(s) creme; apêndice(s) das pétala(s) com ápice(s) fimbriado(s); calosidade(s) das pétala(s) presente(s).

Forma de Vida
Erva

DISTRIBUIÇÃO

Nativa, é endêmica do Brasil

Domínios Fitogeográficos
Mata Atlântica

Tipos de Vegetação
Floresta Ombrófila (Floresta Pluvial)

Distribuição Geográfica
Possíveis ocorrências
Sudeste (Espírito Santo, Minas Gerais, Rio de Janeiro)

BIBLIOGRAFIA

Baker, J.G. 1889. Handbook of Bromeliaceae. London: George Bell & Sons, 243pp.
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Angiospermas Bromeliaceae A.Juss.

Aechmea capixabae L.B.Sm.
DESCRIÇÃO

Folha: roseta(s) foliar(es) infundibuliforme(s); bainha(s) foliar(es) desenvolvida(s); textura lâmina(s) foliar(es) cartácea(s)/
coriácea(s); margem(ns) lâmina(s) foliar(es) serrilhada(s); ápice(s) folha(s) agudo(s)/apiculado(s). Inflorescência: tipo de
inflorescência(s) paniculada(s); disposição da inflorescência(s) excedendo a(s) roseta(s) foliar(es); posição do pedúnculo(s)
na(s) antese subereta(s); bráctea(s) envolvendo o pedúnculo(s) esparsamente; raque congesta(s). Flor: pedicelo(s) ausente(s);
disposição das flor(es) espiralada(s); sépala(s) conata(s); cor das sépala(s) amarela ou amarelada/laranja; simetria das sépala(s)
assimétrica(s); ápice(s) das sépala(s) inerme(s); forma das pétala(s) espatulada(s); cor das pétala(s) lilás; apêndice(s) das
pétala(s) com ápice(s) crenado(s); calosidade(s) das pétala(s) ausente(s).

DESCRIÇÃO ADICIONAL

Planta epífita ou terrestre, propagando-se por estolhos; FOLHAS 10 a 17, subcoriácea, suberetas, verdes em ambas as faces,
formando na base uma roseta infundibuliforme, bainha elíptica, 6-12,5 x 4,2-8,3 cm, marrom-escamosa em ambas as faces,
margens inteiras ou serrilhadas apenas no ápice; LÂMINAS sublineares, distinta a inconspícuamente estreitas em direção à base,
distintamente canaliculadas mas sem qualquer zona central mais adensada, 19,5-31 x 3,3-4,5 cm, esparsa e inconspícuamente
escamosas a glabrescentes na face abaxial, glabras na face adaxial, ápice agudo, apiculado, apículo 0,2-0,5 cm, margem
ligeiramente ondulada no principalmente no ápice, serrada, acúleos 0,3-0,5 mm comprimento, distantes entre si por 2-4 mm,
antrorsos; ESCAPO subereto, 26-39 cm comprimento, glabro, branco próximo a base à amarelo-coralino em direção ao ápice;
BRÁCTEAS ESCAPAIS lineares, 5-6,8 x 1-1,4 cm, ápice agudo-acuminado, vermelho-coralinas, membranáceas, logo secando,
glabra, inteiras, excedendo os entrenós; INFLORESCÊNCIA paniculada, ramificada na base e simples a partir da metade superior
até o ápice, raro tripinada na base, ereta ou subereta, excedendo o comprimento das folhas, 9-20 cm comprimento, raque ereta
ou quase, glabra, amarelo à coral, BRÁCTEAS PRIMÁRIAS semelhantes às escapais presentes somente nos ramos basais,
logo secando, ligeiramente mais curtas que os ramos, as superiores diminutas, ou ausentes; RAMOS 15 a 25, densamente
dispostos, 2,0-5,5 cm comprimento, patentes, amarelo à coral, raque geniculada, glabra, amarelo á coral; BRÁCTEAS FLORAIS
ausentes ou inconspícuas reduzidas a escamas, triangular, agudas, menores que 0,4 mm quando presentes. FLORES 1,2-1,5
cm comprimento, sésseis, subdensamente dispostas patentes, as dos ramos disticamente dispostas, 4 a 8 flores por ramo, as da
parte simples da inflorescência polisticamente dispostas, 21 a 30 flores; SÉPALAS fortemente assimétricas, com grande asa
lateral membranácea, arredondada e distintamente ultrapassando o ápice, minúsculo apiculada, 0,4-0,5 x 0,3-0,4 cm, concrescidas
na base por 1-1,5 mm, glabras, verrucosas, amarelo-coralina próximo à base, lilacina a purpúreo escuras no ápice; PÉTALAS
espatuladas, ápice agudo-cuculado, margem lisa, 0,8-1 x 0,3 cm, ereto-cuculadas na antese, livres, lilacinas com base e margens
brancas, avermelhadas a rosadas após a antese, providas na base de 2 apêndices, crenulados, 2-3 x 0,8-1 mm; ESTAMES inclusos,
filetes 5-6 x 0,8 mm, complanados, FILETES os antipétalos adnados às pétalas por ca. 4 mm, os antissépalos livres; ANTERAS
ca. 3 mm comprimento, base obtusa, ápice agudo apiculado, dorsifixa albo-amarelada, ESTIGMA conduplicado-espiral, branco,
lobos crenulados, arredondado; OVÁRIO obovado, inteiro verrucoso, 5-6 mm comprimento, 5 mm de diâmetro, glabro, amarelo-
coralino, tubo epigínico ca. 1 mm comprimento, placentação apical, óvulos caudados. 

Forma de Vida
Erva

Substrato
Epífita, Terrícola

DISTRIBUIÇÃO

Nativa, é endêmica do Brasil

Domínios Fitogeográficos
Mata Atlântica

Tipos de Vegetação
Área Antrópica, Floresta Ombrófila (Floresta Pluvial)
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Angiospermas Bromeliaceae A.Juss.

Distribuição Geográfica
Ocorrências confirmadas
Sudeste (Espírito Santo)

MATERIAL TESTEMUNHO

Boudet Fernandes, H.Q., 1607, MBML, MBML (MBML000963)

IMAGENS DE CAMPO/ILUSTRAÇÕES

Figura 1: Aechmea capixabae L.B.Sm.

Figura 2: Aechmea capixabae L.B.Sm.
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Angiospermas Bromeliaceae A.Juss.

Figura 3: Aechmea capixabae L.B.Sm.
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Angiospermas Bromeliaceae A.Juss.

Aechmea cariocae L.B.Sm.
Tem como sinônimo
basiônimo Chevaliera cariocae (L.B.Sm.) L.B.Sm. & W.J.Kress

DESCRIÇÃO

Folha: roseta(s) foliar(es) infundibuliforme(s); bainha(s) foliar(es) desenvolvida(s); textura lâmina(s) foliar(es) coriácea(s);
margem(ns) lâmina(s) foliar(es) serreada(s); ápice(s) folha(s) agudo(s). Inflorescência: tipo de inflorescência(s) espiciforme;
disposição da inflorescência(s) inclusa(s) na(s) roseta(s) foliar(es); posição do pedúnculo(s) na(s) antese ereto(s); bráctea(s)
envolvendo o pedúnculo(s) esparsamente; raque congesta(s). Flor: pedicelo(s) ausente(s); disposição das flor(es) espiralada(s);
sépala(s) parcialmente conata(s); cor das sépala(s) esverdeada a(s) verde; simetria das sépala(s) assimétrica(s); ápice(s) das
sépala(s) mucronado(s); forma das pétala(s) espatulada(s); cor das pétala(s) roxa; apêndice(s) das pétala(s) ausente(s);
calosidade(s) das pétala(s) presente(s).

Forma de Vida
Erva

Substrato
Epífita, Terrícola

DISTRIBUIÇÃO

Nativa, é endêmica do Brasil

Domínios Fitogeográficos
Mata Atlântica

Tipos de Vegetação
Floresta Ombrófila (Floresta Pluvial)

Distribuição Geográfica
Ocorrências confirmadas
Sudeste (Rio de Janeiro)

MATERIAL TESTEMUNHO

A.F.M. Glaziou, 15485, P (P00753396), K,  (K000322192), Typus

BIBLIOGRAFIA

Wendt T. 1997. A Review of the subgenus Pothuava (Baker) Baker of Aechmea Ruiz & Pav. (Bromeliaceae) in Brazil. Botanical
Journal of the Linnean Society 125: 245-271.
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Angiospermas Bromeliaceae A.Juss.

Aechmea carvalhoi E.Pereira & Leme
Tem como sinônimo
homotípico Lamprococcus carvalhoi (E.Pereira & Leme) L.B.Sm. & W.J.Kress

DESCRIÇÃO

Folha: roseta(s) foliar(es) infundibuliforme(s); bainha(s) foliar(es) desenvolvida(s); textura lâmina(s) foliar(es) cartácea(s);
margem(ns) lâmina(s) foliar(es) quase inerme(s); ápice(s) folha(s) arredondado(s)/apiculado(s). Inflorescência: tipo de
inflorescência(s) paniculada(s); disposição da inflorescência(s) excedendo a(s) roseta(s) foliar(es); posição do pedúnculo(s)
na(s) antese subereta(s); bráctea(s) envolvendo o pedúnculo(s) esparsamente; raque exposta(s). Flor: pedicelo(s) ausente(s);
disposição das flor(es) espiralada(s); sépala(s) parcialmente conata(s); cor das sépala(s) branca ou creme; simetria das
sépala(s) assimétrica(s); ápice(s) das sépala(s) inerme(s); forma das pétala(s) espatulada(s); cor das pétala(s) branca a(s)
creme; apêndice(s) das pétala(s) com ápice(s) crenado(s); calosidade(s) das pétala(s) ausente(s).

DESCRIÇÃO ADICIONAL

Planta epífita propagando-se por estolhos ca.10-12 cm de comprimento, 0,7 cm de diâmetro, FOLHAS 8 a 11, coriácea, suberetas,
verdes em ambas as faces, formando na base uma roseta infundibuliforme, bainha largo elíptica, 6-10 x 5-5 cm, marrom escamosa
em ambas as faces, margens inteiras; LÂMINAS lineares, estreitas em direção à base, canaliculadas, 15-25 (40) x 3-4,5 cm,
glabras em ambas as faces, ápice arredondado apiculado, ápiculo de 0,3 cm, margem levemente ondulada, inconspícuamente
serrada, acúleos 0,3 mm comprimento, irregularmente distribuídos, antrorsos; ESCAPO subereto 22-30 (44) cm comprimento, x
0,3-0,5 cm, glabro, vermelho; BRÁCTEAS ESCAPAIS largo-lanceoladas, 4,5 x 1,5 cm, ápice agudo acuminado, rosa brilhante
a vermelho, membranáceas, persistentes, glabra, exceto pelo ápice levemente lepidoto, inteiras, excedendo os entrenós em
comprimento, porém reflexas deixando o escapo exposto; INFLORESCÊNCIA paniculada, ramificada apenas no terço inferior
e simples até o ápice, subereta, excedendo o comprimento das folhas, 8-13,5 cm comprimento, 6-11 cm de diâmetro, raque ereta,
glabra, vermelha, 2 mm de diâmetro; BRÁCTEAS PRIMÁRIAS semelhantes às escapais, persistentes, presentes apenas nos
ramos basais, mais curtas que os ramos, as superiores diminutas, ou ausentes; RAMOS 2 a 5, esparsamente distribuídos, 3-5,5
cm comprimento, subereto á patente, vermelhos, raque geniculada, glabra, vermelho; BRÁCTEAS FLORAIS inconspícuas,
escamiforme triangular menores que 0,2 mm quando presentes; FLORES 2-2,1 cm comprimento, sésseis, esparsamente
dispostas, suberetas ou patentes as dos ramos disticamente dispostas, 4 a 6 flores por ramo, as da parte simples da inflorescência
polisticamente dispostas, 21-34 flores; SÉPALAS fortemente assimétricas, com grande asa lateral membranácea, ultrapassando
o ápice 1,5 mm, mútica, 0,5-0,6 x 0,3-0,4 cm, concrescidas na base por 1 mm, glabras, lisas, inconspícuamente verrucosas
apenas na base, alba; PÉTALAS espatuladas, ápice arredondado, margem levemente denticulada, 1-1,1 x 0,3-0,35 cm, eretas
na antese, livres, alba, avermelhadas após a antese, providas na base de 2 apêndices, crenulados, 1,5 x 0,3 mm; ESTAMES
inclusos, 0,7-0,8 cm, filetes 4,5 x 0,3 mm, complanados, FILETES os antipétalos adnados às pétalas por ca. 1 mm, os antissépalos
livres; ANTERAS ca. 5 mm comprimento, base obtusa, ápice agudo apiculado, dorsifixa pouco abaixo da região mediana, alba,
ESTIGMA conduplicado-espiral, álbum, lobos crenulados, ápice agudo, estilete 8 mm, OVÁRIO obovado, sulcado, liso ou
inconspícuamente rugoso na base, 10-11 mm comprimento, 5-6 mm de diâmetro, glabro, verde, tubo epigínico menor que 1 mm
comprimento, placentação apical, óvulos caudados.

Forma de Vida
Erva

Substrato
Epífita, Rupícola, Terrícola

DISTRIBUIÇÃO

Nativa, é endêmica do Brasil

Domínios Fitogeográficos
Mata Atlântica

Tipos de Vegetação
Floresta Ombrófila (Floresta Pluvial)
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Angiospermas Bromeliaceae A.Juss.

Distribuição Geográfica
Ocorrências confirmadas
Nordeste (Bahia)

MATERIAL TESTEMUNHO

E.M.C. Leme, 7750, RB, 493863,  (RB00583714)

IMAGENS DE CAMPO/ILUSTRAÇÕES

Figura 1: Aechmea carvalhoi E.Pereira & Leme

Figura 2: Aechmea carvalhoi E.Pereira & Leme
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Angiospermas Bromeliaceae A.Juss.

Aechmea castanea L.B.Sm.
Tem como sinônimo
homotípico Chevaliera castanea (L.B.Sm.) L.B.Sm. & W.J.Kress
heterotípico Aechmea microcephala E.Pereira & Leme
heterotípico Chevaliera microcephala (E.Pereira & Leme) L.B.Sm. & W.J.Kress

DESCRIÇÃO

Folha: roseta(s) foliar(es) aberta(s); bainha(s) foliar(es) desenvolvida(s); textura lâmina(s) foliar(es) coriácea(s); margem(ns)
lâmina(s) foliar(es) serreada(s); ápice(s) folha(s) acuminada(s). Inflorescência: tipo de inflorescência(s) espiciforme;
disposição da inflorescência(s) inclusa(s) na(s) roseta(s) foliar(es); posição do pedúnculo(s) na(s) antese ereto(s); bráctea(s)
envolvendo o pedúnculo(s) esparsamente; raque exposta(s). Flor: pedicelo(s) ausente(s); disposição das flor(es) espiralada(s);
sépala(s) parcialmente conata(s); cor das sépala(s) azul ou azulada; simetria das sépala(s) assimétrica(s); ápice(s) das sépala(s)
mucronado(s); forma das pétala(s) lanceolada(s); cor das pétala(s) roxa; apêndice(s) das pétala(s) com ápice(s) fimbriado(s);
calosidade(s) das pétala(s) presente(s).

Forma de Vida
Erva

Substrato
Epífita, Terrícola

DISTRIBUIÇÃO

Nativa, é endêmica do Brasil

Domínios Fitogeográficos
Mata Atlântica

Tipos de Vegetação
Floresta Ombrófila (Floresta Pluvial)

Distribuição Geográfica
Ocorrências confirmadas
Sudeste (Espírito Santo)

MATERIAL TESTEMUNHO

E.M.C. Leme, 1142, RB, 493866, , ,  (RB00583717), MBML
R.C. Forzza, 5252, RB, 473591,  (RB00542982)

IMAGENS DE CAMPO/ILUSTRAÇÕES
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Angiospermas Bromeliaceae A.Juss.

Figura 1: Aechmea castanea L.B.Sm.

Figura 2: Aechmea castanea L.B.Sm.

Figura 3: Aechmea castanea L.B.Sm.

Figura 4: Aechmea castanea L.B.Sm.
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Angiospermas Bromeliaceae A.Juss.

Figura 5: Aechmea castanea L.B.Sm.

Figura 6: Aechmea castanea L.B.Sm.

BIBLIOGRAFIA

Sousa, G. M. 2004: Revisão taxonômica de Aechmea Ruiz &
Pav. subg. Chevaliera (Gaudich. ex Beer) Baker – Bromelioideae,
Bromeliaceae. Doctoral Thesis. Universidade
de São Paulo.
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Angiospermas Bromeliaceae A.Juss.

Aechmea castelnavii Baker
Tem como sinônimo
heterotípico Aechmea sprucei Mez

DESCRIÇÃO

Folha: roseta(s) foliar(es) infundibuliforme(s); bainha(s) foliar(es) desenvolvida(s); textura lâmina(s) foliar(es) coriácea(s);
margem(ns) lâmina(s) foliar(es) serreada(s); ápice(s) folha(s) arredondado(s)/apiculado(s). Inflorescência: tipo de
inflorescência(s) paniculada(s); disposição da inflorescência(s) excedendo a(s) roseta(s) foliar(es); posição do pedúnculo(s)
na(s) antese ereto(s); bráctea(s) envolvendo o pedúnculo(s) completamente; raque exposta(s). Flor: pedicelo(s) ausente(s);
disposição das flor(es) espiralada(s); sépala(s) parcialmente conata(s); cor das sépala(s) roxa; simetria das sépala(s)
assimétrica(s); ápice(s) das sépala(s) mucronado(s); forma das pétala(s) espatulada(s); cor das pétala(s) lilás; apêndice(s) das
pétala(s) com ápice(s) eroso(s); calosidade(s) das pétala(s) ausente(s).

COMENTÁRIO

Brácteas do pedúnculo elípticas, acuminadas, pungentes, rosas, laxamente serrilhadas, as da base eretas e laxas, as do ápice
congestas abaixo da inflorescência; brácteas florais estreito-triangulares, pungentes, mais curtas que o ovário, inteiras, verdes;
ovário elíptico, verde.

Forma de Vida
Erva

Substrato
Epífita, Rupícola, Terrícola

DISTRIBUIÇÃO

Nativa, é endêmica do Brasil

Domínios Fitogeográficos
Amazônia, Cerrado, Mata Atlântica

Tipos de Vegetação
Campo de Várzea, Floresta de Igapó, Floresta de Terra Firme, Palmeiral, Savana Amazônica

Distribuição Geográfica
Ocorrências confirmadas
Norte (Amazonas, Pará)
Nordeste (Ceará, Maranhão)
Centro-Oeste (Goiás, Mato Grosso)

MATERIAL TESTEMUNHO

R. Dias-Melo, 416, RB, 472577, , ,  (RB00544953)
R. Spruce, 104, K,  (K000322210)

IMAGENS DE CAMPO/ILUSTRAÇÕES
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Angiospermas Bromeliaceae A.Juss.

Figura 1: Aechmea castelnavii Baker

Figura 2: Aechmea castelnavii Baker

Figura 3: Aechmea castelnavii Baker
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Angiospermas Bromeliaceae A.Juss.

Aechmea catendensis J.A.Siqueira & Leme
DESCRIÇÃO

Folha: roseta(s) foliar(es) infundibuliforme(s); bainha(s) foliar(es) desenvolvida(s); textura lâmina(s) foliar(es) coriácea(s);
margem(ns) lâmina(s) foliar(es) espinescente(s); ápice(s) folha(s) agudo(s)/apiculado(s). Inflorescência: tipo de
inflorescência(s) paniculada(s); disposição da inflorescência(s) excedendo a(s) roseta(s) foliar(es); posição do pedúnculo(s)
na(s) antese ereto(s); bráctea(s) envolvendo o pedúnculo(s) completamente; raque congesta(s). Flor: pedicelo(s) presente(s);
disposição das flor(es) espiralada(s); sépala(s) parcialmente conata(s); cor das sépala(s) amarela ou amarelada/laranja; simetria
das sépala(s) assimétrica(s); ápice(s) das sépala(s) inerme(s); forma das pétala(s) espatulada(s); cor das pétala(s) amarelada
a(s) amarela; apêndice(s) das pétala(s) com ápice(s) crenado(s); calosidade(s) das pétala(s) presente(s).

COMENTÁRIO

Brácteas florais sublongas, agudas, apiculadas, membranáceas, amarelas a avermelhadas, nervadas, inteiras, igualando o ovário e
não completamente abraçando a base das flores.

Forma de Vida
Erva

Substrato
Epífita, Rupícola

DISTRIBUIÇÃO

Nativa, é endêmica do Brasil

Domínios Fitogeográficos
Mata Atlântica

Tipos de Vegetação
Floresta Estacional Semidecidual, Floresta Ombrófila (Floresta Pluvial)

Distribuição Geográfica
Ocorrências confirmadas
Nordeste (Alagoas, Pernambuco)

MATERIAL TESTEMUNHO

J.A. Siqueira Filho, 1090, UFP, HB, Pernambuco, Typus
E.M.C. Leme, 5027, RB,  (RB01207177), Pernambuco

IMAGENS DE CAMPO/ILUSTRAÇÕES
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Angiospermas Bromeliaceae A.Juss.

Figura 1: Aechmea catendensis J.A.Siqueira & Leme

Figura 2: Aechmea catendensis J.A.Siqueira & Leme

BIBLIOGRAFIA

Siqueira-Filho, J.A. & Leme, E.M.C. 2006. Fragmentos de Mata Atlântica do Nordeste: Biodiversidade, conservação e suas
bromélias. Andrea Jakobsson Estúdio Editorial Ltda., Rio de Janeiro. 416 p.
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Angiospermas Bromeliaceae A.Juss.

Aechmea caudata Lindm.
Este tratamento é composto pelos seguintes táxons: Aechmea caudata, .

Tem como sinônimo
homotípico Ortgiesia caudata (Lindm.) L.B.Sm. & W.J.Kress
heterotípico Aechmea caudata  var.   M.B.Foster
heterotípico Aechmea henningsiana Wittm.
heterotípico Aechmea platzmanni Wittmack
heterotípico Hoplophytum luteum E.Morren ex Baker

DESCRIÇÃO

Folha: roseta(s) foliar(es) infundibuliforme(s); bainha(s) foliar(es) desenvolvida(s); textura lâmina(s) foliar(es) coriácea(s);
margem(ns) lâmina(s) foliar(es) serreada(s); ápice(s) folha(s) obtuso(s). Inflorescência: tipo de inflorescência(s) espiciforme;
disposição da inflorescência(s) excedendo a(s) roseta(s) foliar(es); posição do pedúnculo(s) na(s) antese ereto(s); bráctea(s)
envolvendo o pedúnculo(s) esparsamente; raque exposta(s). Flor: pedicelo(s) ausente(s); disposição das flor(es) fasciculada(s);
sépala(s) parcialmente conata(s); cor das sépala(s) laranja/vermelha; simetria das sépala(s) assimétrica(s); ápice(s) das
sépala(s) mucronado(s); forma das pétala(s) espatulada(s); cor das pétala(s) amarelada a(s) amarela; apêndice(s) das pétala(s)
com ápice(s) fimbriado(s); calosidade(s) das pétala(s) presente(s).

Forma de Vida
Erva

Substrato
Epífita, Rupícola, Terrícola

DISTRIBUIÇÃO

Nativa, é endêmica do Brasil

Domínios Fitogeográficos
Mata Atlântica

Tipos de Vegetação
Floresta Ombrófila (Floresta Pluvial), Vegetação Sobre Afloramentos Rochosos

Distribuição Geográfica
Ocorrências confirmadas
Sudeste (Rio de Janeiro, São Paulo)
Sul (Paraná, Rio Grande do Sul, Santa Catarina)

MATERIAL TESTEMUNHO

M.E. Engels, 2499, MBM,  (RB01073918), Paraná
Mosen, 3242, S (S06-10949), S (S06-10946), S (S-R-132), S, São Paulo, Typus
L.B. Smith, 2099, P (P02176193), São Paulo

IMAGENS DE CAMPO/ILUSTRAÇÕES

91

Coleção Flora do Brasil 2020 - Jardim Botânico do Rio de Janeiro

http://reflora.jbrj.gov.br/files/voucher.html?imagem=DZI/rb/1/7/39/18/01073918.dzi


Angiospermas Bromeliaceae A.Juss.

Figura 1: Aechmea caudata Lindm.

Figura 2: Aechmea caudata Lindm.

Figura 3: Aechmea caudata Lindm.
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Angiospermas Bromeliaceae A.Juss.

Aechmea cephaloides J.A.Siqueira & Leme
DESCRIÇÃO

Folha: roseta(s) foliar(es) infundibuliforme(s); bainha(s) foliar(es) desenvolvida(s); textura lâmina(s) foliar(es) coriácea(s);
margem(ns) lâmina(s) foliar(es) espinescente(s); ápice(s) folha(s) arredondado(s)/apiculado(s). Inflorescência: tipo de
inflorescência(s) paniculada(s); disposição da inflorescência(s) excedendo a(s) roseta(s) foliar(es); posição do pedúnculo(s)
na(s) antese ereto(s); bráctea(s) envolvendo o pedúnculo(s) completamente; raque congesta(s). Flor: pedicelo(s) subséssil(eis);
disposição das flor(es) espiralada(s); sépala(s) parcialmente conata(s); cor das sépala(s) amarela ou amarelada/laranja; simetria
das sépala(s) assimétrica(s); ápice(s) das sépala(s) mucronado(s); forma das pétala(s) lanceolada(s); cor das pétala(s) laranja;
apêndice(s) das pétala(s) com ápice(s) crenado(s); calosidade(s) das pétala(s) presente(s).

COMENTÁRIO

Inflorescência globoso-capitada, ramos organizados em fascículos primários e secundários; brácteas florais estreitamente ovado-
lanceoladas a sublongo-lanceoladas, acuminadas, avermelhadas, inteiras, igualando a ligeiramente excedendo o ovário, ecarinadas
a carinadas.

Forma de Vida
Erva

Substrato
Epífita, Terrícola

DISTRIBUIÇÃO

Nativa, é endêmica do Brasil

Domínios Fitogeográficos
Mata Atlântica

Tipos de Vegetação
Floresta Estacional Semidecidual, Floresta Ombrófila (Floresta Pluvial)

Distribuição Geográfica
Ocorrências confirmadas
Nordeste (Pernambuco)

MATERIAL TESTEMUNHO

J.A. Siqueira Filho, 939, RB,  (RB01207181), Pernambuco, Typus
E.M.C. Leme, 6172, HB, Pernambuco

IMAGENS DE CAMPO/ILUSTRAÇÕES
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Angiospermas Bromeliaceae A.Juss.

Figura 1: Aechmea cephaloides J.A.Siqueira & Leme

Figura 2: Aechmea cephaloides J.A.Siqueira & Leme

BIBLIOGRAFIA

Siqueira-Filho, J.A. & Leme, E.M.C. 2006. Fragmentos de Mata Atlântica do Nordeste: Biodiversidade, conservação e suas
bromélias. Andrea Jakobsson Estúdio Editorial Ltda., Rio de Janeiro. 416 p.
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Angiospermas Bromeliaceae A.Juss.

Aechmea chantinii (Carrière) Baker
Este tratamento é composto pelos seguintes táxons: Aechmea chantinii, Aechmea chantinii var. chantinii.

Tem como sinônimo
homotípico Platyaechmea chantinii (Carrière) L.B.Sm. & W.J.Kress
heterotípico Aechmea amazonica Ule

DESCRIÇÃO

Folha: roseta(s) foliar(es) infundibuliforme(s); bainha(s) foliar(es) desenvolvida(s); textura lâmina(s) foliar(es) coriácea(s);
margem(ns) lâmina(s) foliar(es) serreada(s); ápice(s) folha(s) agudo(s)/arredondado(s)/apiculado(s). Inflorescência: tipo de
inflorescência(s) paniculada(s); disposição da inflorescência(s) excedendo a(s) roseta(s) foliar(es); posição do pedúnculo(s)
na(s) antese ereto(s); bráctea(s) envolvendo o pedúnculo(s) completamente; raque exposta(s). Flor: pedicelo(s) ausente(s);
disposição das flor(es) dística(s); sépala(s) parcialmente conata(s); cor das sépala(s) amarela ou amarelada; simetria das
sépala(s) assimétrica(s); ápice(s) das sépala(s) inerme(s); forma das pétala(s) espatulada(s); cor das pétala(s) amarelada a(s)
amarela; apêndice(s) das pétala(s) com ápice(s) fimbriado(s); calosidade(s) das pétala(s) presente(s).

DESCRIÇÃO ADICIONAL

Brácteas florais dísticas, largo-ovadas, truncadas, excedendo levemente o comprimento do ovário, vermelhas.

Forma de Vida
Erva

Substrato
Epífita

DISTRIBUIÇÃO

Nativa, não é endêmica do Brasil

Domínios Fitogeográficos
Amazônia

Tipos de Vegetação
Floresta de Igapó, Floresta de Terra Firme, Floresta de Várzea

Distribuição Geográfica
Ocorrências confirmadas
Norte (Acre, Amazonas)

MATERIAL TESTEMUNHO

G.T. Prance, 2920, NY,  (NY00755773), NY, Acre

95

Coleção Flora do Brasil 2020 - Jardim Botânico do Rio de Janeiro

http://reflora.jbrj.gov.br/files/voucher.html?imagem=DZI/newyork/ny_/0/75/57/73/ny_00755773.dzi


Angiospermas Bromeliaceae A.Juss.

Aechmea chantinii (Carrière) Baker var.
chantinii
Tem como sinônimo
basiônimo Billbergia chantinii Carrière

DESCRIÇÃO

Brácteas do pedúnculo, brácteas primárias e brácteas florais vermelhas.

Forma de Vida
Erva

Substrato
Epífita

DISTRIBUIÇÃO

Nativa, não é endêmica do Brasil

Domínios Fitogeográficos
Amazônia

Distribuição Geográfica
Ocorrências confirmadas
Norte (Acre, Amazonas)

MATERIAL TESTEMUNHO

Holst, B.K., 8227, NY, HPZ:, Acre
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Angiospermas Bromeliaceae A.Juss.

Aechmea chrysocoma Baker
Tem como sinônimo
homotípico Aechmea aquilega  var.  chrysocoma (Baker) L.B.Sm.
homotípico Gravisia aquilega  var.  chrysocoma (Baker) L.B.Sm.
homotípico Gravisia chrysocoma (Baker) Mez
homotípico Hohenbergia chrysocoma (Baker) E.Morren ex Baker

DESCRIÇÃO

Folha: roseta(s) foliar(es) aberta(s); bainha(s) foliar(es) desenvolvida(s); textura lâmina(s) foliar(es) coriácea(s); margem(ns)
lâmina(s) foliar(es) serrilhada(s); ápice(s) folha(s) agudo(s). Inflorescência: tipo de inflorescência(s) paniculada(s); disposição
da inflorescência(s) excedendo a(s) roseta(s) foliar(es); posição do pedúnculo(s) na(s) antese ereto(s); bráctea(s) envolvendo
o pedúnculo(s) completamente; raque congesta(s). Flor: pedicelo(s) ausente(s); disposição das flor(es) fasciculada(s);
sépala(s) livre(s); cor das sépala(s) amarela ou amarelada/laranja; simetria das sépala(s) assimétrica(s); ápice(s) das sépala(s)
mucronado(s); forma das pétala(s) espatulada(s); cor das pétala(s) laranja; apêndice(s) das pétala(s) com ápice(s) fimbriado(s);
calosidade(s) das pétala(s) presente(s).

Forma de Vida
Erva

Substrato
Epífita, Terrícola

DISTRIBUIÇÃO

Nativa, é endêmica do Brasil

Domínios Fitogeográficos
Mata Atlântica

Tipos de Vegetação
Floresta Ombrófila (Floresta Pluvial)

Distribuição Geográfica
Ocorrências confirmadas
Nordeste (Alagoas, Paraíba, Pernambuco)

MATERIAL TESTEMUNHO

Pontes, 131, RB, 418202,  (RB00354421), Paraíba
E.P. Queiroz, 2600, RB, 495950,  (RB00587040), Pernambuco

IMAGENS DE CAMPO/ILUSTRAÇÕES
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Angiospermas Bromeliaceae A.Juss.

Figura 1: Aechmea chrysocoma Baker

BIBLIOGRAFIA

 Siqueira-Filho, J.A. & Leme, E.M.C. 2006. Fragmentos de Mata Atlântica do Nordeste: Biodiversidade, conservação e suas
bromélias. Andrea Jakobsson Estúdio Editorial Ltda., Rio de Janeiro. 416 p.
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Angiospermas Bromeliaceae A.Juss.

Aechmea coelestis (K.Koch) E.Morren
Este tratamento é composto pelos seguintes táxons: Aechmea coelestis, .

Tem como sinônimo
basiônimo Hoplophytum coeleste K.Koch
homotípico Aechmea coelestis  (K.Koch) E.Morren var.  coelestis
homotípico Hohenbergia coelestis (K.Koch) Baker
homotípico Ortgiesia coelestis (K.Koch) L.B.Sm. & W.J.Kress
heterotípico Aechmea coelestis  var.  acutifolia E.Pereira
heterotípico Aechmea coelestis  var.  albomarginata M.B.Foster
heterotípico Ortgiesia coelestis  var.  acutifolia (E.Pereira) L.B.Sm. & W.J.Kress
heterotípico Ortgiesia coelestis  var.  albomarginata (M.B.Foster) L.B.Sm. & W.J.Kress

DESCRIÇÃO

Folha: roseta(s) foliar(es) infundibuliforme(s); bainha(s) foliar(es) desenvolvida(s); textura lâmina(s) foliar(es) cartácea(s);
margem(ns) lâmina(s) foliar(es) serrilhada(s)/espinescente(s); ápice(s) folha(s) agudo(s)/arredondado(s)/apiculado(s).
Inflorescência: tipo de inflorescência(s) paniculada(s); disposição da inflorescência(s) excedendo a(s) roseta(s) foliar(es);
posição do pedúnculo(s) na(s) antese ereto(s); bráctea(s) envolvendo o pedúnculo(s) esparsamente; raque exposta(s). Flor:
pedicelo(s) ausente(s); disposição das flor(es) espiralada(s); sépala(s) parcialmente conata(s); cor das sépala(s) rosa a(s) rósea
ou magenta; simetria das sépala(s) assimétrica(s); ápice(s) das sépala(s) mucronado(s); forma das pétala(s) espatulada(s);
cor das pétala(s) roxa/azulada a(s) azul; apêndice(s) das pétala(s) com ápice(s) fimbriado(s); calosidade(s) das pétala(s)
presente(s).

Forma de Vida
Erva

Substrato
Epífita, Rupícola, Terrícola

DISTRIBUIÇÃO

Nativa, é endêmica do Brasil

Domínios Fitogeográficos
Mata Atlântica

Tipos de Vegetação
Floresta Ombrófila (Floresta Pluvial), Floresta Ombrófila Mista, Vegetação Sobre Afloramentos Rochosos

Distribuição Geográfica
Ocorrências confirmadas
Sudeste (Espírito Santo, Minas Gerais, Rio de Janeiro, São Paulo)
Sul (Paraná, Santa Catarina)

MATERIAL TESTEMUNHO

Costa, A.F., 415, RB

IMAGENS DE CAMPO/ILUSTRAÇÕES
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Angiospermas Bromeliaceae A.Juss.

Figura 1: Aechmea coelestis (K.Koch) E.Morren

Figura 2: Aechmea coelestis (K.Koch) E.Morren

Figura 3: Aechmea coelestis (K.Koch) E.Morren
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Angiospermas Bromeliaceae A.Juss.

Aechmea comata (Gaudich.) Baker
Este tratamento é composto pelos seguintes táxons: Aechmea comata, .

Tem como sinônimo
basiônimo Pothuava comata Gaudich.
homotípico Hohenbergia comata (Gaudich.) Baker
homotípico Hoplophytum comatum (Gaudich.) Beer
heterotípico Aechmea comata  var.  makoyana (Mez) L.B.Sm.
heterotípico Aechmea lindenii  (E.Morren) Baker var.  lindenii
heterotípico Aechmea lindenii  var.  makoyana Mez
heterotípico Aechmea lindenii (E.Morren) Baker
heterotípico Billbergia forgetiana Sander
heterotípico Hoplophytum lindenii E.Morren
heterotípico Hoplophytum lineatum W.Bull
heterotípico Hoplophytum tetrastachyum Beer
heterotípico Lamprococcus speciosus W.Bull
heterotípico Macrochordion lindenii (E.Morren) Wittm.
heterotípico Ortgiesia lindenii  var.  makoyana (Mez) L.B.Sm. & W.J.Kress
heterotípico Ortgiesia lindenii (E.Morren) L.B.Sm. & W.J.Kress
Aechmea lindeni Baker
Chevaliera comata (Gaudich.) Mez

DESCRIÇÃO

Folha: roseta(s) foliar(es) tubular(es)/utricular(es); bainha(s) foliar(es) desenvolvida(s); textura lâmina(s) foliar(es)
cartácea(s)/coriácea(s); margem(ns) lâmina(s) foliar(es) serreada(s)/espinescente(s); ápice(s) folha(s) arredondado(s)/
acuminada(s). Inflorescência: tipo de inflorescência(s) espiciforme; disposição da inflorescência(s) excedendo a(s) roseta(s)
foliar(es); posição do pedúnculo(s) na(s) antese ereto(s); bráctea(s) envolvendo o pedúnculo(s) esparsamente; raque
densamente congesta(s). Flor: pedicelo(s) ausente(s); disposição das flor(es) espiralada(s); sépala(s) parcialmente conata(s);
cor das sépala(s) laranja; simetria das sépala(s) assimétrica(s); ápice(s) das sépala(s) mucronado(s); forma das pétala(s)
espatulada(s); cor das pétala(s) amarelada a(s) amarela; apêndice(s) das pétala(s) com ápice(s) fimbriado(s); calosidade(s) das
pétala(s) presente(s).

COMENTÁRIO

A espiga dessa espécie varia desde curtamente congesta até mais esparsa e, neste caso, mais longa. Aechmea comata é espécie
heliófita, comumente encontrada em restingas de Florianópolis e cidades próximas. 
Frequentemente encontrada como Aechmea lindenii na literatura.

Forma de Vida
Erva

Substrato
Epífita, Rupícola, Terrícola

DISTRIBUIÇÃO

Nativa, é endêmica do Brasil

Domínios Fitogeográficos
Mata Atlântica

Tipos de Vegetação
Floresta Ombrófila (Floresta Pluvial), Restinga, Vegetação Sobre Afloramentos Rochosos

Distribuição Geográfica
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Angiospermas Bromeliaceae A.Juss.

Ocorrências confirmadas
Sul (Santa Catarina)
Possíveis ocorrências
Sul (Rio Grande do Sul)

MATERIAL TESTEMUNHO

L.B. Smith, 6204, K,  (K000893757)
L.B. Smith, 6204, K,  (K000893756), Santa Catarina
Funez, LA, 2817, FURB (FURB19178), Santa Catarina
Cadorin, TJ, 1741, FURB (FURB01073), Santa Catarina
s.c., s.n., P (P02176271)

IMAGENS DE CAMPO/ILUSTRAÇÕES

Figura 1: Aechmea comata (Gaudich.) Baker

Figura 2: Aechmea comata (Gaudich.) Baker
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Angiospermas Bromeliaceae A.Juss.

Figura 3: Aechmea comata (Gaudich.) Baker

Figura 4: Aechmea comata (Gaudich.) Baker
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Angiospermas Bromeliaceae A.Juss.

Aechmea conifera L.B.Sm.
Tem como sinônimo
homotípico Chevaliera conifera (L.B.Sm.) L.B.Sm. & W.J.Kress

DESCRIÇÃO

Folha: roseta(s) foliar(es) infundibuliforme(s); bainha(s) foliar(es) desenvolvida(s); textura lâmina(s) foliar(es) coriácea(s);
margem(ns) lâmina(s) foliar(es) serreada(s); ápice(s) folha(s) acuminada(s). Inflorescência: tipo de inflorescência(s)
espiciforme; disposição da inflorescência(s) inclusa(s) na(s) roseta(s) foliar(es); posição do pedúnculo(s) na(s) antese ereto(s);
bráctea(s) envolvendo o pedúnculo(s) esparsamente; raque congesta(s). Flor: pedicelo(s) ausente(s); disposição das flor(es)
espiralada(s); sépala(s) parcialmente conata(s); cor das sépala(s) esverdeada a(s) verde; simetria das sépala(s) assimétrica(s);
ápice(s) das sépala(s) mucronado(s); forma das pétala(s) lanceolada(s); cor das pétala(s) branca a(s) creme; apêndice(s) das
pétala(s) ausente(s); calosidade(s) das pétala(s) presente(s).

Forma de Vida
Erva

Substrato
Epífita

DISTRIBUIÇÃO

Nativa, é endêmica do Brasil

Domínios Fitogeográficos
Mata Atlântica

Tipos de Vegetação
Floresta Ombrófila (Floresta Pluvial)

Distribuição Geográfica
Ocorrências confirmadas
Nordeste (Alagoas, Bahia)

MATERIAL TESTEMUNHO

Sousa, G.M., 490, CEPEC, CEPEC, ,  (CEPEC00104831), Bahia

BIBLIOGRAFIA

Sousa, G. M. 2004: Revisão taxonômica de Aechmea Ruiz &
Pav. subg. Chevaliera (Gaudich. ex Beer) Baker – Bromelioideae,
Bromeliaceae. Doctoral Thesis. Universidade
de São Paulo.
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Angiospermas Bromeliaceae A.Juss.

Aechmea constantinii (Mez) L.B.Sm.
Tem como sinônimo
basiônimo Gravisia constantinii Mez
heterotípico Aechmea megalantha Harms
heterotípico Aechmea stelligera L.B.Sm.

DESCRIÇÃO

Folha: roseta(s) foliar(es) aberta(s); bainha(s) foliar(es) desenvolvida(s); textura lâmina(s) foliar(es) coriácea(s); margem(ns)
lâmina(s) foliar(es) serrilhada(s); ápice(s) folha(s) obtuso(s)/acuminada(s). Inflorescência: tipo de inflorescência(s)
paniculada(s); disposição da inflorescência(s) excedendo a(s) roseta(s) foliar(es); posição do pedúnculo(s) na(s) antese ereto(s);
bráctea(s) envolvendo o pedúnculo(s) completamente; raque exposta(s). Flor: pedicelo(s) ausente(s); disposição das flor(es)
dística(s)/espiralada(s); sépala(s) livre(s); cor das sépala(s) esverdeada a(s) verde; simetria das sépala(s) assimétrica(s); ápice(s)
das sépala(s) mucronado(s); forma das pétala(s) lanceolada(s); cor das pétala(s) amarelada a(s) amarela; apêndice(s) das
pétala(s) com ápice(s) crenado(s); calosidade(s) das pétala(s) presente(s).

DESCRIÇÃO ADICIONAL

Flores sésseis a curtamente pediceladas; brácteas florais inconspícuas; indumento fortemente tomentoso, com tricomas estrelados.

Forma de Vida
Erva

Substrato
Epífita

DISTRIBUIÇÃO

Nativa, desconhecido

Domínios Fitogeográficos
Mata Atlântica

Tipos de Vegetação
Floresta Estacional Semidecidual, Floresta Ombrófila (Floresta Pluvial)

Distribuição Geográfica
Ocorrências confirmadas
Nordeste (Alagoas, Paraíba, Pernambuco)

MATERIAL TESTEMUNHO

G. Martinelli, 15087, RB, 329932,  (RB00140834), Paraíba
J.A. Siqueira Filho, 742, HVASF, 1367,  (HVASF001367), Pernambuco
S.J. Mayo, M134, K,  (K000294650), K,  (K000294649)

IMAGENS DE CAMPO/ILUSTRAÇÕES
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Angiospermas Bromeliaceae A.Juss.

Figura 1: Aechmea constantinii (Mez) L.B.Sm.

Figura 2: Aechmea constantinii (Mez) L.B.Sm.

Figura 3: Aechmea constantinii (Mez) L.B.Sm.
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Angiospermas Bromeliaceae A.Juss.

Figura 4: Aechmea constantinii (Mez) L.B.Sm.

Figura 5: Aechmea constantinii (Mez) L.B.Sm.

BIBLIOGRAFIA

Siqueira-Filho, J.A. & Leme, E.M.C. 2006. Fragmentos de Mata Atlântica do Nordeste: Biodiversidade, conservação e suas
bromélias. Andrea Jakobsson Estúdio Editorial Ltda., Rio de Janeiro. 416 p.
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Angiospermas Bromeliaceae A.Juss.

Aechmea contracta (Mart. ex Schult. &
Schult.f.) Baker
Tem como sinônimo
basiônimo Billbergia contracta Mart. ex Schult. & Schult.f.
homotípico Platyaechmea contracta (Mart. ex Schult. & Schult.f.) L.B.Sm. & W.J.Kress
heterotípico Aechmea trigona E.Pereira

DESCRIÇÃO

Folha: roseta(s) foliar(es) infundibuliforme(s); bainha(s) foliar(es) desenvolvida(s); textura lâmina(s) foliar(es) cartácea(s);
margem(ns) lâmina(s) foliar(es) serrilhada(s); ápice(s) folha(s) agudo(s). Inflorescência: tipo de inflorescência(s) espiciforme;
disposição da inflorescência(s) excedendo a(s) roseta(s) foliar(es); posição do pedúnculo(s) na(s) antese recurvado(s);
bráctea(s) envolvendo o pedúnculo(s) esparsamente; raque exposta(s). Flor: pedicelo(s) ausente(s); disposição das flor(es)
dística(s); sépala(s) livre(s); cor das sépala(s) amarela ou amarelada; simetria das sépala(s) assimétrica(s); ápice(s) das
sépala(s) inerme(s); forma das pétala(s) lanceolada(s); cor das pétala(s) amarelada a(s) amarela; apêndice(s) das pétala(s) com
ápice(s) fimbriado(s); calosidade(s) das pétala(s) ausente(s).

COMENTÁRIO

Brácteas do pedúnculo róseas; inflorescência geralmente simples, branco-flocosa, raramente digitada com 2- espigas, ráquis
geniculada; brácteas florais dísticas, ovadas.

Forma de Vida
Erva

Substrato
Epífita, Terrícola

DISTRIBUIÇÃO

Nativa, não é endêmica do Brasil

Domínios Fitogeográficos
Amazônia

Tipos de Vegetação
Floresta de Igapó, Floresta de Terra Firme

Distribuição Geográfica
Ocorrências confirmadas
Norte (Acre, Amazonas)

MATERIAL TESTEMUNHO

P.J.M. Maas, 12727, U
G.T. Prance, 22915, NY,  (NY02168909), NY, Amazonas

IMAGENS DE CAMPO/ILUSTRAÇÕES
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Angiospermas Bromeliaceae A.Juss.

Figura 1: Aechmea contracta (Mart. ex Schult. & Schult.f.) Baker

Figura 2: Aechmea contracta (Mart. ex Schult. & Schult.f.) Baker

Figura 3: Aechmea contracta (Mart. ex Schult. & Schult.f.) Baker
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Angiospermas Bromeliaceae A.Juss.

Aechmea correia-araujoi E.Pereira &
Moutinho
DESCRIÇÃO

Folha: roseta(s) foliar(es) infundibuliforme(s); bainha(s) foliar(es) desenvolvida(s); textura lâmina(s) foliar(es) coriácea(s);
margem(ns) lâmina(s) foliar(es) serreada(s); ápice(s) folha(s) arredondado(s)/apiculado(s). Inflorescência: tipo de
inflorescência(s) paniculada(s); disposição da inflorescência(s) excedendo a(s) roseta(s) foliar(es); posição do pedúnculo(s)
na(s) antese levemente recurvado(s); bráctea(s) envolvendo o pedúnculo(s) esparsamente; raque exposta(s). Flor: pedicelo(s)
ausente(s); disposição das flor(es) espiralada(s); sépala(s) livre(s); cor das sépala(s) esverdeada a(s) verde; simetria das
sépala(s) assimétrica(s); ápice(s) das sépala(s) inerme(s); forma das pétala(s) espatulada(s); cor das pétala(s) amarelada a(s)
amarela; apêndice(s) das pétala(s) com ápice(s) crenado(s); calosidade(s) das pétala(s) ausente(s).

Forma de Vida
Erva

Substrato
Epífita

DISTRIBUIÇÃO

Nativa, é endêmica do Brasil

Domínios Fitogeográficos
Mata Atlântica

Tipos de Vegetação
Floresta Ombrófila (Floresta Pluvial)

Distribuição Geográfica
Ocorrências confirmadas
Nordeste (Bahia)

MATERIAL TESTEMUNHO

E.M.C. Leme, 804, HB, Bahia, Typus
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Angiospermas Bromeliaceae A.Juss.

Aechmea corymbosa (Mart. ex Schult. &
Schult.f.) Mez
Tem como sinônimo
basiônimo Billbergia corymbosa Mart. ex Schult. & Schult.f.
heterotípico Aechmea mitis (Mart. ex Schult. & Schult.f.) L.B.Sm.
heterotípico Billbergia mitis Mart. ex Schult. & Schult.f.

DESCRIÇÃO

Folha: roseta(s) foliar(es) tubular(es); bainha(s) foliar(es) desenvolvida(s); textura lâmina(s) foliar(es) cartácea(s);
margem(ns) lâmina(s) foliar(es) serrilhada(s); ápice(s) folha(s) agudo(s)/arredondado(s)/apiculado(s). Inflorescência: tipo de
inflorescência(s) paniculada(s); disposição da inflorescência(s) excedendo a(s) roseta(s) foliar(es); posição do pedúnculo(s)
na(s) antese levemente recurvado(s); bráctea(s) envolvendo o pedúnculo(s) esparsamente; raque congesta(s). Flor: pedicelo(s)
ausente(s); disposição das flor(es) espiralada(s); sépala(s) livre(s); cor das sépala(s) branca ou creme; simetria das sépala(s)
assimétrica(s); ápice(s) das sépala(s) inerme(s); forma das pétala(s) espatulada(s); cor das pétala(s) branca a(s) creme;
apêndice(s) das pétala(s) com ápice(s) fimbriado(s); calosidade(s) das pétala(s) ausente(s).

COMENTÁRIO

Inflorescência corimbosa, brácteas primárias vermelhas; brácteas florais pouco desenvolvidas, avermelhadas; ovário elipsóide,
vermelho.

Forma de Vida
Erva

Substrato
Epífita

DISTRIBUIÇÃO

Nativa, não é endêmica do Brasil

Domínios Fitogeográficos
Amazônia

Tipos de Vegetação
Floresta de Igapó, Floresta de Terra Firme

Distribuição Geográfica
Ocorrências confirmadas
Norte (Acre, Amazonas)

MATERIAL TESTEMUNHO

P.J.M. Maas, 12693, NY,  (NY00755775), NY, Acre
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Angiospermas Bromeliaceae A.Juss.

Aechmea curranii (L.B.Sm.) L.B.Sm. &
M.A.Spencer
Tem como sinônimo
homotípico Streptocalyx curranii L.B.Sm.

DESCRIÇÃO

Folha: roseta(s) foliar(es) infundibuliforme(s); bainha(s) foliar(es) desenvolvida(s); textura lâmina(s) foliar(es) coriácea(s);
margem(ns) lâmina(s) foliar(es) serrilhada(s); ápice(s) folha(s) agudo(s)/apiculado(s). Inflorescência: tipo de inflorescência(s)
paniculada(s); disposição da inflorescência(s) excedendo a(s) roseta(s) foliar(es); posição do pedúnculo(s) na(s) antese ereto(s);
bráctea(s) envolvendo o pedúnculo(s) completamente; raque congesta(s). Flor: pedicelo(s) ausente(s); disposição das flor(es)
espiralada(s); sépala(s) livre(s); cor das sépala(s) esverdeada a(s) verde; simetria das sépala(s) assimétrica(s); ápice(s) das
sépala(s) mucronado(s); forma das pétala(s) lanceolada(s); cor das pétala(s) branca a(s) creme; apêndice(s) das pétala(s)
ausente(s); calosidade(s) das pétala(s) ausente(s).

DESCRIÇÃO ADICIONAL

Inflorescência piramidal; brácteas florais ovadas, acuminadas, membranáceas, igualando o comprimento dos ovários; ovário
cilíndrico verde.

Forma de Vida
Erva

Substrato
Epífita

DISTRIBUIÇÃO

Nativa, é endêmica do Brasil

Domínios Fitogeográficos
Mata Atlântica

Tipos de Vegetação
Floresta Ombrófila (Floresta Pluvial)

Distribuição Geográfica
Ocorrências confirmadas
Nordeste (Bahia)
Sudeste (Minas Gerais)

MATERIAL TESTEMUNHO

A.M. Amorim, 1079, CEPEC
Storr, 60, K,  (K000294644)
R. Storr, 060, K,  (K000976608), Bahia
W.W. Thomas, 9111, NY,  (NY00376301), Bahia
R. Storr, 060, K,  (K000976608), Bahia

IMAGENS DE CAMPO/ILUSTRAÇÕES
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Angiospermas Bromeliaceae A.Juss.

Figura 1: Aechmea curranii (L.B.Sm.) L.B.Sm. & M.A.Spencer
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Angiospermas Bromeliaceae A.Juss.

Aechmea cylindrata Lindm.
Este tratamento é composto pelos seguintes táxons: Aechmea cylindrata, .

Tem como sinônimo
homotípico Aechmea cylindrata  var.  micrantha Lindm.
homotípico Ortgiesia cylindrata (Lindm.) L.B.Sm. & W.J.Kress
heterotípico Aechmea hyacinthus F.Muell.

DESCRIÇÃO

Folha: roseta(s) foliar(es) aberta(s); bainha(s) foliar(es) desenvolvida(s); textura lâmina(s) foliar(es) cartácea(s); margem(ns)
lâmina(s) foliar(es) serrilhada(s); ápice(s) folha(s) obtuso(s). Inflorescência: tipo de inflorescência(s) espiciforme; disposição
da inflorescência(s) excedendo a(s) roseta(s) foliar(es); posição do pedúnculo(s) na(s) antese ereto(s); bráctea(s) envolvendo
o pedúnculo(s) esparsamente; raque densamente congesta(s). Flor: pedicelo(s) ausente(s); disposição das flor(es) espiralada(s);
sépala(s) parcialmente conata(s); cor das sépala(s) rosa a(s) rósea ou magenta; simetria das sépala(s) assimétrica(s); ápice(s)
das sépala(s) mucronado(s); forma das pétala(s) espatulada(s); cor das pétala(s) azulada a(s) azul; apêndice(s) das pétala(s)
com ápice(s) fimbriado(s); calosidade(s) das pétala(s) presente(s).

Forma de Vida
Erva

Substrato
Epífita, Terrícola

DISTRIBUIÇÃO

Nativa, é endêmica do Brasil

Domínios Fitogeográficos
Mata Atlântica

Tipos de Vegetação
Floresta Ombrófila (Floresta Pluvial)

Distribuição Geográfica
Ocorrências confirmadas
Sudeste (São Paulo)
Sul (Paraná, Santa Catarina)

MATERIAL TESTEMUNHO

Mósen, 2975, S (S-R-133), S (S-R-134), S (S06-10943), S, São Paulo, Typus
G. Martinelli, 15938, RB, 342254, , ,  (RB00141235), São Paulo
A. Korte, 631, FURB (FURB03789), Santa Catarina
J.A. Lombardi, 7953, RB, 524296,  (RB00669593), São Paulo

IMAGENS DE CAMPO/ILUSTRAÇÕES
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Angiospermas Bromeliaceae A.Juss.

Figura 1: Aechmea cylindrata Lindm.

Figura 2: Aechmea cylindrata Lindm.
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Angiospermas Bromeliaceae A.Juss.

Aechmea dealbata E.Morren ex Baker
Tem como sinônimo
basiônimo Hoplophytum dealbatum E.Morren ex Baker
homotípico Platyaechmea dealbata (E.Morren ex Baker) L.B.Sm. & W.J.Kress

DESCRIÇÃO

Folha: roseta(s) foliar(es) utricular(es); bainha(s) foliar(es) desenvolvida(s); textura lâmina(s) foliar(es) coriácea(s);
margem(ns) lâmina(s) foliar(es) serrilhada(s); ápice(s) folha(s) apiculado(s). Inflorescência: tipo de inflorescência(s)
espiciforme; disposição da inflorescência(s) excedendo a(s) roseta(s) foliar(es); posição do pedúnculo(s) na(s) antese ereto(s);
bráctea(s) envolvendo o pedúnculo(s) esparsamente; raque densamente congesta(s). Flor: pedicelo(s) ausente(s); disposição
das flor(es) espiralada(s); sépala(s) parcialmente conata(s); cor das sépala(s) vermelha/vinácea; simetria das sépala(s)
assimétrica(s); ápice(s) das sépala(s) inerme(s); forma das pétala(s) lanceolada(s); cor das pétala(s) lilás/rósea a(s) rosa ou
magenta; apêndice(s) das pétala(s) com ápice(s) fimbriado(s); calosidade(s) das pétala(s) presente(s).

Forma de Vida
Erva

Substrato
Epífita

DISTRIBUIÇÃO

Nativa, é endêmica do Brasil

Domínios Fitogeográficos
Mata Atlântica

Tipos de Vegetação
Floresta Ombrófila (Floresta Pluvial)

Distribuição Geográfica
Ocorrências confirmadas
Sudeste (Rio de Janeiro)

MATERIAL TESTEMUNHO

A.F.M. Glaziou, 16410, K,  (K000322205), Typus
A.F.M. Glaziou, 11677, K,  (K000893769), Typus

IMAGENS DE CAMPO/ILUSTRAÇÕES
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Angiospermas Bromeliaceae A.Juss.

Figura 1: Aechmea dealbata E.Morren ex Baker
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Angiospermas Bromeliaceae A.Juss.

Aechmea digitata L.B.Sm. & R.W.Read
Tem como sinônimo
homotípico Chevaliera digitata (L.B.Sm. & R.W.Read) L.B.Sm. & W.J.Kress

DESCRIÇÃO

Folha: roseta(s) foliar(es) infundibuliforme(s); bainha(s) foliar(es) desenvolvida(s); textura lâmina(s) foliar(es) coriácea(s);
margem(ns) lâmina(s) foliar(es) serreada(s); ápice(s) folha(s) acuminada(s). Inflorescência: tipo de inflorescência(s)
racemosa(s); disposição da inflorescência(s) excedendo a(s) roseta(s) foliar(es); posição do pedúnculo(s) na(s) antese ereto(s);
bráctea(s) envolvendo o pedúnculo(s) esparsamente; raque congesta(s). Flor: pedicelo(s) ausente(s); disposição das flor(es)
espiralada(s); sépala(s) parcialmente conata(s); cor das sépala(s) esverdeada a(s) verde; simetria das sépala(s) assimétrica(s);
ápice(s) das sépala(s) mucronado(s); forma das pétala(s) lanceolada(s); cor das pétala(s) branca a(s) creme; apêndice(s) das
pétala(s) ausente(s); calosidade(s) das pétala(s) presente(s).

Forma de Vida
Erva

Substrato
Epífita

DISTRIBUIÇÃO

Nativa, é endêmica do Brasil

Domínios Fitogeográficos
Mata Atlântica

Tipos de Vegetação
Floresta Estacional Decidual, Floresta Ombrófila (Floresta Pluvial)

Distribuição Geográfica
Ocorrências confirmadas
Nordeste (Bahia)

MATERIAL TESTEMUNHO

A.M. Amorim, 8135, CEPEC, CEPEC, ,  (CEPEC00135253), Bahia

BIBLIOGRAFIA

Sousa, G. M. 2004: Revisão taxonômica de Aechmea Ruiz &
Pav. subg. Chevaliera (Gaudich. ex Beer) Baker – Bromelioideae,
Bromeliaceae. Doctoral Thesis. Universidade
de São Paulo.
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Angiospermas Bromeliaceae A.Juss.

Aechmea discordiae Leme
DESCRIÇÃO

Folha: roseta(s) foliar(es) infundibuliforme(s); bainha(s) foliar(es) desenvolvida(s); textura lâmina(s) foliar(es) coriácea(s);
margem(ns) lâmina(s) foliar(es) espinescente(s); ápice(s) folha(s) arredondado(s)/apiculado(s). Inflorescência: tipo de
inflorescência(s) paniculada(s); disposição da inflorescência(s) excedendo a(s) roseta(s) foliar(es); posição do pedúnculo(s)
na(s) antese ereto(s); bráctea(s) envolvendo o pedúnculo(s) completamente; raque exposta(s). Flor: pedicelo(s) ausente(s);
disposição das flor(es) espiralada(s); sépala(s) parcialmente conata(s); cor das sépala(s) amarela ou amarelada/rosa a(s) rósea ou
magenta; simetria das sépala(s) assimétrica(s); ápice(s) das sépala(s) mucronado(s); forma das pétala(s) espatulada(s); cor das
pétala(s) amarelada a(s) amarela; apêndice(s) das pétala(s) com ápice(s) eroso(s); calosidade(s) das pétala(s) presente(s).

DESCRIÇÃO ADICIONAL

Brácteas florais vermelhas, elípticas a suborbiculares, ápice agudo e apiculado, apresentando cerca de 2/3 do comprimento das
sépalas.

Forma de Vida
Erva

Substrato
Epífita, Terrícola

DISTRIBUIÇÃO

Nativa, é endêmica do Brasil

Domínios Fitogeográficos
Mata Atlântica

Tipos de Vegetação
Floresta Ombrófila (Floresta Pluvial), Restinga

Distribuição Geográfica
Ocorrências confirmadas
Nordeste (Bahia)

MATERIAL TESTEMUNHO

E.M.C. Leme, 822, RB, 249223,  (RB00287969), Bahia, Typus
J.G. Jardim, 3044, CEPEC (CEPEC00086866), Bahia

119

Coleção Flora do Brasil 2020 - Jardim Botânico do Rio de Janeiro

http://reflora.jbrj.gov.br/files/voucher.html?imagem=DZI/rb/0/28/79/69/00287969.dzi


Angiospermas Bromeliaceae A.Juss.

Aechmea disjuncta (L.B.Sm.) Leme &
J.A.Siqueira
Tem como sinônimo
basiônimo Hohenbergia disjuncta L.B.Sm.

DESCRIÇÃO

Folha: roseta(s) foliar(es) infundibuliforme(s); bainha(s) foliar(es) desenvolvida(s); textura lâmina(s) foliar(es) coriácea(s);
margem(ns) lâmina(s) foliar(es) espinescente(s); ápice(s) folha(s) agudo(s)/acuminada(s)/apiculado(s). Inflorescência: tipo de
inflorescência(s) paniculada(s); disposição da inflorescência(s) excedendo a(s) roseta(s) foliar(es); posição do pedúnculo(s)
na(s) antese subereta(s); bráctea(s) envolvendo o pedúnculo(s) esparsamente; raque exposta(s). Flor: pedicelo(s) ausente(s);
disposição das flor(es) fasciculada(s); sépala(s) livre(s); cor das sépala(s) amarela ou amarelada; simetria das sépala(s)
assimétrica(s); ápice(s) das sépala(s) mucronado(s); forma das pétala(s) espatulada(s); cor das pétala(s) amarelada a(s)
amarela; apêndice(s) das pétala(s) com ápice(s) eroso(s); calosidade(s) das pétala(s) ausente(s).

DESCRIÇÃO ADICIONAL

Brácteas florais suborbiculares, ápice obtuso e apiculado, naviculares, carinadas a alado-carinadas, subinteiras a esparsa e
inconspicuamente espinulosas, verde-escuras, igualando o ovário a até 1/3 do comprimento das sépalas.

Forma de Vida
Erva

Substrato
Epífita, Rupícola

DISTRIBUIÇÃO

Nativa, é endêmica do Brasil

Domínios Fitogeográficos
Mata Atlântica

Tipos de Vegetação
Floresta Ombrófila (Floresta Pluvial)

Distribuição Geográfica
Ocorrências confirmadas
Nordeste (Bahia)

MATERIAL TESTEMUNHO

E.M.C. Leme, 6043, RB, 575431,  (RB00782514), HB, Bahia
M.B. Foster & R. Forster, 64, GH, Bahia, Typus
Hage, J.L., 1249, RB, 209151,  (RB00204678), Bahia
Vinha, S.G. da, 130, RB, 202358,  (RB00204669), Bahia
M. B. Foster, 64, GH,  (GH00029105), GH,  (GH00029106), Bahia, Typus

IMAGENS DE CAMPO/ILUSTRAÇÕES
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Angiospermas Bromeliaceae A.Juss.

Figura 1: Aechmea disjuncta (L.B.Sm.) Leme & J.A.Siqueira

Figura 2: Aechmea disjuncta (L.B.Sm.) Leme & J.A.Siqueira

BIBLIOGRAFIA

Siqueira-Filho, J.A. & Leme, E.M.C. 2006. Fragmentos de Mata Atlântica do Nordeste: Biodiversidade, conservação e suas
bromélias. Andrea Jakobsson Estúdio Editorial Ltda., Rio de Janeiro. 416 p.
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Angiospermas Bromeliaceae A.Juss.

Aechmea distichantha Lem.
Este tratamento é composto pelos seguintes táxons: Aechmea distichantha, .

Tem como sinônimo
homotípico Aechmea distichantha  Lem. var.  distichantha
homotípico Aechmea distichantha  var.  typica L.B.Sm.
homotípico Aechmea minor E.Morren
homotípico Hohenbergia distichantha (Lem.) Baker
homotípico Hoplophytum distichanthum (Lem.) Beer
homotípico Platyaechmea distichantha (Lem.) L.B.Sm. & W.J.Kress
homotípico Quesnelia distichanta (Lem.) Lindm.
heterotípico Aechmea brasiliensis Regel
heterotípico Aechmea distichantha  var.  canaliculata M.B.Foster
heterotípico Aechmea distichantha  var.  glaziovii (Baker) L.B.Sm.
heterotípico Aechmea distichantha  var.  schlumbergeri E.Morren ex Mez
heterotípico Aechmea distichantha  var.  vernicosa E.Pereira
heterotípico Aechmea excavata Baker
heterotípico Aechmea glaziovii Baker
heterotípico Aechmea grandiceps (Griseb.) Mez
heterotípico Aechmea hookeri Lem.
heterotípico Aechmea involucrifera Mez
heterotípico Aechmea microphylla Mez
heterotípico Aechmea myriophylla E.Morren ex Baker
heterotípico Aechmea platyphylla Hassl.
heterotípico Aechmea polystachia  var.  excavata (Baker) Mez
heterotípico Aechmea polystachia  var.  myriophylla Hassl.
heterotípico Aechmea polystachia (Vell.) Mez
heterotípico Aechmea pulchella E.Morren ex Mez
heterotípico Aechmea regelii Mez
heterotípico Aechmea rubra Silveira
heterotípico Billbergia distichostachya Lem.
heterotípico Billbergia polystachia Lindl. & Paxton
heterotípico Chevaliera grandiceps Griseb.
heterotípico Hoiriri polystachya (Baker) Kuntze
heterotípico Hoplophytum polystachium (Lindl. & Paxton) Beer
heterotípico Platyaechmea distichantha  var.  glaziovii (Baker) L.B.Sm. & W.J.Kress
heterotípico Platyaechmea distichantha  var.  schlumbergeri (E.Morren ex Mez) L.B.Sm. & W.J.Kress
heterotípico Platyaechmea distichantha  var.  vernicosa (E.Pereira) L.B.Sm. & W.J.Kress

DESCRIÇÃO

Folha: roseta(s) foliar(es) infundibuliforme(s); bainha(s) foliar(es) desenvolvida(s); textura lâmina(s) foliar(es) coriácea(s);
margem(ns) lâmina(s) foliar(es) serreada(s); ápice(s) folha(s) agudo(s)/arredondado(s)/apiculado(s). Inflorescência: tipo de
inflorescência(s) paniculada(s); disposição da inflorescência(s) excedendo a(s) roseta(s) foliar(es); posição do pedúnculo(s)
na(s) antese ereto(s); bráctea(s) envolvendo o pedúnculo(s) completamente; raque exposta(s)/congesta(s). Flor: pedicelo(s)
ausente(s); disposição das flor(es) dística(s); sépala(s) livre(s)/parcialmente conata(s); cor das sépala(s) rosa a(s) rósea ou
magenta; simetria das sépala(s) assimétrica(s); ápice(s) das sépala(s) mucronado(s); forma das pétala(s) espatulada(s); cor das
pétala(s) roxa/azulada a(s) azul; apêndice(s) das pétala(s) com ápice(s) crenado(s); calosidade(s) das pétala(s) ausente(s).

Forma de Vida
Erva

Substrato
Epífita, Rupícola, Terrícola

DISTRIBUIÇÃO
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Angiospermas Bromeliaceae A.Juss.

Nativa, é endêmica do Brasil

Domínios Fitogeográficos
Cerrado, Mata Atlântica

Tipos de Vegetação
Campo de Altitude, Campo Rupestre, Cerrado (lato sensu), Floresta Ciliar ou Galeria, Floresta Ombrófila (Floresta Pluvial)

Distribuição Geográfica
Ocorrências confirmadas
Centro-Oeste (Mato Grosso do Sul)
Sudeste (Espírito Santo, Minas Gerais, Rio de Janeiro, São Paulo)
Sul (Paraná, Rio Grande do Sul, Santa Catarina)

MATERIAL TESTEMUNHO

R.C. Forzza, 1435, SPF
M. Verdi, 5639, FURB, FURB (FURB19260), Paraná
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Angiospermas Bromeliaceae A.Juss.

Aechmea drakeana André
DESCRIÇÃO

Folha: roseta(s) foliar(es) infundibuliforme(s); bainha(s) foliar(es) desenvolvida(s); textura lâmina(s) foliar(es) coriácea(s);
margem(ns) lâmina(s) foliar(es) serrilhada(s); ápice(s) folha(s) arredondado(s). Inflorescência: tipo de inflorescência(s)
espiciforme; disposição da inflorescência(s) excedendo a(s) roseta(s) foliar(es); posição do pedúnculo(s) na(s) antese ereto(s);
bráctea(s) envolvendo o pedúnculo(s) completamente; raque exposta(s). Flor: pedicelo(s) ausente(s); disposição das flor(es)
espiralada(s); sépala(s) livre(s); cor das sépala(s) rosa a(s) rósea ou magenta; simetria das sépala(s) assimétrica(s); ápice(s) das
sépala(s) mucronado(s); forma das pétala(s) lanceolada(s); cor das pétala(s) azulada a(s) azul; apêndice(s) das pétala(s) com
ápice(s) crenado(s); calosidade(s) das pétala(s) presente(s).

Forma de Vida
Erva

DISTRIBUIÇÃO

Cultivada, não é endêmica do Brasil

MATERIAL TESTEMUNHO

Poortman, 134, K,  (K000322239), K,  (K000322238), Typus
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Angiospermas Bromeliaceae A.Juss.

Aechmea echinata (Leme) Leme
Tem como sinônimo
basiônimo Wittrockia echinata Leme

DESCRIÇÃO

Folha: roseta(s) foliar(es) aberta(s); bainha(s) foliar(es) desenvolvida(s); textura lâmina(s) foliar(es) coriácea(s); margem(ns)
lâmina(s) foliar(es) serreada(s); ápice(s) folha(s) agudo(s)/acuminada(s)/apiculado(s). Inflorescência: tipo de inflorescência(s)
paniculada(s); disposição da inflorescência(s) inclusa(s) na(s) roseta(s) foliar(es); posição do pedúnculo(s) na(s) antese
ereto(s); bráctea(s) envolvendo o pedúnculo(s) esparsamente; raque densamente congesta(s). Flor: pedicelo(s) ausente(s);
disposição das flor(es) espiralada(s); sépala(s) livre(s); cor das sépala(s) vermelha; simetria das sépala(s) assimétrica(s);
ápice(s) das sépala(s) mucronado(s); forma das pétala(s) lanceolada(s); cor das pétala(s) lilás; apêndice(s) das pétala(s)
ausente(s); calosidade(s) das pétala(s) ausente(s).

DESCRIÇÃO ADICIONAL

Inflorescência densamente corimbosa; bráteas florais vermelho-alaranjadas, oblongo-elípticas, naviculares, agudas, carenadas,
excedendo o comprimento das sépalas.

Forma de Vida
Erva

Substrato
Terrícola

DISTRIBUIÇÃO

Nativa, é endêmica do Brasil

Domínios Fitogeográficos
Mata Atlântica

Tipos de Vegetação
Floresta Ombrófila (Floresta Pluvial)

Distribuição Geográfica
Ocorrências confirmadas
Nordeste (Bahia)

MATERIAL TESTEMUNHO

G. Martinelli, 6077, CEPEC,  (CEPEC00017623), Bahia
A. M. Carvalho, 3360, CEPEC,  (CEPEC00052236), Bahia, Typus

BIBLIOGRAFIA

Leme, E. M. C. 1997. Canistrum, Bromélias da Mata Atlântica. Ed. Salamandra, Rio de Janeiro, 107p.
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Angiospermas Bromeliaceae A.Juss.

Aechmea egleriana L.B.Sm.
Este tratamento é composto pelos seguintes táxons: Aechmea egleriana, Aechmea egleriana var. egleriana, Aechmea egleriana
var. major.

DESCRIÇÃO

Folha: roseta(s) foliar(es) utricular(es); bainha(s) foliar(es) desenvolvida(s); textura lâmina(s) foliar(es) coriácea(s);
margem(ns) lâmina(s) foliar(es) serreada(s); ápice(s) folha(s) agudo(s). Inflorescência: tipo de inflorescência(s) paniculada(s);
disposição da inflorescência(s) excedendo a(s) roseta(s) foliar(es); posição do pedúnculo(s) na(s) antese ereto(s); bráctea(s)
envolvendo o pedúnculo(s) completamente; raque congesta(s). Flor: pedicelo(s) ausente(s); disposição das flor(es)
espiralada(s); sépala(s) parcialmente conata(s); cor das sépala(s) rosa a(s) rósea ou magenta; simetria das sépala(s)
assimétrica(s); ápice(s) das sépala(s) mucronado(s); forma das pétala(s) espatulada(s); cor das pétala(s) branca a(s) creme/
rósea a(s) rosa ou magenta; apêndice(s) das pétala(s) com ápice(s) crenado(s); calosidade(s) das pétala(s) ausente(s).

Forma de Vida
Erva

Substrato
Epífita, Rupícola

DISTRIBUIÇÃO

Nativa, é endêmica do Brasil

Domínios Fitogeográficos
Amazônia

Tipos de Vegetação
Campinarana, Floresta Ciliar ou Galeria

Distribuição Geográfica
Ocorrências confirmadas
Norte (Amapá, Pará)

CHAVE DE IDENTIFICAÇÃO

Chave para as variedades de Aechmea egleriana
1.Lâminas lineares, agudas, com um rígido espinho terminal
    2 Folhas com cerca de 50 cm de comprimento, inflorescência 9-21 cm de comprimento................... Aechmea egleriana var.
egleriana
    2' Folhas com até 11 cm de comprimento, inflorescência com 37 cm de comprimento......................Aechmea egleriana var.
major
             

MATERIAL TESTEMUNHO

A. Ducke, s.n., MG (MG011279), Pará, Typus

IMAGENS DE CAMPO/ILUSTRAÇÕES
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Angiospermas Bromeliaceae A.Juss.

Figura 1: Aechmea egleriana L.B.Sm.
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Angiospermas Bromeliaceae A.Juss.

Aechmea egleriana L.B.Sm. var. egleriana

DESCRIÇÃO

Planta florida com 40 cm de altura; folha com cerca de 50 cm; inflorescência 9-21 cm de comprimento.

Forma de Vida
Erva

Substrato
Epífita, Rupícola

DISTRIBUIÇÃO

Nativa, é endêmica do Brasil

Domínios Fitogeográficos
Amazônia

Tipos de Vegetação
Campinarana, Floresta Ciliar ou Galeria

Distribuição Geográfica
Ocorrências confirmadas
Norte (Pará)
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Angiospermas Bromeliaceae A.Juss.

Aechmea egleriana var. major L.B.Sm.
Tem como sinônimo
heterotípico Aechmea clepsydrica E.Pereira & Reitz

DESCRIÇÃO

Planta florida com mais de 60 cm de altura; folhas com até 10 cm de comprimento; inflorescência 37 cm de comprimento.

Forma de Vida
Erva

Substrato
Epífita, Rupícola

DISTRIBUIÇÃO

Nativa, é endêmica do Brasil

Domínios Fitogeográficos
Amazônia

Tipos de Vegetação
Campinarana, Floresta Ciliar ou Galeria

Distribuição Geográfica
Ocorrências confirmadas
Norte (Amapá, Pará)
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Angiospermas Bromeliaceae A.Juss.

Aechmea emmerichiae Leme
DESCRIÇÃO

Folha: roseta(s) foliar(es) aberta(s); bainha(s) foliar(es) desenvolvida(s); textura lâmina(s) foliar(es) coriácea(s); margem(ns)
lâmina(s) foliar(es) serreada(s); ápice(s) folha(s) apiculado(s). Inflorescência: tipo de inflorescência(s) paniculada(s);
disposição da inflorescência(s) excedendo a(s) roseta(s) foliar(es); posição do pedúnculo(s) na(s) antese ereto(s)/subereta(s);
bráctea(s) envolvendo o pedúnculo(s) esparsamente; raque exposta(s). Flor: pedicelo(s) subséssil(eis); disposição das flor(es)
fasciculada(s); sépala(s) conata(s); cor das sépala(s) amarela ou amarelada; simetria das sépala(s) assimétrica(s); ápice(s) das
sépala(s) mucronado(s); forma das pétala(s) espatulada(s); cor das pétala(s) amarelada a(s) amarela; apêndice(s) das pétala(s)
com ápice(s) eroso(s); calosidade(s) das pétala(s) presente(s).

Forma de Vida
Erva

Substrato
Rupícola

DISTRIBUIÇÃO

Nativa, é endêmica do Brasil

Domínios Fitogeográficos
Caatinga, Mata Atlântica

Tipos de Vegetação
Caatinga (stricto sensu), Campo Rupestre, Floresta Ombrófila (Floresta Pluvial), Vegetação Sobre Afloramentos Rochosos

Distribuição Geográfica
Ocorrências confirmadas
Nordeste (Bahia, Paraíba)

MATERIAL TESTEMUNHO

Pontes, R.A., 142, JPB, RB, 418544, ,  (RB00418292), Paraíba
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Angiospermas Bromeliaceae A.Juss.

Aechmea entringeri Leme
DESCRIÇÃO

Folha: roseta(s) foliar(es) infundibuliforme(s); bainha(s) foliar(es) desenvolvida(s); textura lâmina(s) foliar(es) coriácea(s);
margem(ns) lâmina(s) foliar(es) serrilhada(s); ápice(s) folha(s) agudo(s)/apiculado(s). Inflorescência: tipo de inflorescência(s)
paniculada(s); disposição da inflorescência(s) excedendo a(s) roseta(s) foliar(es); posição do pedúnculo(s) na(s) antese ereto(s);
bráctea(s) envolvendo o pedúnculo(s) completamente; raque congesta(s). Flor: pedicelo(s) ausente(s); disposição das flor(es)
espiralada(s); sépala(s) parcialmente conata(s); cor das sépala(s) branca ou creme/roxa; simetria das sépala(s) assimétrica(s);
ápice(s) das sépala(s) mucronado(s); forma das pétala(s) espatulada(s); cor das pétala(s) roxa; apêndice(s) das pétala(s) com
ápice(s) eroso(s); calosidade(s) das pétala(s) presente(s).

DESCRIÇÃO ADICIONAL

Brácteas florais rosas, ovado-triangulares, apiculadas, igualando o comprimento das sépalas; sépalas esbranquiçadas com ápices
roxos.

Forma de Vida
Erva

Substrato
Rupícola, Terrícola

DISTRIBUIÇÃO

Nativa, é endêmica do Brasil

Domínios Fitogeográficos
Mata Atlântica

Tipos de Vegetação
Floresta Ombrófila (Floresta Pluvial)

Distribuição Geográfica
Ocorrências confirmadas
Sudeste (Espírito Santo)

MATERIAL TESTEMUNHO

Kautsky, R.A., 936, HB, Espírito Santo, Typus
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Angiospermas Bromeliaceae A.Juss.

Aechmea eurycorymbus Harms
DESCRIÇÃO

Folha: roseta(s) foliar(es) aberta(s); bainha(s) foliar(es) desenvolvida(s); textura lâmina(s) foliar(es) coriácea(s); margem(ns)
lâmina(s) foliar(es) serreada(s); ápice(s) folha(s) acuminada(s). Inflorescência: tipo de inflorescência(s) paniculada(s);
disposição da inflorescência(s) excedendo a(s) roseta(s) foliar(es); posição do pedúnculo(s) na(s) antese ereto(s)/subereta(s);
bráctea(s) envolvendo o pedúnculo(s) completamente; raque exposta(s). Flor: pedicelo(s) subséssil(eis); disposição das
flor(es) fasciculada(s); sépala(s) conata(s); cor das sépala(s) amarela ou amarelada; simetria das sépala(s) assimétrica(s);
ápice(s) das sépala(s) mucronado(s); forma das pétala(s) lanceolada(s); cor das pétala(s) laranja; apêndice(s) das pétala(s)
com ápice(s) crenado(s); calosidade(s) das pétala(s) presente(s).

Forma de Vida
Erva

Substrato
Terrícola

DISTRIBUIÇÃO

Nativa, é endêmica do Brasil

Domínios Fitogeográficos
Caatinga, Mata Atlântica

Tipos de Vegetação
Floresta Estacional Semidecidual, Floresta Ombrófila (Floresta Pluvial)

Distribuição Geográfica
Ocorrências confirmadas
Nordeste (Alagoas, Paraíba, Pernambuco)

MATERIAL TESTEMUNHO

E. Werdermann, 2931, B, 418214 (B 10 0244721), Typus
Pontes, R.A., 234, RB, 418214, ,  (RB00354449)

BIBLIOGRAFIA

Siqueira-Filho, J.A. & Leme, E.M.C. 2006. Fragmentos de Mata Atlântica do Nordeste: Biodiversidade, conservação e suas
bromélias. Andrea Jakobsson Estúdio Editorial Ltda., Rio de Janeiro. 416 p.
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Angiospermas Bromeliaceae A.Juss.

Aechmea farinosa (Regel) L.B.Sm.
Este tratamento é composto pelos seguintes táxons: Aechmea farinosa, .

Tem como sinônimo
basiônimo Lamprococcus farinosus Regel
homotípico Aechmea conglomerata  var.  farinosa (Regel) Baker
heterotípico Aechmea conglomerata  var.  discolor Beer ex Baker
heterotípico Aechmea conglomerata Baker
heterotípico Aechmea farinosa  var.  conglomerata (Baker) L.B.Sm.
heterotípico Aechmea farinosa  var.  discolor (Beer ex Baker) L.B.Sm.
heterotípico Aechmea glomerata  var.  discolor (Beer ex Baker) Mez
heterotípico Aechmea glomerata  var.  farinosa (Regel) Mez
heterotípico Aechmea glomerata (Beer) Mez
heterotípico Lamprococcus farinosus  var.  discolor (Beer ex Baker) L.B.Sm. & W.J.Kress
heterotípico Lamprococcus farinosus  var.  glomeratus (Beer) L.B.Sm. & W.J.Kress
heterotípico Lamprococcus glomeratus Beer

DESCRIÇÃO

Folha: roseta(s) foliar(es) infundibuliforme(s); bainha(s) foliar(es) desenvolvida(s); textura lâmina(s) foliar(es) cartácea(s);
margem(ns) lâmina(s) foliar(es) quase inerme(s); ápice(s) folha(s) arredondado(s)/apiculado(s). Inflorescência: tipo de
inflorescência(s) paniculada(s); disposição da inflorescência(s) excedendo a(s) roseta(s) foliar(es); posição do pedúnculo(s)
na(s) antese ereto(s); bráctea(s) envolvendo o pedúnculo(s) esparsamente; raque congesta(s). Flor: pedicelo(s) ausente(s);
disposição das flor(es) espiralada(s); sépala(s) livre(s); cor das sépala(s) vermelha; simetria das sépala(s) assimétrica(s);
ápice(s) das sépala(s) inerme(s); forma das pétala(s) espatulada(s); cor das pétala(s) azulada a(s) azul; apêndice(s) das
pétala(s) com ápice(s) fimbriado(s); calosidade(s) das pétala(s) ausente(s).

Forma de Vida
Erva

Substrato
Epífita

DISTRIBUIÇÃO

Nativa, é endêmica do Brasil

Domínios Fitogeográficos
Mata Atlântica

Tipos de Vegetação
Floresta Ombrófila (Floresta Pluvial), Restinga

Distribuição Geográfica
Ocorrências confirmadas
Nordeste (Bahia)

MATERIAL TESTEMUNHO

J.G. Jardim, 1251, NY, NY,  (NY00585826), Bahia
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Angiospermas Bromeliaceae A.Juss.

Aechmea fasciata (Lindl.) Baker
Este tratamento é composto pelos seguintes táxons: Aechmea fasciata, .

Tem como sinônimo
basiônimo Billbergia fasciata Lindl.
homotípico Aechmea fasciata  (Lindl.) Baker var.  fasciata
homotípico Hoplophytum fasciatum (Lindl.) Beer
homotípico Platyaechmea fasciata (Lindl.) L.B.Sm. & W.J.Kress
heterotípico Aechmea fasciata  var.  flavivittata Reitz
heterotípico Aechmea fasciata  var.  pruinosa Reitz
heterotípico Aechmea fasciata  var.  purpurea (Guillon) Mez
heterotípico Aechmea hamata Mez
heterotípico Aechmea leopoldii Baker
heterotípico Billbergia glazioviana Regel
heterotípico Billbergia rhodocyanea  var.  purpurea Guillon
heterotípico Billbergia rhodocyanea Lem.
heterotípico Hohenbergia fasciata (Lindl.) Schult. & Schult.f.
heterotípico Platyaechmea fasciata  var.  flavivittata (Reitz) L.B.Sm. & W.J.Kress
heterotípico Platyaechmea fasciata  var.  pruinosa (Reitz) L.B.Sm. & W.J.Kress
heterotípico Platyaechmea fasciata  var.  purpurea (Guillon) L.B.Sm. & W.J.Kress
heterotípico Tillandsia bracteata Vell.

DESCRIÇÃO

Folha: roseta(s) foliar(es) infundibuliforme(s); bainha(s) foliar(es) desenvolvida(s); textura lâmina(s) foliar(es) coriácea(s);
margem(ns) lâmina(s) foliar(es) serreada(s); ápice(s) folha(s) arredondado(s)/apiculado(s). Inflorescência: tipo de
inflorescência(s) espiciforme; disposição da inflorescência(s) excedendo a(s) roseta(s) foliar(es); posição do pedúnculo(s)
na(s) antese ereto(s); bráctea(s) envolvendo o pedúnculo(s) completamente; raque densamente congesta(s). Flor: pedicelo(s)
ausente(s); disposição das flor(es) espiralada(s); sépala(s) parcialmente conata(s); cor das sépala(s) rosa a(s) rósea ou magenta;
simetria das sépala(s) assimétrica(s); ápice(s) das sépala(s) mucronado(s); forma das pétala(s) espatulada(s); cor das pétala(s)
azulada a(s) azul; apêndice(s) das pétala(s) com ápice(s) fimbriado(s); calosidade(s) das pétala(s) presente(s).

Forma de Vida
Erva

Substrato
Epífita

DISTRIBUIÇÃO

Nativa, é endêmica do Brasil

Domínios Fitogeográficos
Mata Atlântica

Tipos de Vegetação
Floresta Ombrófila (Floresta Pluvial)

Distribuição Geográfica
Ocorrências confirmadas
Sudeste (Rio de Janeiro)
Possíveis ocorrências
Sudeste (Espírito Santo)

MATERIAL TESTEMUNHO

L.S. Sylvestre, 1149, RBR, 22021,  (RBR00022021), Rio de Janeiro
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Angiospermas Bromeliaceae A.Juss.

IMAGENS DE CAMPO/ILUSTRAÇÕES

Figura 1: Aechmea fasciata (Lindl.) Baker

Figura 2: Aechmea fasciata (Lindl.) Baker
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Angiospermas Bromeliaceae A.Juss.

Aechmea fernandae (E.Morren) Baker
Tem como sinônimo
basiônimo Bromelia fernandae E.Morren
homotípico Chevaliera fernandae (E.Morren) L.B.Sm. & W.J.Kress
heterotípico Aechmea schomburgkii Baker
heterotípico Ananas mensdorfiana Baker

DESCRIÇÃO

Folha: roseta(s) foliar(es) aberta(s); bainha(s) foliar(es) pouco desenvolvida(s); textura lâmina(s) foliar(es) coriácea(s);
margem(ns) lâmina(s) foliar(es) serreada(s); ápice(s) folha(s) acuminada(s). Inflorescência: tipo de inflorescência(s)
espiciforme; disposição da inflorescência(s) excedendo a(s) roseta(s) foliar(es); posição do pedúnculo(s) na(s) antese ereto(s);
bráctea(s) envolvendo o pedúnculo(s) esparsamente; raque exposta(s). Flor: pedicelo(s) ausente(s); disposição das flor(es)
espiralada(s); sépala(s) parcialmente conata(s); cor das sépala(s) vermelha; simetria das sépala(s) assimétrica(s); ápice(s) das
sépala(s) mucronado(s); forma das pétala(s) elíptica(s); cor das pétala(s) amarelada a(s) amarela; apêndice(s) das pétala(s)
com ápice(s) eroso(s); calosidade(s) das pétala(s) presente(s).

Forma de Vida
Erva

Substrato
Terrícola

DISTRIBUIÇÃO

Nativa, é endêmica do Brasil

Domínios Fitogeográficos
Amazônia

Tipos de Vegetação
Floresta de Terra Firme

Distribuição Geográfica
Ocorrências confirmadas
Norte (Acre, Amazonas, Amapá, Roraima)

MATERIAL TESTEMUNHO

R.C. Forzza, 6241, RB, 547182, ,  (RB00710103), Acre

BIBLIOGRAFIA

Sousa, G. M. 2004: Revisão taxonômica de Aechmea Ruiz & Pav. subg. Chevaliera (Gaudich. ex Beer) Baker – Bromelioideae,
Bromeliaceae. Doctoral Thesis. Universidade de São Paulo.
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Angiospermas Bromeliaceae A.Juss.

Aechmea flavorosea E.Pereira
Tem como sinônimo
homotípico Platyaechmea flavorosea (E.Pereira) L.B.Sm. & W.J.Kress

DESCRIÇÃO

Folha: roseta(s) foliar(es) tubular(es); bainha(s) foliar(es) desenvolvida(s); textura lâmina(s) foliar(es) coriácea(s);
margem(ns) lâmina(s) foliar(es) espinescente(s); ápice(s) folha(s) arredondado(s). Inflorescência: tipo de inflorescência(s)
espiciforme; disposição da inflorescência(s) excedendo a(s) roseta(s) foliar(es); posição do pedúnculo(s) na(s) antese ereto(s);
bráctea(s) envolvendo o pedúnculo(s) esparsamente; raque exposta(s)/congesta(s). Flor: pedicelo(s) ausente(s); disposição das
flor(es) fasciculada(s); sépala(s) parcialmente conata(s); cor das sépala(s) vermelha/rosa a(s) rósea ou magenta; simetria das
sépala(s) assimétrica(s); ápice(s) das sépala(s) inerme(s); forma das pétala(s) lanceolada(s)/espatulada(s); cor das pétala(s)
amarelada a(s) amarela; apêndice(s) das pétala(s) com ápice(s) fimbriado(s); calosidade(s) das pétala(s) ausente(s).

DESCRIÇÃO ADICIONAL

Folhas com manchas alvo-lineares, ápice da lâmina arredondado-emarginado e mucronado; inflorescência alvo-flocosa, exceto
pelas pétalas. Brácteas primárias não muito mais compridas que as espigas.

Forma de Vida
Erva

Substrato
Epífita, Rupícola

DISTRIBUIÇÃO

Nativa, é endêmica do Brasil

Domínios Fitogeográficos
Mata Atlântica

Tipos de Vegetação
Floresta Ombrófila (Floresta Pluvial)

Distribuição Geográfica
Ocorrências confirmadas
Sudeste (Espírito Santo)
Possíveis ocorrências
Sudeste (Rio de Janeiro)

MATERIAL TESTEMUNHO

B. Marx, 10, US, 2853764,  (US00091479), HB, 67931, Typus
D. Sucre, 11032, RB, 382295,  (RB00175442)
L. Kollmann, 9700, MBML (MBML029952), Espírito Santo
M. Simonelli; F. A. R. Matos, L. F. Magnago, 1166, MBML, 33398,  (MBML033398), Espírito Santo
L. Kollmann, 9700, MBML (MBML029952), Espírito Santo

IMAGENS DE CAMPO/ILUSTRAÇÕES
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Angiospermas Bromeliaceae A.Juss.

Figura 1: Aechmea flavorosea E.Pereira

Figura 2: Aechmea flavorosea E.Pereira

BIBLIOGRAFIA

Leme, E.M.C., 1990. Notes on Aechmea flavo-rosea, Journal of the Bromeliad Society 40: 261-2.

138

Coleção Flora do Brasil 2020 - Jardim Botânico do Rio de Janeiro

https://imagemcampo.jbrj.gov.br/producao%2Fimagens_de_campo%2F292041095.jpg
https://imagemcampo.jbrj.gov.br/producao%2Fimagens_de_campo%2F292041096.jpg


Angiospermas Bromeliaceae A.Juss.

Aechmea floribunda Mart. ex Schult. &
Schult.f.
Tem como sinônimo
homotípico Pironneava floribunda (Mart. ex Schult. & Schult.f.) Wittm.
homotípico Streptocalyx floribunda (Mart. ex Schult. & Schult.f.) Mez
heterotípico Aechmea platynema (Gaudich.) Baker
heterotípico Hohenbergia platynema (Gaudich.) Baker
heterotípico Hoplophytum platynema (Gaudich.) Beer
heterotípico Pironneava platynema Gaudich.
heterotípico Streptocalyx platynema (Gaudich.) Lindm.

DESCRIÇÃO

Folha: roseta(s) foliar(es) infundibuliforme(s); bainha(s) foliar(es) desenvolvida(s); textura lâmina(s) foliar(es) coriácea(s);
margem(ns) lâmina(s) foliar(es) serreada(s); ápice(s) folha(s) agudo(s). Inflorescência: tipo de inflorescência(s) paniculada(s);
disposição da inflorescência(s) excedendo a(s) roseta(s) foliar(es); posição do pedúnculo(s) na(s) antese ereto(s); bráctea(s)
envolvendo o pedúnculo(s) esparsamente; raque exposta(s). Flor: pedicelo(s) ausente(s); disposição das flor(es) espiralada(s);
sépala(s) parcialmente conata(s); cor das sépala(s) branca ou creme; simetria das sépala(s) assimétrica(s); ápice(s) das
sépala(s) mucronado(s); forma das pétala(s) espatulada(s); cor das pétala(s) branca a(s) creme; apêndice(s) das pétala(s)
ausente(s); calosidade(s) das pétala(s) presente(s).

COMENTÁRIO

Folhas com bandas transversais de tricomas; brácteas florais reniformes com longo espinho terminal, verdes, margens inteiras.

Forma de Vida
Erva

Substrato
Epífita, Rupícola, Terrícola

DISTRIBUIÇÃO

Nativa, é endêmica do Brasil

Domínios Fitogeográficos
Mata Atlântica

Tipos de Vegetação
Floresta Estacional Semidecidual, Floresta Ombrófila (Floresta Pluvial), Restinga

Distribuição Geográfica
Ocorrências confirmadas
Norte (Rondônia)
Sudeste (Espírito Santo, Rio de Janeiro)

MATERIAL TESTEMUNHO

C. Farney, 6632, GUA
Fernandes, D., 537, RB, 349009,  (RB00272959), Rio de Janeiro
T. Fontoura, 212, RB, 295723, , ,  (RB00272760), Rio de Janeiro

IMAGENS DE CAMPO/ILUSTRAÇÕES
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Angiospermas Bromeliaceae A.Juss.

Figura 1: Aechmea floribunda Mart. ex Schult. & Schult.f.

Figura 2: Aechmea floribunda Mart. ex Schult. & Schult.f.
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Angiospermas Bromeliaceae A.Juss.

Aechmea fosteriana L.B.Sm.
Este tratamento é composto pelos seguintes táxons: Aechmea fosteriana, Aechmea fosteriana subsp. fosteriana, Aechmea
fosteriana subsp. rupicola.

DESCRIÇÃO

Folha: roseta(s) foliar(es) infundibuliforme(s)/tubular(es); bainha(s) foliar(es) desenvolvida(s); textura lâmina(s) foliar(es)
coriácea(s); margem(ns) lâmina(s) foliar(es) serreada(s); ápice(s) folha(s) arredondado(s). Inflorescência: tipo de
inflorescência(s) paniculada(s); disposição da inflorescência(s) excedendo a(s) roseta(s) foliar(es); posição do pedúnculo(s)
na(s) antese ereto(s); bráctea(s) envolvendo o pedúnculo(s) esparsamente; raque congesta(s). Flor: pedicelo(s) ausente(s);
disposição das flor(es) espiralada(s); sépala(s) livre(s); cor das sépala(s) esverdeada a(s) verde; simetria das sépala(s)
assimétrica(s); ápice(s) das sépala(s) inerme(s); forma das pétala(s) elíptica(s); cor das pétala(s) amarelada a(s) amarela;
apêndice(s) das pétala(s) com ápice(s) eroso(s); calosidade(s) das pétala(s) ausente(s).

Forma de Vida
Erva

Substrato
Epífita, Rupícola, Terrícola

DISTRIBUIÇÃO

Nativa, é endêmica do Brasil

Domínios Fitogeográficos
Mata Atlântica

Tipos de Vegetação
Floresta Ombrófila (Floresta Pluvial), Restinga

Distribuição Geográfica
Ocorrências confirmadas
Sudeste (Espírito Santo)

CHAVE DE IDENTIFICAÇÃO

1. Planta terrícola ou epífita; lâminas foliares com bandas castanhas
transversais............................................................................................................ Aechmea fosteriana subsp. fosteriana
1’. Planta rupícola; lâminas foliares sem bandas castanhas
transversais..................................................................................................................... Aechmea fosteriana subsp. rupicola

MATERIAL TESTEMUNHO

M.B. Foster, 177, GH (GH00028996), GH,  (GH00028995), Espírito Santo, Typus
A. P. G. de Faria, 92, MBML (MBML019721), Espírito Santo
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Angiospermas Bromeliaceae A.Juss.

Aechmea fosteriana L.B.Sm. subsp.
fosteriana

DESCRIÇÃO

Planta terrestre ou epífita, lâminas das folhas com bandas castanhas dispostas transversalmente.

Forma de Vida
Erva

Substrato
Epífita, Terrícola

DISTRIBUIÇÃO

Nativa, é endêmica do Brasil

Domínios Fitogeográficos
Mata Atlântica

Tipos de Vegetação
Restinga

Distribuição Geográfica
Ocorrências confirmadas
Sudeste (Espírito Santo)

MATERIAL TESTEMUNHO

Foster, M.B., 177, R, Espírito Santo, Typus
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Angiospermas Bromeliaceae A.Juss.

Aechmea fosteriana subsp. rupicola Leme
DESCRIÇÃO

Planta rupícola; folhas com lâminas sem bandas castanhas transversais.

Forma de Vida
Erva

Substrato
Rupícola

DISTRIBUIÇÃO

Nativa, é endêmica do Brasil

Domínios Fitogeográficos
Mata Atlântica

Tipos de Vegetação
Floresta Ombrófila (Floresta Pluvial)

Distribuição Geográfica
Ocorrências confirmadas
Sudeste (Espírito Santo)

MATERIAL TESTEMUNHO

E.M.C. Leme, 1126, RB, 533298,  (RB00857515), RB, 533298,  (RB00857511), Espírito Santo, Typus
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Angiospermas Bromeliaceae A.Juss.

Aechmea fraudulosa Mez
Tem como sinônimo
heterotípico Streptocalyx blanchetii Baker

DESCRIÇÃO

Folha: roseta(s) foliar(es) infundibuliforme(s); bainha(s) foliar(es) desenvolvida(s); textura lâmina(s) foliar(es) coriácea(s);
margem(ns) lâmina(s) foliar(es) serreada(s); ápice(s) folha(s) agudo(s). Inflorescência: tipo de inflorescência(s) paniculada(s);
disposição da inflorescência(s) excedendo a(s) roseta(s) foliar(es); posição do pedúnculo(s) na(s) antese ereto(s); bráctea(s)
envolvendo o pedúnculo(s) esparsamente; raque exposta(s). Flor: pedicelo(s) ausente(s); disposição das flor(es) espiralada(s);
sépala(s) livre(s); cor das sépala(s) amarela ou amarelada; simetria das sépala(s) assimétrica(s); ápice(s) das sépala(s)
inerme(s); forma das pétala(s) espatulada(s); cor das pétala(s) amarelada a(s) amarela; apêndice(s) das pétala(s) com ápice(s)
fimbriado(s); calosidade(s) das pétala(s) ausente(s).

COMENTÁRIO

Raque avermelhada;brácteas florais lanceoladas, agudas, vermelhas com ápice amarelo. 

Forma de Vida
Erva

Substrato
Terrícola

DISTRIBUIÇÃO

Nativa, é endêmica do Brasil

Domínios Fitogeográficos
Mata Atlântica

Tipos de Vegetação
Floresta Ombrófila (Floresta Pluvial), Restinga

Distribuição Geográfica
Ocorrências confirmadas
Nordeste (Bahia)

MATERIAL TESTEMUNHO

S. G. Vinha, 132, CEPEC,  (CEPEC00003575), Bahia
A.R. Reitz, 6811, HBR, Bahia
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Angiospermas Bromeliaceae A.Juss.

Aechmea froesii (L.B.Sm.) Leme &
J.A.Siqueira
DESCRIÇÃO

Folha: roseta(s) foliar(es) infundibuliforme(s); bainha(s) foliar(es) desenvolvida(s); textura lâmina(s) foliar(es) coriácea(s);
margem(ns) lâmina(s) foliar(es) serreada(s); ápice(s) folha(s) agudo(s)/acuminada(s)/apiculado(s). Inflorescência: tipo de
inflorescência(s) paniculada(s); disposição da inflorescência(s) excedendo a(s) roseta(s) foliar(es); posição do pedúnculo(s)
na(s) antese ereto(s); bráctea(s) envolvendo o pedúnculo(s) esparsamente; raque exposta(s). Flor: pedicelo(s) ausente(s);
disposição das flor(es) espiralada(s); sépala(s) parcialmente conata(s); cor das sépala(s) esverdeada a(s) verde; simetria das
sépala(s) assimétrica(s); ápice(s) das sépala(s) mucronado(s); forma das pétala(s) lanceolada(s); cor das pétala(s) branca a(s)
creme; apêndice(s) das pétala(s) ausente(s); calosidade(s) das pétala(s) presente(s).

DESCRIÇÃO ADICIONAL

Brácteas florais largamente ovadas a ovado-triangulares, acuminado-caudadas, castanho-estramíneas, inteiras, igualando a mais
curtas que os ovários; pétalas lanceoladas, acuminadas, patentes a recurvadas em direção ao ápice na antese.

Forma de Vida
Erva

Substrato
Epífita, Terrícola

DISTRIBUIÇÃO

Nativa, é endêmica do Brasil

Domínios Fitogeográficos
Mata Atlântica

Tipos de Vegetação
Floresta Ombrófila (Floresta Pluvial), Restinga

Distribuição Geográfica
Ocorrências confirmadas
Nordeste (Alagoas, Bahia, Pernambuco)

MATERIAL TESTEMUNHO

A.M. Carvalho, 7130, RB, ,  (RB00334537), Alagoas

BIBLIOGRAFIA

Siqueira-Filho, J.A. & Leme, E.M.C. 2006. Fragmentos de Mata Atlântica do Nordeste: Biodiversidade, conservação e suas
bromélias. Andrea Jakobsson Estúdio Editorial Ltda., Rio de Janeiro. 416 p.
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Angiospermas Bromeliaceae A.Juss.

Aechmea fulgens Brongn.
Este tratamento é composto pelos seguintes táxons: Aechmea fulgens, .

Tem como sinônimo
homotípico Lamprococcus fulgens (Brongn.) Beer
heterotípico Aechmea discolor C.Morren
heterotípico Aechmea fulgens  var.  discolor (C. Morren) Brongn. ex Baker
heterotípico Lamprococcus fulgens  var.  discolor (C.Morren) Brongn. ex Beer

DESCRIÇÃO

Folha: roseta(s) foliar(es) infundibuliforme(s); bainha(s) foliar(es) desenvolvida(s); textura lâmina(s) foliar(es)
membranácea(s); margem(ns) lâmina(s) foliar(es) serrilhada(s); ápice(s) folha(s) obtuso(s)/apiculado(s). Inflorescência: tipo
de inflorescência(s) espiciforme/paniculada(s); disposição da inflorescência(s) inclusa(s) na(s) roseta(s) foliar(es); posição do
pedúnculo(s) na(s) antese levemente recurvado(s); bráctea(s) envolvendo o pedúnculo(s) esparsamente; raque exposta(s).
Flor: pedicelo(s) ausente(s); disposição das flor(es) espiralada(s); sépala(s) livre(s); cor das sépala(s) vermelha/vinácea/roxa;
simetria das sépala(s) assimétrica(s); ápice(s) das sépala(s) inerme(s); forma das pétala(s) obovada(s); cor das pétala(s) lilás;
apêndice(s) das pétala(s) com ápice(s) crenado(s); calosidade(s) das pétala(s) ausente(s).

DESCRIÇÃO ADICIONAL

Folhas abaxialmente cinéreas; inflorescência glabrescente com ramificações ausentes ou presentes apenas na base; flores com
pétalas lilases, margem alva.

Forma de Vida
Erva

Substrato
Epífita, Terrícola

DISTRIBUIÇÃO

Nativa, é endêmica do Brasil

Domínios Fitogeográficos
Mata Atlântica

Tipos de Vegetação
Floresta Estacional Semidecidual, Floresta Ombrófila (Floresta Pluvial)

Distribuição Geográfica
Ocorrências confirmadas
Nordeste (Alagoas, Paraíba, Pernambuco)

MATERIAL TESTEMUNHO

Santana Júnior, JA, 220, ASE (ASE0033084), Sergipe
R.A. Pontes, 249, RB, 418190,  (RB00802615)
C.C. Chamas, s.n., RB, 280045, ,  (RB00802622)
J.A. Siqueira Filho, 2508, HVASF, 11235,  (HVASF011235), Pernambuco
Questel A., s.n., P (P00077231), Typus

IMAGENS DE CAMPO/ILUSTRAÇÕES
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Angiospermas Bromeliaceae A.Juss.

Figura 1: Aechmea fulgens Brongn.

Figura 2: Aechmea fulgens Brongn.

Figura 3: Aechmea fulgens Brongn.

BIBLIOGRAFIA
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Angiospermas Bromeliaceae A.Juss.

Siqueira-Filho, J.A. & Leme, E.M.C. 2006. Fragmentos de Mata Atlântica do Nordeste: Biodiversidade, conservação e suas
bromélias. Andrea Jakobsson Estúdio Editorial Ltda., Rio de Janeiro. 416 p.
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Angiospermas Bromeliaceae A.Juss.

Aechmea gamosepala Wittm.
Este tratamento é composto pelos seguintes táxons: Aechmea gamosepala, Aechmea gamosepala var. gamosepala, Aechmea
gamosepala var. nivea.

Tem como sinônimo
homotípico Ortgiesia gamosepala (Wittm.) L.B.Sm. & W.J.Kress

DESCRIÇÃO

Folha: roseta(s) foliar(es) infundibuliforme(s); bainha(s) foliar(es) desenvolvida(s); textura lâmina(s) foliar(es) cartácea(s);
margem(ns) lâmina(s) foliar(es) serrilhada(s); ápice(s) folha(s) agudo(s). Inflorescência: tipo de inflorescência(s) espiciforme;
disposição da inflorescência(s) excedendo a(s) roseta(s) foliar(es); posição do pedúnculo(s) na(s) antese ereto(s); bráctea(s)
envolvendo o pedúnculo(s) esparsamente; raque exposta(s). Flor: pedicelo(s) ausente(s); disposição das flor(es) espiralada(s);
sépala(s) parcialmente conata(s); cor das sépala(s) rosa a(s) rósea ou magenta; simetria das sépala(s) assimétrica(s); ápice(s)
das sépala(s) mucronado(s); forma das pétala(s) espatulada(s); cor das pétala(s) branca a(s) creme/azulada a(s) azul;
apêndice(s) das pétala(s) com ápice(s) fimbriado(s); calosidade(s) das pétala(s) presente(s).

COMENTÁRIO

Espécie com flores que variam em tons mais fortes a mais suaves, inflorescências maiores e com mais flores a inflorescências
mais delicadas e de poucas flores. O formato da flor, com sépalas (+ ovário) formando tubo bem cilíndrico, é característico desta
espécie. 
Pode ser encontrada em costões rochosos no PR e SC ou habitando serrapilheira da floresta ombrófila mista entre PR e RS.

Forma de Vida
Erva

Substrato
Epífita, Rupícola, Terrícola

DISTRIBUIÇÃO

Nativa, é endêmica do Brasil

Domínios Fitogeográficos
Mata Atlântica

Tipos de Vegetação
Floresta Ombrófila (Floresta Pluvial), Floresta Ombrófila Mista, Restinga, Vegetação Sobre Afloramentos Rochosos

Distribuição Geográfica
Ocorrências confirmadas
Sul (Paraná, Rio Grande do Sul, Santa Catarina)

CHAVE DE IDENTIFICAÇÃO

1.  Flores com pétalas azuis ou violeta .................... var. gamosepala
1´. Flores com pétalas alvas ............................ var. nivea

MATERIAL TESTEMUNHO

Dreveck, S, 1445, FURB (FURB19113)
R.M. Klein, 1973, NY,  (NY00376319), Santa Catarina
Dreveck, S, 1575, FURB (FURB19274)

149

Coleção Flora do Brasil 2020 - Jardim Botânico do Rio de Janeiro

http://reflora.jbrj.gov.br/files/voucher.html?imagem=DZI/newyork/ny_/0/37/63/19/ny_00376319.dzi


Angiospermas Bromeliaceae A.Juss.

IMAGENS DE CAMPO/ILUSTRAÇÕES

Figura 1: Aechmea gamosepala Wittm.

Figura 2: Aechmea gamosepala Wittm.
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Angiospermas Bromeliaceae A.Juss.

Aechmea gamosepala var. nivea Reitz
Tem como sinônimo
homotípico Ortgiesia gamosepala  var.  nivea (Reitz) L.B.Sm. & W.J.Kress

DESCRIÇÃO

Variedade com flores com pétalas brancas, pouco registrada em herbários. 

Forma de Vida
Erva

Substrato
Terrícola

DISTRIBUIÇÃO

Nativa, é endêmica do Brasil

Domínios Fitogeográficos
Mata Atlântica

Tipos de Vegetação
Floresta Ombrófila (Floresta Pluvial)

Distribuição Geográfica
Ocorrências confirmadas
Sul (Santa Catarina)

MATERIAL TESTEMUNHO

A.R. Reitz, 9093, HBR (HBR0046225), HBR, Santa Catarina, Typus
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Aechmea gamosepala Wittm. var.
gamosepala
Tem como sinônimo
heterotípico Aechmea gamosepala  var.  angustifolia Wittm.

DESCRIÇÃO

Esta variedade é a mais comumente encontrada e apresenta pétalas coloridas, variando em tons de azul.
Em coleções é muito confundida com Aechmea cylindrata Lindm., por conta das cores e tipo de inflorescência.

Forma de Vida
Erva

Substrato
Epífita, Rupícola, Terrícola

DISTRIBUIÇÃO

Nativa, desconhecido

Domínios Fitogeográficos
Mata Atlântica

Tipos de Vegetação
Floresta Ombrófila (Floresta Pluvial), Floresta Ombrófila Mista, Restinga, Vegetação Sobre Afloramentos Rochosos

Distribuição Geográfica
Ocorrências confirmadas
Sul (Paraná, Rio Grande do Sul, Santa Catarina)

MATERIAL TESTEMUNHO

C.A.W. Schwacke, 13359, RB
A. Korte, 5177, FURB, 33253,  (FURB19254), Santa Catarina
Schwirkowski, P, 1168, FURB (FURB48540)

152

Coleção Flora do Brasil 2020 - Jardim Botânico do Rio de Janeiro

https://reflora.cria.org.br/inct/exsiccatae/image/format/jpeg/size/large/barcode/FURB19254


Angiospermas Bromeliaceae A.Juss.

Aechmea glandulosa Leme
DESCRIÇÃO

Folha: roseta(s) foliar(es) infundibuliforme(s); bainha(s) foliar(es) desenvolvida(s); textura lâmina(s) foliar(es) cartácea(s)/
coriácea(s); margem(ns) lâmina(s) foliar(es) quase inerme(s); ápice(s) folha(s) agudo(s)/apiculado(s). Inflorescência: tipo de
inflorescência(s) paniculada(s); disposição da inflorescência(s) excedendo a(s) roseta(s) foliar(es); posição do pedúnculo(s)
na(s) antese ereto(s); bráctea(s) envolvendo o pedúnculo(s) completamente; raque exposta(s). Flor: pedicelo(s) presente(s);
disposição das flor(es) espiralada(s); sépala(s) parcialmente conata(s); cor das sépala(s) esverdeada a(s) verde; simetria das
sépala(s) assimétrica(s); ápice(s) das sépala(s) inerme(s); forma das pétala(s) espatulada(s); cor das pétala(s) branca a(s)
creme; apêndice(s) das pétala(s) ausente(s); calosidade(s) das pétala(s) presente(s).

DESCRIÇÃO ADICIONAL

Planta terrestre propagando-se por estolhos ca. 15-20 cm de comprimento, ca. 1,0 cm de diâmetro; FOLHAS 12-18, cartácea,
suberetas, verdes em ambas as faces ou levemente avermelhada, formando na base uma roseta largo-infundibuliforme; bainha
elíptica, 14-14 x 8-9 cm, marrom-escamosa em ambas as faces, margens inteiras; LÂMINAS sublinear à lanceolada, distintamente
estreita em direção a base, canaliculadas, 38-47 x 4-4,7 cm esparsa e inconspicuamente escamosas a glabrescentes na face abaxial,
glabras na face adaxial, ápice agudo, apiculado, apículo ca, 1,7 cm, margem ligeiramente ondulada, inteira; ESCAPO ereto, 17 x
0,3-0,4 cm, pêlos glandulosos albos esparsamente distribuídos, verde a levemente vinoso; BRÁCTEAS ESCAPAIS estreitamente
linear-lanceoladas, 9-10 x 1 cm ápice agudoacuminado, vinosas, membranáceas, persitentes, porém tornando-se estramínea
durante a antese, glabra, inteira ou inconspícuamente serrilhada apenas no ápice, excedendo os entrenós; INFLORESCÊNCIA
paniculada, bipinada às vezes tripinada na base, ereta, excedendo o comprimento das folhas, 16-18 cm de comprimento, 15 cm
de diâmetro, raque ereta, apresentando pêlos glandulosos albos, vermelha ou verde-avermelhada; BRÁCTEAS PRIMÁRIAS
semelhantes às escapais diminuindo em tamanho em direção ao ápice, distintamente mais curtas que os ramos; RAMOS 7 a 9,
esparsamente distribuídos, 7-10 cm de comprimento, suberetos a patentes, vermelhos ou vermelho-esverdeados raque fortemente
genicula,apresentando pêlos glandulosos albos, BRÁCTEAS FLORAIS triangular, ápice agudo, acuminado 2-5 x 2-8 mm,
FLORES 1,8-2,0 cm comprimento, pedicelada, pedicelo 3-5mm de comprimento, esparsamente dispostas, suberetas ou patentes as
dos ramos disticamente dispostas, 8-15 flores por ramo, as da parte simples da inflorescência polisticamente dispostas, SÉPALAS
fortemente assimétricas, com grande asa lateral membranácea, ultrapassando o ápice ca.1 mm, mútica, 0,7 x 0,4 cm, concrescidas
na base por 1 mm, esparsamente pilosa verdeescuras com margem vinosa, PÉTALAS espatuladas, ápice agudo 1,5x0,4-0,5
cm patentes a levemente recurvadas livres, albas, enegrecidas após a antese, nuas, apresentando 2 calosidades longitudinais,
ESTAMES inclusos, 0,9 cm, filetes 8x0, 6 mm, complanados, FILETES os antipétalos adnados às pétalas por ca. 5 mm, os
antissépalos livres; ANTERAS ca. 4 mm de comprimento, base sagitada, ápice agudo-apiculado, dorsifixa pouco abaixo da região
mediana, purpúrea, ESTIGMA conduplicado-espiral, albo, lobos crenulados, ápice agudo estilete 6 mm; OVÁRIO obovado,
inteiro, liso, 9-10 mm de comprimento, 5 mm de diâmetro, apresentando pêlos glandulosos albos esparsos verde-claro, tubo
epigínico menor que 1 mm comprimento, placentação apical, óvulos caudados.

Forma de Vida
Erva

Substrato
Epífita, Rupícola, Terrícola

DISTRIBUIÇÃO

Nativa, é endêmica do Brasil

Domínios Fitogeográficos
Mata Atlântica

Tipos de Vegetação
Floresta Estacional Semidecidual

Distribuição Geográfica
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Ocorrências confirmadas
Nordeste (Bahia)

MATERIAL TESTEMUNHO

E.M.C. Leme, 4380, RB, 569385,  (RB00778396), Bahia, Typus
G. Martinelli, 15383, CEPEC,  (CEPEC00118366), RB, 378060,  (RB00140962), Bahia
G. Martinelli, 15353, CEPEC,  (CEPEC00118168), RB, 378059,  (RB00140946), Bahia
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Angiospermas Bromeliaceae A.Juss.

Aechmea gracilis Lindm.
Tem como sinônimo
homotípico Ortgiesia gracilis (Lindm.) L.B.Sm. & W.J.Kress

DESCRIÇÃO

Folha: roseta(s) foliar(es) infundibuliforme(s); bainha(s) foliar(es) desenvolvida(s); textura lâmina(s) foliar(es) coriácea(s);
margem(ns) lâmina(s) foliar(es) serrilhada(s); ápice(s) folha(s) arredondado(s)/apiculado(s). Inflorescência: tipo de
inflorescência(s) paniculada(s); disposição da inflorescência(s) excedendo a(s) roseta(s) foliar(es); posição do pedúnculo(s)
na(s) antese ereto(s); bráctea(s) envolvendo o pedúnculo(s) esparsamente; raque exposta(s). Flor: pedicelo(s) ausente(s);
disposição das flor(es) espiralada(s); sépala(s) parcialmente conata(s); cor das sépala(s) rosa a(s) rósea ou magenta; simetria
das sépala(s) assimétrica(s); ápice(s) das sépala(s) mucronado(s); forma das pétala(s) espatulada(s); cor das pétala(s) roxa/
azulada a(s) azul; apêndice(s) das pétala(s) com ápice(s) fimbriado(s); calosidade(s) das pétala(s) ausente(s).

Forma de Vida
Erva

Substrato
Epífita

DISTRIBUIÇÃO

Nativa, é endêmica do Brasil

Domínios Fitogeográficos
Mata Atlântica

Tipos de Vegetação
Floresta Ombrófila (Floresta Pluvial), Restinga

Distribuição Geográfica
Ocorrências confirmadas
Sudeste (Rio de Janeiro, São Paulo)
Sul (Paraná, Santa Catarina)

MATERIAL TESTEMUNHO

Mosén, C.W.H., 3707, S (S04-826), São Paulo, Typus
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Aechmea grazielae Martinelli & Leme
DESCRIÇÃO

Folha: roseta(s) foliar(es) infundibuliforme(s); bainha(s) foliar(es) desenvolvida(s); textura lâmina(s) foliar(es) coriácea(s);
margem(ns) lâmina(s) foliar(es) espinescente(s); ápice(s) folha(s) atenuado(s)/acuminada(s). Inflorescência: tipo de
inflorescência(s) paniculada(s); disposição da inflorescência(s) excedendo a(s) roseta(s) foliar(es); posição do pedúnculo(s)
na(s) antese ereto(s); bráctea(s) envolvendo o pedúnculo(s) completamente; raque exposta(s). Flor: pedicelo(s) ausente(s);
disposição das flor(es) fasciculada(s); sépala(s) parcialmente conata(s); cor das sépala(s) branca ou creme; simetria das
sépala(s) assimétrica(s); ápice(s) das sépala(s) mucronado(s); forma das pétala(s) espatulada(s); cor das pétala(s) amarelada
a(s) amarela; apêndice(s) das pétala(s) com ápice(s) eroso(s); calosidade(s) das pétala(s) ausente(s).

DESCRIÇÃO ADICIONAL

Brácteas do pedúnculo e brácteas florais vermelhas.

Forma de Vida
Erva

Substrato
Epífita, Rupícola

DISTRIBUIÇÃO

Nativa, é endêmica do Brasil

Domínios Fitogeográficos
Mata Atlântica

Tipos de Vegetação
Floresta Ombrófila (Floresta Pluvial)

Distribuição Geográfica
Ocorrências confirmadas
Sudeste (Rio de Janeiro)

MATERIAL TESTEMUNHO

D. Sucre, 10983, RB, 258632,  (RB00562278), RB, 258632,  (RB00287185), K,  (K000883906), Rio de Janeiro, Typus
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Angiospermas Bromeliaceae A.Juss.

Aechmea gregaria Leme & L.Kollmann
DESCRIÇÃO

Folha: roseta(s) foliar(es) infundibuliforme(s); bainha(s) foliar(es) desenvolvida(s); textura lâmina(s) foliar(es) coriácea(s);
margem(ns) lâmina(s) foliar(es) espinescente(s); ápice(s) folha(s) agudo(s). Inflorescência: tipo de inflorescência(s)
espiciforme; disposição da inflorescência(s) excedendo a(s) roseta(s) foliar(es); posição do pedúnculo(s) na(s) antese ereto(s);
bráctea(s) envolvendo o pedúnculo(s) completamente; raque exposta(s). Flor: pedicelo(s) ausente(s); disposição das flor(es)
espiralada(s); sépala(s) parcialmente conata(s); cor das sépala(s) esverdeada a(s) verde; simetria das sépala(s) assimétrica(s);
ápice(s) das sépala(s) inerme(s); forma das pétala(s) espatulada(s); cor das pétala(s) branca a(s) creme; apêndice(s) das
pétala(s) ausente(s); calosidade(s) das pétala(s) presente(s).

COMENTÁRIO

Brácteas florais subtriangular-lanceoladas a largo-ovadas, membranáceas, inteiras, paleáceas; flores com fragrância.

Forma de Vida
Erva

Substrato
Terrícola

DISTRIBUIÇÃO

Nativa, é endêmica do Brasil

Domínios Fitogeográficos
Mata Atlântica

Tipos de Vegetação
Restinga

Distribuição Geográfica
Ocorrências confirmadas
Nordeste (Bahia)

MATERIAL TESTEMUNHO

E.M.C. Leme, 8761, RB, RB,  (RB00874644), RB,  (RB00874746), Bahia, Typus
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Angiospermas Bromeliaceae A.Juss.

Aechmea guainumbiorum J.A.Siqueira &
Leme
DESCRIÇÃO

Folha: roseta(s) foliar(es) infundibuliforme(s); bainha(s) foliar(es) desenvolvida(s); textura lâmina(s) foliar(es) coriácea(s);
margem(ns) lâmina(s) foliar(es) espinescente(s); ápice(s) folha(s) arredondado(s)/apiculado(s). Inflorescência: tipo de
inflorescência(s) paniculada(s); disposição da inflorescência(s) excedendo a(s) roseta(s) foliar(es); posição do pedúnculo(s)
na(s) antese ereto(s); bráctea(s) envolvendo o pedúnculo(s) completamente; raque exposta(s). Flor: pedicelo(s) presente(s);
disposição das flor(es) espiralada(s); sépala(s) parcialmente conata(s); cor das sépala(s) amarela ou amarelada/laranja/vermelha;
simetria das sépala(s) assimétrica(s); ápice(s) das sépala(s) inerme(s); forma das pétala(s) lanceolada(s); cor das pétala(s)
laranja; apêndice(s) das pétala(s) com ápice(s) eroso(s); calosidade(s) das pétala(s) presente(s).

Forma de Vida
Erva

Substrato
Rupícola

DISTRIBUIÇÃO

Nativa, é endêmica do Brasil

Domínios Fitogeográficos
Mata Atlântica

Tipos de Vegetação
Floresta Estacional Semidecidual, Floresta Ombrófila (Floresta Pluvial)

Distribuição Geográfica
Ocorrências confirmadas
Nordeste (Pernambuco)

MATERIAL TESTEMUNHO

J.A. Siqueira Filho, 1184, UFP, HB, Pernambuco, Typus

BIBLIOGRAFIA

Siqueira-Filho, J.A. & Leme, E.M.C. 2006. Fragmentos de Mata Atlântica do Nordeste: Biodiversidade, conservação e suas
bromélias. Andrea Jakobsson Estúdio Editorial Ltda., Rio de Janeiro. 416 p.
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Aechmea guaratingensis Leme &
L.Kollmann
DESCRIÇÃO

Folha: roseta(s) foliar(es) infundibuliforme(s); bainha(s) foliar(es) desenvolvida(s); textura lâmina(s) foliar(es) coriácea(s);
margem(ns) lâmina(s) foliar(es) espinescente(s); ápice(s) folha(s) agudo(s)/acuminada(s). Inflorescência: tipo de
inflorescência(s) paniculada(s); disposição da inflorescência(s) excedendo a(s) roseta(s) foliar(es); posição do pedúnculo(s)
na(s) antese ereto(s); bráctea(s) envolvendo o pedúnculo(s) completamente; raque congesta(s). Flor: pedicelo(s) ausente(s);
disposição das flor(es) espiralada(s); sépala(s) parcialmente conata(s); cor das sépala(s) rosa a(s) rósea ou magenta; simetria
das sépala(s) assimétrica(s); ápice(s) das sépala(s) inerme(s); forma das pétala(s) espatulada(s); cor das pétala(s) roxa/lilás;
apêndice(s) das pétala(s) com ápice(s) crenado(s); calosidade(s) das pétala(s) presente(s).

COMENTÁRIO

Brácteas florais largo-elípticas a suborbiculares, obtusas e mucronadas, levemente mais curtas ou igualando as sépalas, róseas em
direção ao ápice. 

Forma de Vida
Erva

Substrato
Epífita, Terrícola

DISTRIBUIÇÃO

Nativa, é endêmica do Brasil

Domínios Fitogeográficos
Mata Atlântica

Tipos de Vegetação
Floresta Ombrófila (Floresta Pluvial)

Distribuição Geográfica
Ocorrências confirmadas
Nordeste (Bahia)

MATERIAL TESTEMUNHO

E.M.C. Leme, 7767, RB, 569501,  (RB00768329), Typus
E.M.C. Leme, 7767, RB, 569501,  (RB00768611), Typus

BIBLIOGRAFIA

Elton M. C. Leme, Claudio Nicoletti de Fraga, Ludovic J. C. Kollmann, Gregory K. Brown, Walter Till, Otávio B. de C.
Ribeiro, Marlon C. Machado, Fernando J. S. Monteiro & André Paviotti Fontana. 2010. Miscellaneous New Species of Brazilian
Bromeliaceae. Rodriguesia (no prelo)
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Angiospermas Bromeliaceae A.Juss.

Aechmea gurkeniana E.Pereira &
Moutinho
DESCRIÇÃO

Folha: roseta(s) foliar(es) infundibuliforme(s); bainha(s) foliar(es) desenvolvida(s); textura lâmina(s) foliar(es) coriácea(s);
margem(ns) lâmina(s) foliar(es) serreada(s); ápice(s) folha(s) agudo(s)/apiculado(s). Inflorescência: tipo de inflorescência(s)
paniculada(s); disposição da inflorescência(s) excedendo a(s) roseta(s) foliar(es); posição do pedúnculo(s) na(s) antese ereto(s);
bráctea(s) envolvendo o pedúnculo(s) completamente; raque exposta(s). Flor: pedicelo(s) ausente(s); disposição das flor(es)
espiralada(s); sépala(s) livre(s); cor das sépala(s) vermelha/rosa a(s) rósea ou magenta; simetria das sépala(s) assimétrica(s);
ápice(s) das sépala(s) inerme(s); forma das pétala(s) espatulada(s); cor das pétala(s) amarelada a(s) amarela; apêndice(s) das
pétala(s) com ápice(s) eroso(s); calosidade(s) das pétala(s) ausente(s).

Forma de Vida
Erva

Substrato
Epífita, Rupícola

DISTRIBUIÇÃO

Nativa, é endêmica do Brasil

Domínios Fitogeográficos
Mata Atlântica

Tipos de Vegetação
Floresta Ombrófila (Floresta Pluvial), Restinga, Vegetação Sobre Afloramentos Rochosos

Distribuição Geográfica
Ocorrências confirmadas
Nordeste (Bahia)
Sudeste (Espírito Santo)

MATERIAL TESTEMUNHO

Gurken, L.C., 5, HB, Bahia, Typus
V. Demuner, 2767, MBML (MBML027481), Espírito Santo
Dias, H.M., 365, VIES (VIES031623), Bahia
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Angiospermas Bromeliaceae A.Juss.

Aechmea heterosepala Leme
DESCRIÇÃO

Folha: roseta(s) foliar(es) utricular(es); bainha(s) foliar(es) pouco desenvolvida(s); textura lâmina(s) foliar(es) coriácea(s);
margem(ns) lâmina(s) foliar(es) espinescente(s); ápice(s) folha(s) atenuado(s)/acuminada(s). Inflorescência: tipo de
inflorescência(s) espiciforme; disposição da inflorescência(s) inclusa(s) na(s) roseta(s) foliar(es); posição do pedúnculo(s)
na(s) antese ereto(s); bráctea(s) envolvendo o pedúnculo(s) completamente; raque densamente congesta(s). Flor: pedicelo(s)
ausente(s); disposição das flor(es) espiralada(s); sépala(s) livre(s); cor das sépala(s) esverdeada a(s) verde; simetria das
sépala(s) assimétrica(s); ápice(s) das sépala(s) mucronado(s); forma das pétala(s) espatulada(s); cor das pétala(s) branca a(s)
creme; apêndice(s) das pétala(s) ausente(s); calosidade(s) das pétala(s) presente(s).

COMENTÁRIO

Brácteas florais ovadas, ápice com espinho terminal, formando um utrículo ao redor da flor, amarelo-esverdeada.

Forma de Vida
Erva

Substrato
Epífita, Terrícola

DISTRIBUIÇÃO

Nativa, é endêmica do Brasil

Domínios Fitogeográficos
Mata Atlântica

Tipos de Vegetação
Floresta Ombrófila (Floresta Pluvial)

Distribuição Geográfica
Ocorrências confirmadas
Nordeste (Bahia)

MATERIAL TESTEMUNHO

E.M.C. Leme, 3047, CEPEC,  (CEPEC00133086), Bahia, Typus
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Angiospermas Bromeliaceae A.Juss.

Aechmea huebneri Harms
DESCRIÇÃO

Folha: roseta(s) foliar(es) infundibuliforme(s); bainha(s) foliar(es) desenvolvida(s); textura lâmina(s) foliar(es) coriácea(s);
margem(ns) lâmina(s) foliar(es) serreada(s); ápice(s) folha(s) acuminada(s). Inflorescência: tipo de inflorescência(s)
paniculada(s); disposição da inflorescência(s) excedendo a(s) roseta(s) foliar(es); posição do pedúnculo(s) na(s) antese ereto(s);
bráctea(s) envolvendo o pedúnculo(s) completamente; raque exposta(s). Flor: pedicelo(s) ausente(s); disposição das flor(es)
dística(s); sépala(s) parcialmente conata(s); cor das sépala(s) vermelha; simetria das sépala(s) assimétrica(s); ápice(s) das
sépala(s) inerme(s); forma das pétala(s) espatulada(s); cor das pétala(s) azulada a(s) azul/lilás; apêndice(s) das pétala(s)
ausente(s); calosidade(s) das pétala(s) ausente(s).

Forma de Vida
Erva

Substrato
Epífita, Terrícola

DISTRIBUIÇÃO

Nativa, não é endêmica do Brasil

Domínios Fitogeográficos
Amazônia, Mata Atlântica

Tipos de Vegetação
Campinarana, Floresta de Terra Firme, Floresta de Várzea

Distribuição Geográfica
Ocorrências confirmadas
Norte (Amazonas, Amapá, Pará)
Nordeste (Bahia)

MATERIAL TESTEMUNHO

G. Hübner, 51, B, 21859 (B 10 0244093), Amazonas, Typus
G.T. Prance, 5099, INPA, 21859,  (INPA0021859), Amazonas

IMAGENS DE CAMPO/ILUSTRAÇÕES
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Angiospermas Bromeliaceae A.Juss.

Figura 1: Aechmea huebneri Harms

Figura 2: Aechmea huebneri Harms
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Angiospermas Bromeliaceae A.Juss.

Aechmea incompta Leme & H.Luther
DESCRIÇÃO

Folha: roseta(s) foliar(es) infundibuliforme(s); bainha(s) foliar(es) desenvolvida(s); textura lâmina(s) foliar(es) coriácea(s);
margem(ns) lâmina(s) foliar(es) serrilhada(s); ápice(s) folha(s) arredondado(s)/acuminada(s). Inflorescência: tipo de
inflorescência(s) paniculada(s); disposição da inflorescência(s) excedendo a(s) roseta(s) foliar(es); posição do pedúnculo(s)
na(s) antese subereta(s); bráctea(s) envolvendo o pedúnculo(s) completamente; raque exposta(s). Flor: pedicelo(s) ausente(s);
disposição das flor(es) espiralada(s); sépala(s) parcialmente conata(s); cor das sépala(s) esverdeada a(s) verde; simetria das
sépala(s) assimétrica(s); ápice(s) das sépala(s) mucronado(s); forma das pétala(s) espatulada(s); cor das pétala(s) branca a(s)
creme; apêndice(s) das pétala(s) ausente(s); calosidade(s) das pétala(s) ausente(s).

DESCRIÇÃO ADICIONAL

Brácteas florais estreito-triangulares, estramíneas; pétalas brancas, levemente reflexas na antese.

Forma de Vida
Erva

Substrato
Epífita, Terrícola

DISTRIBUIÇÃO

Nativa, é endêmica do Brasil

Domínios Fitogeográficos
Mata Atlântica

Tipos de Vegetação
Restinga

Distribuição Geográfica
Ocorrências confirmadas
Nordeste (Bahia)

MATERIAL TESTEMUNHO

G. Martinelli, 15461, RB, ,  (RB00140992), Bahia
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Angiospermas Bromeliaceae A.Juss.

Aechmea ituberaensis Leme &
L.Kollmann
DESCRIÇÃO

Folha: roseta(s) foliar(es) infundibuliforme(s)/tubular(es); bainha(s) foliar(es) desenvolvida(s); textura lâmina(s) foliar(es)
coriácea(s); margem(ns) lâmina(s) foliar(es) quase inerme(s); ápice(s) folha(s) acuminada(s). Inflorescência: tipo de
inflorescência(s) espiciforme; disposição da inflorescência(s) excedendo a(s) roseta(s) foliar(es); posição do pedúnculo(s) na(s)
antese ereto(s); bráctea(s) envolvendo o pedúnculo(s) esparsamente; raque exposta(s). Flor: pedicelo(s) ausente(s); disposição
das flor(es) espiralada(s); sépala(s) parcialmente conata(s); cor das sépala(s) branca ou creme/esverdeada a(s) verde; simetria
das sépala(s) assimétrica(s); ápice(s) das sépala(s) mucronado(s); forma das pétala(s) espatulada(s); cor das pétala(s) branca
a(s) creme; apêndice(s) das pétala(s) ausente(s); calosidade(s) das pétala(s) presente(s).

DESCRIÇÃO ADICIONAL

Folhas aproximadamente 7, em número, lâminas foliares distintamente canaliculadas em direção a base; brácteas florais ovado-
lanceoladas, acuminado-caudadas, membranáceas, esverdeadas, inteiras, as basais excedendo os ovários; pétalas patente-
recurvadas, sem odor.

Forma de Vida
Erva

Substrato
Terrícola

DISTRIBUIÇÃO

Nativa, é endêmica do Brasil

Domínios Fitogeográficos
Mata Atlântica

Tipos de Vegetação
Restinga

Distribuição Geográfica
Ocorrências confirmadas
Nordeste (Bahia)

MATERIAL TESTEMUNHO

E.M.C. Leme, 8545, RB, 531510,  (RB00850885), RB, Bahia, Typus

BIBLIOGRAFIA

Leme. E.M.C. & Kollmann, L.J.C. 2013. Miscellaneous new species of Brazilian Bromeliaceae. Phytotaxa 108 (1): 1-40.
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Angiospermas Bromeliaceae A.Juss.

Aechmea joannis Strehl
Este tratamento é composto pelos seguintes táxons: Aechmea joannis, .

Tem como sinônimo
heterotípico Aechmea joannis  var.  alvipetala Strehl

DESCRIÇÃO

Folha: roseta(s) foliar(es) utricular(es); bainha(s) foliar(es) desenvolvida(s); textura lâmina(s) foliar(es) coriácea(s);
margem(ns) lâmina(s) foliar(es) serreada(s); ápice(s) folha(s) agudo(s)/acuminada(s). Inflorescência: tipo de inflorescência(s)
espiciforme; disposição da inflorescência(s) excedendo a(s) roseta(s) foliar(es); posição do pedúnculo(s) na(s) antese ereto(s);
bráctea(s) envolvendo o pedúnculo(s) completamente; raque densamente congesta(s). Flor: pedicelo(s) ausente(s); disposição
das flor(es) espiralada(s); sépala(s) parcialmente conata(s); cor das sépala(s) rosa a(s) rósea ou magenta; simetria das sépala(s)
assimétrica(s); ápice(s) das sépala(s) mucronado(s); forma das pétala(s) espatulada(s); cor das pétala(s) azulada a(s) azul;
apêndice(s) das pétala(s) com ápice(s) fimbriado(s); calosidade(s) das pétala(s) presente(s).

Forma de Vida
Erva

Substrato
Epífita, Terrícola

DISTRIBUIÇÃO

Nativa, é endêmica do Brasil

Domínios Fitogeográficos
Mata Atlântica

Tipos de Vegetação
Campo de Várzea, Floresta Ciliar ou Galeria

Distribuição Geográfica
Ocorrências confirmadas
Sul (Rio Grande do Sul)

IMAGENS DE CAMPO/ILUSTRAÇÕES

Figura 1: Aechmea joannis Strehl
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Angiospermas Bromeliaceae A.Juss.

Figura 2: Aechmea joannis Strehl
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Angiospermas Bromeliaceae A.Juss.

Aechmea kertesziae Reitz
Este tratamento é composto pelos seguintes táxons: Aechmea kertesziae, .

Tem como sinônimo
homotípico Aechmea kertesziae  Reitz var.  kertesziae
homotípico Ortgiesia kertesziae (Reitz) L.B.Sm. & W.J.Kress
heterotípico Aechmea kertesziae  var.  viridiaurata Reitz
heterotípico Aechmea leppardii Philcox
heterotípico Ortgiesia kertesziae  var.  viridiaurata (Reitz) L.B.Sm. & W.J.Kress

DESCRIÇÃO

Folha: roseta(s) foliar(es) infundibuliforme(s); bainha(s) foliar(es) desenvolvida(s); textura lâmina(s) foliar(es) cartácea(s)/
coriácea(s); margem(ns) lâmina(s) foliar(es) serreada(s)/espinescente(s); ápice(s) folha(s) arredondado(s)/obtuso(s)/
apiculado(s). Inflorescência: tipo de inflorescência(s) espiciforme; disposição da inflorescência(s) excedendo a(s) roseta(s)
foliar(es); posição do pedúnculo(s) na(s) antese ereto(s); bráctea(s) envolvendo o pedúnculo(s) esparsamente; raque
congesta(s). Flor: pedicelo(s) ausente(s); disposição das flor(es) espiralada(s); sépala(s) parcialmente conata(s); cor das
sépala(s) laranja/vermelha; simetria das sépala(s) assimétrica(s); ápice(s) das sépala(s) mucronado(s); forma das pétala(s)
espatulada(s); cor das pétala(s) amarelada a(s) amarela; apêndice(s) das pétala(s) com ápice(s) crenado(s); calosidade(s) das
pétala(s) presente(s).

Forma de Vida
Erva

Substrato
Epífita, Rupícola

DISTRIBUIÇÃO

Nativa, é endêmica do Brasil

Domínios Fitogeográficos
Mata Atlântica

Tipos de Vegetação
Floresta Ombrófila (Floresta Pluvial), Restinga, Vegetação Sobre Afloramentos Rochosos

Distribuição Geográfica
Ocorrências confirmadas
Sul (Rio Grande do Sul, Santa Catarina)

MATERIAL TESTEMUNHO

G. Hatschbach, 57174, MBM
A. C. Cervi, 6119, UPCB (UPCB0033612), NY,  (NY00376329), Santa Catarina

IMAGENS DE CAMPO/ILUSTRAÇÕES
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Angiospermas Bromeliaceae A.Juss.

Figura 1: Aechmea kertesziae Reitz

BIBLIOGRAFIA

REITZ, R. 1983. Bromeliáceas e a malária - bromélia endêmica. Herbário Barbosa Itajaí.
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Angiospermas Bromeliaceae A.Juss.

Aechmea kleinii Reitz
Tem como sinônimo
homotípico Pothuava kleinii (Reitz) L.B.Sm. & W.J.Kress

DESCRIÇÃO

Folha: roseta(s) foliar(es) tubular(es); bainha(s) foliar(es) pouco desenvolvida(s); textura lâmina(s) foliar(es) cartácea(s);
margem(ns) lâmina(s) foliar(es) serrilhada(s); ápice(s) folha(s) agudo(s). Inflorescência: tipo de inflorescência(s) espiciforme;
disposição da inflorescência(s) excedendo a(s) roseta(s) foliar(es); posição do pedúnculo(s) na(s) antese ereto(s); bráctea(s)
envolvendo o pedúnculo(s) esparsamente; raque densamente congesta(s). Flor: pedicelo(s) ausente(s); disposição das
flor(es) espiralada(s); sépala(s) parcialmente conata(s); cor das sépala(s) amarela ou amarelada/laranja; simetria das sépala(s)
assimétrica(s); ápice(s) das sépala(s) mucronado(s); forma das pétala(s) espatulada(s); cor das pétala(s) amarelada a(s)
amarela; apêndice(s) das pétala(s) com ápice(s) fimbriado(s); calosidade(s) das pétala(s) presente(s).

Forma de Vida
Erva

Substrato
Epífita

DISTRIBUIÇÃO

Nativa, é endêmica do Brasil

Domínios Fitogeográficos
Mata Atlântica

Tipos de Vegetação
Floresta Ombrófila (Floresta Pluvial)

Distribuição Geográfica
Ocorrências confirmadas
Sul (Santa Catarina)

MATERIAL TESTEMUNHO

A.R. Reitz, 10143, K,  (K000481057), NY,  (NY00376330), Santa Catarina
A.R. Reitz, 10143, K,  (K000481057), Santa Catarina
Korte, A, 4687, FURB (FURB19143), Santa Catarina
A.R. Reitz, 935, HBR, 6650 (HBR0006650), Santa Catarina, Typus
G. Martinelli, 14959, RB,  (RB00140771), Santa Catarina

IMAGENS DE CAMPO/ILUSTRAÇÕES
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Angiospermas Bromeliaceae A.Juss.

Figura 1: Aechmea kleinii Reitz

Figura 2: Aechmea kleinii Reitz

Figura 3: Aechmea kleinii Reitz

BIBLIOGRAFIA

REITZ, R. 1983. Bromeliáceas e a malária - bromélia endêmica. Herbário Barbosa Itajaí.
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Angiospermas Bromeliaceae A.Juss.
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Angiospermas Bromeliaceae A.Juss.

Aechmea lactifera Leme & J.A.Siqueira
DESCRIÇÃO

Folha: roseta(s) foliar(es) infundibuliforme(s); bainha(s) foliar(es) desenvolvida(s); textura lâmina(s) foliar(es) coriácea(s);
margem(ns) lâmina(s) foliar(es) espinescente(s); ápice(s) folha(s) agudo(s)/apiculado(s). Inflorescência: tipo de
inflorescência(s) paniculada(s); disposição da inflorescência(s) excedendo a(s) roseta(s) foliar(es); posição do pedúnculo(s)
na(s) antese ereto(s); bráctea(s) envolvendo o pedúnculo(s) completamente; raque densamente congesta(s). Flor: pedicelo(s)
ausente(s); disposição das flor(es) fasciculada(s); sépala(s) parcialmente conata(s); cor das sépala(s) amarela ou amarelada/
laranja; simetria das sépala(s) assimétrica(s); ápice(s) das sépala(s) mucronado(s); forma das pétala(s) espatulada(s); cor das
pétala(s) laranja; apêndice(s) das pétala(s) com ápice(s) crenado(s); calosidade(s) das pétala(s) presente(s).

DESCRIÇÃO ADICIONAL

Inflorescência globoso-capitada, recoberta por substância oleaginosa, raque muito curta e ocultada pelos fascículos; brácteas
florais elípticas a  suborbiculares, largamente agudas a obtusas e apiculado-espinescentes, amarelas a laranja em direção ao ápice,
carinadas, não abraçando completamente a base das flores, com substância leitosa acumulada na face adaxial e distintamente
visível entre o ápice das brácteas e os cálices.

Forma de Vida
Erva

Substrato
Epífita, Terrícola

DISTRIBUIÇÃO

Nativa, é endêmica do Brasil

Domínios Fitogeográficos
Mata Atlântica

Tipos de Vegetação
Floresta Ombrófila (Floresta Pluvial), Restinga

Distribuição Geográfica
Ocorrências confirmadas
Nordeste (Alagoas, Pernambuco)

MATERIAL TESTEMUNHO

J.A. Siqueira Filho, 796, HB, RB,  (RB01371005), RB,  (RB01394064), Pernambuco, Typus

IMAGENS DE CAMPO/ILUSTRAÇÕES
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Angiospermas Bromeliaceae A.Juss.

Figura 1: Aechmea lactifera Leme & J.A.Siqueira

BIBLIOGRAFIA

Siqueira-Filho, J.A. & Leme, E.M.C. 2006. Fragmentos de Mata Atlântica do Nordeste: Biodiversidade, conservação e suas
bromélias. Andrea Jakobsson Estúdio Editorial Ltda., Rio de Janeiro. 416 p.
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Angiospermas Bromeliaceae A.Juss.

Aechmea laevigata Leme
DESCRIÇÃO

Folha: roseta(s) foliar(es) infundibuliforme(s); bainha(s) foliar(es) desenvolvida(s); textura lâmina(s) foliar(es) cartácea(s);
margem(ns) lâmina(s) foliar(es) quase inerme(s); ápice(s) folha(s) agudo(s). Inflorescência: tipo de inflorescência(s)
paniculada(s); disposição da inflorescência(s) excedendo a(s) roseta(s) foliar(es); posição do pedúnculo(s) na(s) antese ereto(s);
bráctea(s) envolvendo o pedúnculo(s) esparsamente; raque exposta(s). Flor: pedicelo(s) ausente(s); disposição das flor(es)
espiralada(s); sépala(s) parcialmente conata(s); cor das sépala(s) laranja; simetria das sépala(s) assimétrica(s); ápice(s) das
sépala(s) mucronado(s); forma das pétala(s) espatulada(s); cor das pétala(s) branca a(s) creme; apêndice(s) das pétala(s) com
ápice(s) fimbriado(s); calosidade(s) das pétala(s) presente(s).

Forma de Vida
Erva

Substrato
Epífita

DISTRIBUIÇÃO

Nativa, é endêmica do Brasil

Domínios Fitogeográficos
Mata Atlântica

Tipos de Vegetação
Floresta Ombrófila (Floresta Pluvial)

Distribuição Geográfica
Ocorrências confirmadas
Nordeste (Bahia)

MATERIAL TESTEMUNHO

Silva, E., s.n., HB, 89557, RB, 551080,  (RB00849941), Typus
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Angiospermas Bromeliaceae A.Juss.

Aechmea lamarchei Mez
Tem como sinônimo
homotípico Macrochordion lamarchei E.Morren ex Baker
heterotípico Aechmea chlorophylla L.B.Sm.
heterotípico Aechmea maculata L.B.Sm.
heterotípico Macrochordion chlorophylla (L.B.Sm.) L.B.Sm. & W.J.Kress
heterotípico Macrochordion maculata (L.B.Sm.) L.B.Sm. & W.J.Kress

DESCRIÇÃO

Folha: roseta(s) foliar(es) infundibuliforme(s); bainha(s) foliar(es) desenvolvida(s); textura lâmina(s) foliar(es) cartácea(s);
margem(ns) lâmina(s) foliar(es) serreada(s)/serrilhada(s); ápice(s) folha(s) agudo(s)/obtuso(s)/apiculado(s). Inflorescência:
tipo de inflorescência(s) espiciforme; disposição da inflorescência(s) excedendo a(s) roseta(s) foliar(es); posição do
pedúnculo(s) na(s) antese ereto(s); bráctea(s) envolvendo o pedúnculo(s) completamente; raque densamente congesta(s).
Flor: pedicelo(s) ausente(s); disposição das flor(es) espiralada(s); sépala(s) parcialmente conata(s); cor das sépala(s) amarela
ou amarelada/rosa a(s) rósea ou magenta; simetria das sépala(s) assimétrica(s); ápice(s) das sépala(s) inerme(s); forma
das pétala(s) espatulada(s); cor das pétala(s) amarelada a(s) amarela; apêndice(s) das pétala(s) com ápice(s) fimbriado(s);
calosidade(s) das pétala(s) presente(s).

DESCRIÇÃO ADICIONAL

Inflorescência flocosa; brácteas do pedúnculo vermelhas ou rosa-escuras, margens inteiras ou denticuladas em direção ao ápice;
brácteas florais ovadas ou largo-ovadas, mais curtas ou igualando o comprimento das sépalas, coriáceas com ápice membranáceo,
avermelhadas ou castanhas, ápice obtuso ou emarginado, apiculado; fruto baga, esverdeado.

Forma de Vida
Erva

Substrato
Epífita, Rupícola, Terrícola

DISTRIBUIÇÃO

Nativa, é endêmica do Brasil

Domínios Fitogeográficos
Mata Atlântica

Tipos de Vegetação
Campo Rupestre, Floresta Estacional Semidecidual, Floresta Ombrófila (Floresta Pluvial)

Distribuição Geográfica
Ocorrências confirmadas
Sudeste (Espírito Santo, Minas Gerais)

MATERIAL TESTEMUNHO

R.C. Forzza, 2114, RB, CESJ

IMAGENS DE CAMPO/ILUSTRAÇÕES
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Angiospermas Bromeliaceae A.Juss.

Figura 1: Aechmea lamarchei Mez

Figura 2: Aechmea lamarchei Mez

Figura 3: Aechmea lamarchei Mez

BIBLIOGRAFIA
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Angiospermas Bromeliaceae A.Juss.

Faria, A.P.G., Wendt, T. & Brown, G.K. 2010. A revision of Aechmea subgenus Macrochordion (Bromeliaceae) based on
phenetic analyses of morphological variation. Botanical Journal of the Linnean Society 162:1-27.

179

Coleção Flora do Brasil 2020 - Jardim Botânico do Rio de Janeiro



Angiospermas Bromeliaceae A.Juss.

Aechmea lanata (L.B.Sm.) L.B.Sm. &
M.A.Spencer
Tem como sinônimo
basiônimo Streptocalyx lanatus L.B.Sm.

DESCRIÇÃO

Folha: roseta(s) foliar(es) infundibuliforme(s); bainha(s) foliar(es) desenvolvida(s); textura lâmina(s) foliar(es) coriácea(s);
margem(ns) lâmina(s) foliar(es) espinescente(s); ápice(s) folha(s) agudo(s). Inflorescência: tipo de inflorescência(s)
paniculada(s); disposição da inflorescência(s) excedendo a(s) roseta(s) foliar(es); posição do pedúnculo(s) na(s) antese ereto(s);
bráctea(s) envolvendo o pedúnculo(s) esparsamente; raque exposta(s). Flor: pedicelo(s) ausente(s); disposição das flor(es)
espiralada(s); sépala(s) parcialmente conata(s); cor das sépala(s) esverdeada a(s) verde; simetria das sépala(s) assimétrica(s);
ápice(s) das sépala(s) mucronado(s); forma das pétala(s) lanceolada(s); cor das pétala(s) branca a(s) creme; apêndice(s) das
pétala(s) ausente(s); calosidade(s) das pétala(s) ausente(s).

DESCRIÇÃO ADICIONAL

Inflorescência densamente lanada.

Forma de Vida
Erva

Substrato
Epífita

DISTRIBUIÇÃO

Nativa, é endêmica do Brasil

Domínios Fitogeográficos
Mata Atlântica

Tipos de Vegetação
Floresta Ombrófila (Floresta Pluvial)

Distribuição Geográfica
Ocorrências confirmadas
Nordeste (Bahia)

MATERIAL TESTEMUNHO

H.M. Curran, 138, US,  (US00091340), Bahia, Typus
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Angiospermas Bromeliaceae A.Juss.

Aechmea lasseri L.B.Sm.
DESCRIÇÃO

Folha: roseta(s) foliar(es) infundibuliforme(s); bainha(s) foliar(es) desenvolvida(s); textura lâmina(s) foliar(es) coriácea(s);
margem(ns) lâmina(s) foliar(es) serreada(s); ápice(s) folha(s) agudo(s)/apiculado(s). Inflorescência: tipo de inflorescência(s)
paniculada(s); disposição da inflorescência(s) excedendo a(s) roseta(s) foliar(es); posição do pedúnculo(s) na(s) antese
recurvado(s); bráctea(s) envolvendo o pedúnculo(s) esparsamente; raque exposta(s). Flor: pedicelo(s) ausente(s); disposição
das flor(es) espiralada(s); sépala(s) parcialmente conata(s); cor das sépala(s) esverdeada a(s) verde; simetria das sépala(s)
assimétrica(s); ápice(s) das sépala(s) inerme(s); forma das pétala(s) espatulada(s); cor das pétala(s) branca a(s) creme;
apêndice(s) das pétala(s) com ápice(s) eroso(s); calosidade(s) das pétala(s) ausente(s).

Forma de Vida
Erva

Substrato
Epífita, Terrícola

DISTRIBUIÇÃO

Cultivada, não é endêmica do Brasil

MATERIAL TESTEMUNHO

M. Foster, 2737, US
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Aechmea leonard-kentiana H.Luther &
Leme
DESCRIÇÃO

Folha: roseta(s) foliar(es) infundibuliforme(s); bainha(s) foliar(es) desenvolvida(s); textura lâmina(s) foliar(es) coriácea(s);
margem(ns) lâmina(s) foliar(es) serreada(s); ápice(s) folha(s) agudo(s)/acuminada(s). Inflorescência: tipo de inflorescência(s)
paniculada(s); disposição da inflorescência(s) excedendo a(s) roseta(s) foliar(es); posição do pedúnculo(s) na(s) antese ereto(s);
bráctea(s) envolvendo o pedúnculo(s) completamente; raque exposta(s). Flor: pedicelo(s) presente(s); disposição das flor(es)
espiralada(s); sépala(s) parcialmente conata(s); cor das sépala(s) esverdeada a(s) verde; simetria das sépala(s) assimétrica(s);
ápice(s) das sépala(s) mucronado(s); forma das pétala(s) espatulada(s); cor das pétala(s) esverdeada a(s) verde; apêndice(s)
das pétala(s) ausente(s); calosidade(s) das pétala(s) presente(s).

DESCRIÇÃO ADICIONAL

Brácteas florais triangulares a filiformes; pétalas patente-recurvadas na antese.

Forma de Vida
Erva

Substrato
Epífita

DISTRIBUIÇÃO

Nativa, é endêmica do Brasil

Domínios Fitogeográficos
Mata Atlântica

Tipos de Vegetação
Área Antrópica, Floresta Ombrófila (Floresta Pluvial)

Distribuição Geográfica
Ocorrências confirmadas
Nordeste (Bahia)

MATERIAL TESTEMUNHO

W.W. Thomas, 11487, NY,  (NY00227761), NY,  (NY00227756), CEPEC, Bahia
L. A. M. Silva, 1445, CEPEC,  (CEPEC00028912), Bahia
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Angiospermas Bromeliaceae A.Juss.

Aechmea leptantha (Harms) Leme & J.A.
Siqueira
Tem como sinônimo
basiônimo Portea leptantha Harms

DESCRIÇÃO

Folha: roseta(s) foliar(es) infundibuliforme(s); bainha(s) foliar(es) desenvolvida(s); textura lâmina(s) foliar(es) coriácea(s);
margem(ns) lâmina(s) foliar(es) serreada(s); ápice(s) folha(s) acuminada(s). Inflorescência: tipo de inflorescência(s)
paniculada(s); disposição da inflorescência(s) excedendo a(s) roseta(s) foliar(es); posição do pedúnculo(s) na(s) antese
subereta(s); bráctea(s) envolvendo o pedúnculo(s) esparsamente; raque exposta(s). Flor: pedicelo(s) presente(s); disposição
das flor(es) dística(s); sépala(s) conata(s); cor das sépala(s) amarela ou amarelada; simetria das sépala(s) assimétrica(s);
ápice(s) das sépala(s) mucronado(s); forma das pétala(s) lanceolada(s); cor das pétala(s) laranja; apêndice(s) das pétala(s)
com ápice(s) crenado(s); calosidade(s) das pétala(s) presente(s).

Forma de Vida
Erva

Substrato
Epífita, Rupícola, Terrícola

DISTRIBUIÇÃO

Nativa, é endêmica do Brasil

Domínios Fitogeográficos
Caatinga, Mata Atlântica

Tipos de Vegetação
Área Antrópica, Floresta Estacional Semidecidual, Floresta Ombrófila (Floresta Pluvial), Vegetação Sobre Afloramentos
Rochosos

Distribuição Geográfica
Ocorrências confirmadas
Nordeste (Alagoas, Paraíba, Pernambuco, Sergipe)

MATERIAL TESTEMUNHO

J.A. Siqueira Filho, 1227, RB, JPB
Pontes, 208, RB, JPB
J.A. Siqueira Filho, 599, JPB, RB
B. Pickel, 1919, B (B 10 0390478), B (B 10 0390479), Pernambuco, Typus

IMAGENS DE CAMPO/ILUSTRAÇÕES
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Figura 1: Aechmea leptantha (Harms) Leme & J.A. Siqueira

Figura 2: Aechmea leptantha (Harms) Leme & J.A. Siqueira

Figura 3: Aechmea leptantha (Harms) Leme & J.A. Siqueira
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Angiospermas Bromeliaceae A.Juss.

Figura 4: Aechmea leptantha (Harms) Leme & J.A. Siqueira

BIBLIOGRAFIA

Siqueira-Filho, J.A. & Leme, E.M.C. 2006. Fragmentos de Mata Atlântica do Nordeste: Biodiversidade, conservação e suas
bromélias. Andrea Jakobsson Estúdio Editorial Ltda., Rio de Janeiro. 416 p.
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Angiospermas Bromeliaceae A.Juss.

Aechmea leucolepis L.B.Sm.
Tem como sinônimo
homotípico Chevaliera leucolepis (L.B.Sm.) L.B.Sm. & W.J.Kress

DESCRIÇÃO

Folha: roseta(s) foliar(es) infundibuliforme(s); bainha(s) foliar(es) desenvolvida(s); textura lâmina(s) foliar(es) coriácea(s);
margem(ns) lâmina(s) foliar(es) serreada(s); ápice(s) folha(s) acuminada(s). Inflorescência: tipo de inflorescência(s)
espiciforme; disposição da inflorescência(s) inclusa(s) na(s) roseta(s) foliar(es); posição do pedúnculo(s) na(s) antese ereto(s);
bráctea(s) envolvendo o pedúnculo(s) esparsamente; raque exposta(s). Flor: pedicelo(s) ausente(s); disposição das flor(es)
espiralada(s); sépala(s) parcialmente conata(s); cor das sépala(s) esverdeada a(s) verde; simetria das sépala(s) assimétrica(s);
ápice(s) das sépala(s) mucronado(s); forma das pétala(s) espatulada(s); cor das pétala(s) esverdeada a(s) verde; apêndice(s)
das pétala(s) ausente(s); calosidade(s) das pétala(s) presente(s).

Forma de Vida
Erva

Substrato
Rupícola, Terrícola

DISTRIBUIÇÃO

Nativa, é endêmica do Brasil

Domínios Fitogeográficos
Mata Atlântica

Tipos de Vegetação
Caatinga (stricto sensu), Floresta Ombrófila (Floresta Pluvial), Vegetação Sobre Afloramentos Rochosos

Distribuição Geográfica
Ocorrências confirmadas
Nordeste (Bahia)
Sudeste (Espírito Santo)

MATERIAL TESTEMUNHO

Kolmann, J.L., 4449, SP, MBML
M.B.Foster, 2452, GH,  (GH00028998), Bahia, Typus

BIBLIOGRAFIA

Sousa, G. M. 2004: Revisão taxonômica de Aechmea Ruiz & Pav. subg. Chevaliera (Gaudich. ex Beer) Baker – Bromelioideae,
Bromeliaceae. Doctoral Thesis. Universidade de São Paulo.
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Angiospermas Bromeliaceae A.Juss.

Aechmea lilacinantha Leme
DESCRIÇÃO

Folha: roseta(s) foliar(es) infundibuliforme(s); bainha(s) foliar(es) desenvolvida(s); textura lâmina(s) foliar(es) coriácea(s);
margem(ns) lâmina(s) foliar(es) espinescente(s); ápice(s) folha(s) acuminada(s). Inflorescência: tipo de inflorescência(s)
espiciforme; disposição da inflorescência(s) excedendo a(s) roseta(s) foliar(es); posição do pedúnculo(s) na(s) antese ereto(s);
bráctea(s) envolvendo o pedúnculo(s) esparsamente; raque densamente congesta(s). Flor: pedicelo(s) ausente(s); disposição
das flor(es) espiralada(s); sépala(s) parcialmente conata(s); cor das sépala(s) esverdeada a(s) verde/lilás; simetria das sépala(s)
assimétrica(s); ápice(s) das sépala(s) mucronado(s); forma das pétala(s) espatulada(s); cor das pétala(s) esverdeada a(s) verde/
lilás; apêndice(s) das pétala(s) com ápice(s) fimbriado(s); calosidade(s) das pétala(s) presente(s).

DESCRIÇÃO ADICIONAL

Brácteas do pedúnculo vermelhas; brácteas florais naviculares, coriáceas, tricarenadas, verdes e recobertas por indumento branco
lepidoto.

Forma de Vida
Erva

Substrato
Terrícola

DISTRIBUIÇÃO

Nativa, é endêmica do Brasil

Domínios Fitogeográficos
Mata Atlântica

Tipos de Vegetação
Floresta Ombrófila (Floresta Pluvial)

Distribuição Geográfica
Ocorrências confirmadas
Sudeste (Espírito Santo, Rio de Janeiro)

MATERIAL TESTEMUNHO

G. Martinelli, 4857, RB, 207720,  (RB00169697), Typus
G. Martinelli, 2582, RB, 182383,  (RB00169828), Typus
E.M.C. Leme, 997, RB, 479894,  (RB00562507), Typus
E.M.C. Leme, 997, RB, 479894,  (RB00557870), Typus
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Angiospermas Bromeliaceae A.Juss.

Aechmea limai Leme
DESCRIÇÃO

Folha: roseta(s) foliar(es) infundibuliforme(s); bainha(s) foliar(es) desenvolvida(s); textura lâmina(s) foliar(es) papirácea(s);
margem(ns) lâmina(s) foliar(es) quase inerme(s); ápice(s) folha(s) agudo(s)/acuminada(s)/apiculado(s). Inflorescência: tipo
de inflorescência(s) espiciforme; disposição da inflorescência(s) excedendo a(s) roseta(s) foliar(es); posição do pedúnculo(s)
na(s) antese ereto(s); bráctea(s) envolvendo o pedúnculo(s) esparsamente; raque congesta(s). Flor: pedicelo(s) ausente(s);
disposição das flor(es) espiralada(s); sépala(s) parcialmente conata(s); cor das sépala(s) esverdeada a(s) verde; simetria das
sépala(s) assimétrica(s); ápice(s) das sépala(s) mucronado(s); forma das pétala(s) espatulada(s); cor das pétala(s) branca a(s)
creme; apêndice(s) das pétala(s) ausente(s); calosidade(s) das pétala(s) presente(s).

Forma de Vida
Erva

Substrato
Epífita

DISTRIBUIÇÃO

Nativa, é endêmica do Brasil

Domínios Fitogeográficos
Mata Atlântica

Tipos de Vegetação
Floresta Ombrófila (Floresta Pluvial)

Distribuição Geográfica
Ocorrências confirmadas
Nordeste (Bahia)

MATERIAL TESTEMUNHO

E.M.C. Leme, 6307, RB, Bahia, Typus

BIBLIOGRAFIA

Leme, E.M.C. & Kollman, L.J.C. 2011. New species and a new combination of Brazilian Bromeliaceae. Phytotaxa 16: 1-36.
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Aechmea lingulata (L.) Baker
Tem como sinônimo
basiônimo Bromelia lingulata L.
homotípico Chevaliera lingulata (L.) Griseb.
homotípico Hoplophytum lingulatum (L.) Beer
homotípico Wittmackia lingulata (L.) Mez
heterotípico Aechmea odora (Miq.) Baker
heterotípico Aechmea plumieri Baker
heterotípico Aechmea poeppigii Baker
heterotípico Billbergia odora Miq.
heterotípico Bromelia lingularia Houtt.
heterotípico Hohenbergia odora (Miq.) Baker
heterotípico Lamprococcus ramosus Beer
heterotípico Wittmackia odora (Miq.) Mez
heterotípico Wittmackia poeppigii (Baker) Mez

DESCRIÇÃO

Folha: roseta(s) foliar(es) infundibuliforme(s); bainha(s) foliar(es) desenvolvida(s); textura lâmina(s) foliar(es) coriácea(s);
margem(ns) lâmina(s) foliar(es) serreada(s); ápice(s) folha(s) agudo(s)/arredondado(s)/apiculado(s). Inflorescência: tipo de
inflorescência(s) paniculada(s); disposição da inflorescência(s) excedendo a(s) roseta(s) foliar(es); posição do pedúnculo(s)
na(s) antese ereto(s); bráctea(s) envolvendo o pedúnculo(s) esparsamente; raque exposta(s). Flor: pedicelo(s) ausente(s);
disposição das flor(es) espiralada(s); sépala(s) parcialmente conata(s); cor das sépala(s) esverdeada a(s) verde; simetria das
sépala(s) assimétrica(s); ápice(s) das sépala(s) mucronado(s); forma das pétala(s) espatulada(s); cor das pétala(s) branca a(s)
creme; apêndice(s) das pétala(s) ausente(s); calosidade(s) das pétala(s) presente(s).

Forma de Vida
Erva

Substrato
Epífita, Rupícola, Terrícola

DISTRIBUIÇÃO

Nativa, não é endêmica do Brasil

Domínios Fitogeográficos
Amazônia, Mata Atlântica

Tipos de Vegetação
Floresta de Terra Firme, Floresta de Várzea, Floresta Ombrófila (Floresta Pluvial), Restinga

Distribuição Geográfica
Ocorrências confirmadas
Norte (Amapá)
Nordeste (Alagoas, Bahia, Ceará, Paraíba, Pernambuco)
Sudeste (Espírito Santo, Rio de Janeiro)

MATERIAL TESTEMUNHO

Alves, L. de J., 17, ALCB (ALCB011742), Bahia

BIBLIOGRAFIA

Siqueira-Filho, J.A. & Leme, E.M.C. 2006. Fragmentos de Mata Atlântica do Nordeste. Biodiversidade, Conservação e suas
Bromélias. Andréa Jakobson Estúdio, Rio de Janeiro. 416p.
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Aechmea lingulatoides Leme & H.Luther
DESCRIÇÃO

Folha: roseta(s) foliar(es) infundibuliforme(s); bainha(s) foliar(es) desenvolvida(s); textura lâmina(s) foliar(es) coriácea(s);
margem(ns) lâmina(s) foliar(es) espinescente(s); ápice(s) folha(s) acuminada(s). Inflorescência: tipo de inflorescência(s)
paniculada(s); disposição da inflorescência(s) excedendo a(s) roseta(s) foliar(es); posição do pedúnculo(s) na(s) antese
subereta(s); bráctea(s) envolvendo o pedúnculo(s) esparsamente; raque exposta(s). Flor: pedicelo(s) ausente(s); disposição
das flor(es) espiralada(s); sépala(s) parcialmente conata(s); cor das sépala(s) esverdeada a(s) verde; simetria das sépala(s)
assimétrica(s); ápice(s) das sépala(s) mucronado(s); forma das pétala(s) espatulada(s); cor das pétala(s) branca a(s) creme;
apêndice(s) das pétala(s) ausente(s); calosidade(s) das pétala(s) presente(s).

Forma de Vida
Erva

Substrato
Epífita, Terrícola

DISTRIBUIÇÃO

Nativa, é endêmica do Brasil

Domínios Fitogeográficos
Caatinga, Mata Atlântica

Tipos de Vegetação
Caatinga (stricto sensu), Floresta Estacional Semidecidual, Floresta Ombrófila (Floresta Pluvial), Restinga

Distribuição Geográfica
Ocorrências confirmadas
Nordeste (Bahia, Sergipe)

MATERIAL TESTEMUNHO

R.F.Monteiro, 495, RB, 536625, ,  (RB00687133)
C. Farney, 2811, RB, 299790, ,  (RB00344603)

BIBLIOGRAFIA

Siqueira-Filho, J.A. & Leme, E.M.C. 2006. Fragmentos de Mata Atlântica do Nordeste. Biodiversidade, Conservação e suas
Bromélias. Andréa Jakobson Estúdio, Rio de Janeiro. 416p.
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Angiospermas Bromeliaceae A.Juss.

Aechmea linharesii Leme
DESCRIÇÃO

Folha: roseta(s) foliar(es) infundibuliforme(s); bainha(s) foliar(es) desenvolvida(s); textura lâmina(s) foliar(es) cartácea(s);
margem(ns) lâmina(s) foliar(es) serrilhada(s); ápice(s) folha(s) acuminada(s)/apiculado(s). Inflorescência: tipo de
inflorescência(s) paniculada(s); disposição da inflorescência(s) excedendo a(s) roseta(s) foliar(es); posição do pedúnculo(s)
na(s) antese ereto(s); bráctea(s) envolvendo o pedúnculo(s) esparsamente; raque exposta(s). Flor: pedicelo(s) ausente(s);
disposição das flor(es) espiralada(s); sépala(s) parcialmente conata(s); cor das sépala(s) branca ou creme/esverdeada a(s) verde;
simetria das sépala(s) assimétrica(s); ápice(s) das sépala(s) mucronado(s); forma das pétala(s) espatulada(s); cor das pétala(s)
esverdeada a(s) verde; apêndice(s) das pétala(s) ausente(s); calosidade(s) das pétala(s) presente(s).

COMENTÁRIO

Raque da inflorescência avermelhada; brácteas florais ovadas, acuminado-caudadas, membranáceas, estramíneas.

Forma de Vida
Erva

Substrato
Epífita

DISTRIBUIÇÃO

Nativa, é endêmica do Brasil

Domínios Fitogeográficos
Mata Atlântica

Tipos de Vegetação
Floresta Estacional Semidecidual

Distribuição Geográfica
Ocorrências confirmadas
Nordeste (Bahia)

MATERIAL TESTEMUNHO

E.M.C. Leme, 2791, HB, Bahia, Typus
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Angiospermas Bromeliaceae A.Juss.

Aechmea longifolia (Rudge) L.B.Sm. &
M.A.Spencer
Tem como sinônimo
basiônimo Bromelia longifolia Rudge
homotípico Streptocalyx longifolia (Rudge) Baker
homotípico Streptocalyx longifolius (Rudge) Baker
heterotípico Streptocalyx angustifolius Mez

DESCRIÇÃO

Folha: roseta(s) foliar(es) infundibuliforme(s); bainha(s) foliar(es) desenvolvida(s); textura lâmina(s) foliar(es) coriácea(s);
margem(ns) lâmina(s) foliar(es) espinescente(s); ápice(s) folha(s) atenuado(s). Inflorescência: tipo de inflorescência(s)
paniculada(s); disposição da inflorescência(s) inclusa(s) na(s) roseta(s) foliar(es); posição do pedúnculo(s) na(s) antese
ereto(s); bráctea(s) envolvendo o pedúnculo(s) esparsamente; raque congesta(s). Flor: pedicelo(s) ausente(s); disposição das
flor(es) dística(s); sépala(s) livre(s); cor das sépala(s) rosa a(s) rósea ou magenta; simetria das sépala(s) assimétrica(s); ápice(s)
das sépala(s) mucronado(s); forma das pétala(s) lanceolada(s); cor das pétala(s) branca a(s) creme; apêndice(s) das pétala(s)
ausente(s); calosidade(s) das pétala(s) presente(s).

DESCRIÇÃO ADICIONAL

Pedúnculo curto ou praticamente ausente; brácteas florais rosas, largo-ovadas, serrilhadas, mucronuladas, envolvendo o ovário.

Forma de Vida
Erva

Substrato
Epífita

DISTRIBUIÇÃO

Nativa, não é endêmica do Brasil

Domínios Fitogeográficos
Amazônia

Tipos de Vegetação
Floresta de Igapó, Floresta de Terra Firme

Distribuição Geográfica
Ocorrências confirmadas
Norte (Acre, Amazonas, Amapá)

MATERIAL TESTEMUNHO

H.S. Irwin, 48160, IAN (IAN109256), Amapá
Rodrigues, JS, 195, IAN (IAN102216), Amazonas

IMAGENS DE CAMPO/ILUSTRAÇÕES
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Angiospermas Bromeliaceae A.Juss.

Figura 1: Aechmea longifolia (Rudge) L.B.Sm. & M.A.Spencer

Figura 2: Aechmea longifolia (Rudge) L.B.Sm. & M.A.Spencer

Figura 3: Aechmea longifolia (Rudge) L.B.Sm. & M.A.Spencer

193

Coleção Flora do Brasil 2020 - Jardim Botânico do Rio de Janeiro

https://imagemcampo.jbrj.gov.br/producao%2Fimagens_de_campo%2F270263859.jpg
https://imagemcampo.jbrj.gov.br/producao%2Fimagens_de_campo%2F270263860.jpg
https://imagemcampo.jbrj.gov.br/producao%2Fimagens_de_campo%2F270263861.jpg


Angiospermas Bromeliaceae A.Juss.

Aechmea lymanii W.Weber
Tem como sinônimo
homotípico Ortgiesia lymanii (W.Weber) L.B.Sm. & W.J.Kress

DESCRIÇÃO

Folha: roseta(s) foliar(es) infundibuliforme(s); bainha(s) foliar(es) desenvolvida(s); textura lâmina(s) foliar(es) coriácea(s);
margem(ns) lâmina(s) foliar(es) serreada(s); ápice(s) folha(s) acuminada(s)/apiculado(s). Inflorescência: tipo de
inflorescência(s) paniculada(s); disposição da inflorescência(s) excedendo a(s) roseta(s) foliar(es); posição do pedúnculo(s)
na(s) antese ereto(s); bráctea(s) envolvendo o pedúnculo(s) completamente; raque exposta(s). Flor: pedicelo(s) subséssil(eis);
disposição das flor(es) espiralada(s); sépala(s) parcialmente conata(s); cor das sépala(s) esverdeada a(s) verde; simetria das
sépala(s) assimétrica(s); ápice(s) das sépala(s) mucronado(s); forma das pétala(s) espatulada(s); cor das pétala(s) branca a(s)
creme; apêndice(s) das pétala(s) ausente(s); calosidade(s) das pétala(s) ausente(s).

DESCRIÇÃO ADICIONAL

Brácteas florais finas, filiformes; sépalas esverdeadas, flores perfumadas; ovário branco-tomentoso.

Forma de Vida
Erva

DISTRIBUIÇÃO

Nativa, é endêmica do Brasil

Domínios Fitogeográficos
Mata Atlântica

Tipos de Vegetação
Floresta Ombrófila (Floresta Pluvial)

Distribuição Geográfica
Ocorrências confirmadas
Nordeste (Bahia)

MATERIAL TESTEMUNHO

S.C.Sant'Ana, 982, NY, 00585804, Bahia
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Angiospermas Bromeliaceae A.Juss.

Aechmea maasii Gouda & W.Till
DESCRIÇÃO

Folha: roseta(s) foliar(es) infundibuliforme(s)/tubular(es); bainha(s) foliar(es) desenvolvida(s); textura lâmina(s) foliar(es)
cartácea(s)/coriácea(s); margem(ns) lâmina(s) foliar(es) serreada(s)/serrilhada(s); ápice(s) folha(s) agudo(s)/obtuso(s)/
apiculado(s). Inflorescência: tipo de inflorescência(s) espiciforme; disposição da inflorescência(s) excedendo a(s) roseta(s)
foliar(es); posição do pedúnculo(s) na(s) antese ereto(s); bráctea(s) envolvendo o pedúnculo(s) completamente; raque
densamente congesta(s). Flor: pedicelo(s) ausente(s); disposição das flor(es) espiralada(s); sépala(s) parcialmente conata(s); cor
das sépala(s) amarela ou amarelada; simetria das sépala(s) assimétrica(s); ápice(s) das sépala(s) inerme(s); forma das pétala(s)
espatulada(s); cor das pétala(s) amarelada a(s) amarela; apêndice(s) das pétala(s) com ápice(s) fimbriado(s); calosidade(s) das
pétala(s) presente(s).

DESCRIÇÃO ADICIONAL

Inflorescência flocosa; brácteas do pedúnculo vermelhas, denticuladas em direção ao ápice; brácteas florais depressa-ovadas,
tricarenadas, mais curtas que as sépalas, coriáceas, castanhas ou verdes com ápice e margens avermelhadas, ápice truncado e
apiculado; fruto baga, globoso, vermelho.

Forma de Vida
Erva

Substrato
Epífita, Terrícola

DISTRIBUIÇÃO

Nativa, é endêmica do Brasil

Domínios Fitogeográficos
Mata Atlântica

Tipos de Vegetação
Floresta Estacional Semidecidual, Floresta Ombrófila (Floresta Pluvial), Restinga

Distribuição Geográfica
Ocorrências confirmadas
Sudeste (Espírito Santo, Rio de Janeiro)

MATERIAL TESTEMUNHO

C. Farney, 287, RB
T. Wendt, 266A, RB, 304883, ,  (RB00114078)

IMAGENS DE CAMPO/ILUSTRAÇÕES
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Angiospermas Bromeliaceae A.Juss.

Figura 1: Aechmea maasii Gouda & W.Till

Figura 2: Aechmea maasii Gouda & W.Till

Figura 3: Aechmea maasii Gouda & W.Till

BIBLIOGRAFIA
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Angiospermas Bromeliaceae A.Juss.

Faria, A.P.G., Wendt, T. & Brown, G.K. 2010. A revision of Aechmea subgenus Macrochordion (Bromeliaceae), based on
phenetic analyses of morphological variation. Botanical Journal of the Linnean Society 162: 1-27.
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Angiospermas Bromeliaceae A.Juss.

Aechmea macrochlamys L.B.Sm.
DESCRIÇÃO

Folha: roseta(s) foliar(es) infundibuliforme(s); bainha(s) foliar(es) desenvolvida(s); textura lâmina(s) foliar(es) coriácea(s);
margem(ns) lâmina(s) foliar(es) serreada(s); ápice(s) folha(s) agudo(s)/apiculado(s). Inflorescência: tipo de inflorescência(s)
paniculada(s); disposição da inflorescência(s) excedendo a(s) roseta(s) foliar(es); posição do pedúnculo(s) na(s) antese
subereta(s); bráctea(s) envolvendo o pedúnculo(s) completamente; raque densamente congesta(s). Flor: pedicelo(s) ausente(s);
disposição das flor(es) dística(s); sépala(s) parcialmente conata(s); cor das sépala(s) rosa a(s) rósea ou magenta; simetria das
sépala(s) assimétrica(s); ápice(s) das sépala(s) mucronado(s); forma das pétala(s) lanceolada(s); cor das pétala(s) roxa/lilás;
apêndice(s) das pétala(s) com ápice(s) crenado(s); calosidade(s) das pétala(s) ausente(s).

DESCRIÇÃO ADICIONAL

Brácteas do pedúnculo rosas; brácteas florais lanceoladas, acuminadas, rosas, excedendo as sépalas; pétalas liláses com ápice
roxo.

Forma de Vida
Erva

Substrato
Epífita, Rupícola, Terrícola

DISTRIBUIÇÃO

Nativa, é endêmica do Brasil

Domínios Fitogeográficos
Mata Atlântica

Tipos de Vegetação
Floresta Ombrófila (Floresta Pluvial), Vegetação Sobre Afloramentos Rochosos

Distribuição Geográfica
Ocorrências confirmadas
Sudeste (Espírito Santo)

MATERIAL TESTEMUNHO

Foster, M.B., 244, GH,  (GH00029000), GH,  (GH00028999), Espírito Santo, Typus
L. Kollmann, 3980, MBML (MBML014400), Espírito Santo

IMAGENS DE CAMPO/ILUSTRAÇÕES
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Angiospermas Bromeliaceae A.Juss.

Figura 1: Aechmea macrochlamys L.B.Sm.

Figura 2: Aechmea macrochlamys L.B.Sm.
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Angiospermas Bromeliaceae A.Juss.

Aechmea maranguapensis Leme & Scharf
DESCRIÇÃO

Folha: roseta(s) foliar(es) infundibuliforme(s); bainha(s) foliar(es) desenvolvida(s); textura lâmina(s) foliar(es) coriácea(s);
margem(ns) lâmina(s) foliar(es) serrilhada(s); ápice(s) folha(s) agudo(s). Inflorescência: tipo de inflorescência(s)
paniculada(s); disposição da inflorescência(s) excedendo a(s) roseta(s) foliar(es); posição do pedúnculo(s) na(s) antese ereto(s);
bráctea(s) envolvendo o pedúnculo(s) esparsamente; raque exposta(s). Flor: pedicelo(s) ausente(s); disposição das flor(es)
espiralada(s); sépala(s) parcialmente conata(s); cor das sépala(s) roxa/lilás; simetria das sépala(s) assimétrica(s); ápice(s)
das sépala(s) mucronado(s); forma das pétala(s) lanceolada(s); cor das pétala(s) roxa; apêndice(s) das pétala(s) ausente(s);
calosidade(s) das pétala(s) presente(s).

DESCRIÇÃO ADICIONAL

Flores com leve fragrância; brácteas florais liláses na base, acastanhadas no ápice; pétalas recurvadas em direção ao ápice.

Forma de Vida
Erva

Substrato
Epífita, Rupícola

DISTRIBUIÇÃO

Nativa, é endêmica do Brasil

Domínios Fitogeográficos
Mata Atlântica

Tipos de Vegetação
Floresta Estacional Semidecidual, Floresta Ombrófila (Floresta Pluvial)

Distribuição Geográfica
Ocorrências confirmadas
Nordeste (Ceará)

MATERIAL TESTEMUNHO

E.M.C. Leme, 3914, RB, 569511,  (RB00768615), Ceará
E.M.C. Leme, 3914, RB, 569511,  (RB00768330), Ceará
J.A. Siqueira Filho, 1859, HVASF, 429,  (HVASF000429), Ceará

BIBLIOGRAFIA

Leme, E.M.C. & Scharf, U. 2011. Two new species from the Atlantic forest of Northeastern Brazil. Die Bromelie(2): 59-69.
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Angiospermas Bromeliaceae A.Juss.

Aechmea marauensis Leme
Tem como sinônimo
heterotípico Aechmea grandibracteata Philcox

DESCRIÇÃO

Folha: roseta(s) foliar(es) infundibuliforme(s); bainha(s) foliar(es) desenvolvida(s); textura lâmina(s) foliar(es) coriácea(s);
margem(ns) lâmina(s) foliar(es) espinescente(s); ápice(s) folha(s) agudo(s). Inflorescência: tipo de inflorescência(s)
paniculada(s); disposição da inflorescência(s) excedendo a(s) roseta(s) foliar(es); posição do pedúnculo(s) na(s) antese ereto(s);
bráctea(s) envolvendo o pedúnculo(s) completamente; raque exposta(s). Flor: pedicelo(s) ausente(s); disposição das flor(es)
dística(s)/fasciculada(s); sépala(s) parcialmente conata(s); cor das sépala(s) lilás; simetria das sépala(s) assimétrica(s); ápice(s)
das sépala(s) mucronado(s); forma das pétala(s) espatulada(s); cor das pétala(s) lilás; apêndice(s) das pétala(s) com ápice(s)
eroso(s); calosidade(s) das pétala(s) presente(s).

DESCRIÇÃO ADICIONAL

Pedúnculo rosa, branco-flocoso; brácteas florais rosa-escuras, suborbiculares, obtusas, mucronuladas, carenadas em direção ao
ápice, margens inteiras.

Forma de Vida
Erva

Substrato
Epífita, Terrícola

DISTRIBUIÇÃO

Nativa, é endêmica do Brasil

Domínios Fitogeográficos
Mata Atlântica

Tipos de Vegetação
Floresta Estacional Semidecidual, Floresta Ombrófila (Floresta Pluvial), Restinga

Distribuição Geográfica
Ocorrências confirmadas
Nordeste (Alagoas, Bahia, Pernambuco)

MATERIAL TESTEMUNHO

E.M.C. Leme, 815, RB, 278050,  (RB00562276), RB, 278050,  (RB00287179), Bahia, Typus
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Angiospermas Bromeliaceae A.Juss.

Aechmea marginalis Leme & J.A.Siqueira
DESCRIÇÃO

Folha: roseta(s) foliar(es) infundibuliforme(s); bainha(s) foliar(es) desenvolvida(s); textura lâmina(s) foliar(es) papirácea(s);
margem(ns) lâmina(s) foliar(es) quase inerme(s); ápice(s) folha(s) agudo(s). Inflorescência: tipo de inflorescência(s)
paniculada(s); disposição da inflorescência(s) excedendo a(s) roseta(s) foliar(es); posição do pedúnculo(s) na(s) antese
ereto(s); bráctea(s) envolvendo o pedúnculo(s) completamente; raque densamente congesta(s). Flor: pedicelo(s) ausente(s);
disposição das flor(es) fasciculada(s); sépala(s) parcialmente conata(s); cor das sépala(s) branca ou creme; simetria das
sépala(s) assimétrica(s); ápice(s) das sépala(s) mucronado(s); forma das pétala(s) lanceolada(s); cor das pétala(s) amarelada
a(s) amarela; apêndice(s) das pétala(s) com ápice(s) crenado(s); calosidade(s) das pétala(s) presente(s).

DESCRIÇÃO ADICIONAL

Inflorescência densamente corimbosa, parcialmente involucrada; brácteas florais oblongo-ovadas, ápice subagudo e espinoso
mucronado, naviculares, diminutamente espinulosas, distintamente carinadas, igualando as sépalas, esparsamente pálido-lanadas,
castanhas em direção à base.

Forma de Vida
Erva

Substrato
Terrícola

DISTRIBUIÇÃO

Nativa, é endêmica do Brasil

Domínios Fitogeográficos
Mata Atlântica

Tipos de Vegetação
Floresta Ombrófila (Floresta Pluvial)

Distribuição Geográfica
Ocorrências confirmadas
Nordeste (Alagoas)

MATERIAL TESTEMUNHO

Medeiros Jr., J.S. & A. Frassy, s.n., HB, Alagoas, Typus

BIBLIOGRAFIA

Leme, E.M.C. & Siqueira Filho, J.A. 2001. Studies in Bromeliaceae of Northeastern Brazil - I Selbyana 2(2):146-154.
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Angiospermas Bromeliaceae A.Juss.

Aechmea melinonii Hook.
Tem como sinônimo
homotípico Hohenbergia melinonii (Hook.) Baker
heterotípico Aechmea jenmanii Baker

DESCRIÇÃO

Folha: roseta(s) foliar(es) infundibuliforme(s); bainha(s) foliar(es) desenvolvida(s); textura lâmina(s) foliar(es) coriácea(s);
margem(ns) lâmina(s) foliar(es) serreada(s); ápice(s) folha(s) agudo(s). Inflorescência: tipo de inflorescência(s) paniculada(s);
disposição da inflorescência(s) excedendo a(s) roseta(s) foliar(es); posição do pedúnculo(s) na(s) antese ereto(s); bráctea(s)
envolvendo o pedúnculo(s) esparsamente; raque congesta(s). Flor: pedicelo(s) ausente(s); disposição das flor(es) espiralada(s);
sépala(s) parcialmente conata(s); cor das sépala(s) vermelha/rosa a(s) rósea ou magenta; simetria das sépala(s) assimétrica(s);
ápice(s) das sépala(s) mucronado(s); forma das pétala(s) espatulada(s); cor das pétala(s) rósea a(s) rosa ou magenta;
apêndice(s) das pétala(s) com ápice(s) fimbriado(s); calosidade(s) das pétala(s) ausente(s).

DESCRIÇÃO ADICIONAL

Bainhas elípticas castanho-escuras; Lâminas foliares esparsamente lepidotas, liguladas, mucronadas, verdes. Escapo marrom-
furfuráceo; brácteas lanceoladas, inteiras, estramíneas. Inflorescência densamente ramificada, ramos geniculados, bem reduzidos
no ápice; brácteas primárias como as do escapo. Bráctea floral diminutas, reniformes com ápice abruptamente acuminado; Flores
polísticas. Ovário obcônico a elipsoide. 

Forma de Vida
Erva

Substrato
Epífita, Rupícola, Terrícola

DISTRIBUIÇÃO

Nativa, não é endêmica do Brasil

Domínios Fitogeográficos
Amazônia

Tipos de Vegetação
Floresta de Terra Firme, Floresta de Várzea

Distribuição Geográfica
Ocorrências confirmadas
Norte (Amazonas, Amapá, Rondônia)

MATERIAL TESTEMUNHO

R.S. Cowan, s.n., RB, 99147,  (RB00628850), NY, 99147,  (NY02169008), UB, 99147 (UB0002543), Amapá
Ferreira, CAC, 5787, INPA, 127251,  (INPA0127251), Rondônia

203

Coleção Flora do Brasil 2020 - Jardim Botânico do Rio de Janeiro

http://reflora.jbrj.gov.br/files/voucher.html?imagem=DZI/rb/0/62/88/50/00628850.dzi
http://reflora.jbrj.gov.br/files/voucher.html?imagem=DZI/newyork/ny_/2/16/90/8/ny_02169008.dzi
https://reflora.cria.org.br/inct/exsiccatae/image/format/jpeg/size/large/imagecode/inpa0127251


Angiospermas Bromeliaceae A.Juss.

Aechmea mertensii (G.Mey.) Schult. &
Schult.f.
Tem como sinônimo
basiônimo Aechmea sergipana E.Pereira & Leme
basiônimo Bromelia mertensii G.Mey.
homotípico Billbergia mertensii (G.Mey.) Miq.
homotípico Hohenbergia mertensii (G.Mey.) Baker
homotípico Hoplophytum mertensii (G.Mey.) Beer
heterotípico Aechmea humilis Mez
heterotípico Aechmea mucroniflora Hook.
heterotípico Aechmea spicata Mart. ex Schult. & Schult.f.
heterotípico Aechmea thyrsiflora (Willd. ex Schult. & Schult.f.) Schltdl.
heterotípico Aechmea wullschlaegeliana Mez
heterotípico Bromelia thyrsiflora Willd. ex Schult. & Schult.f.
heterotípico Hohenbergia martii Baker
heterotípico Hohenbergia mucroniflora (Hook.) Baker
heterotípico Hohenbergia spicata (Mart. ex Schult. & Schult.f.) Baker
heterotípico Hoplophytum mucroniflora (Hook.) Beer
heterotípico Hoplophytum spicatum (Mart. ex Schult. & Schult.f.) Beer

DESCRIÇÃO

Folha: roseta(s) foliar(es) tubular(es); bainha(s) foliar(es) desenvolvida(s); textura lâmina(s) foliar(es) coriácea(s);
margem(ns) lâmina(s) foliar(es) serreada(s); ápice(s) folha(s) acuminada(s). Inflorescência: tipo de inflorescência(s)
paniculada(s); disposição da inflorescência(s) excedendo a(s) roseta(s) foliar(es); posição do pedúnculo(s) na(s) antese
levemente recurvado(s); bráctea(s) envolvendo o pedúnculo(s) esparsamente; raque exposta(s)/congesta(s). Flor: pedicelo(s)
ausente(s); disposição das flor(es) fasciculada(s); sépala(s) livre(s); cor das sépala(s) amarela ou amarelada; simetria das
sépala(s) assimétrica(s); ápice(s) das sépala(s) mucronado(s); forma das pétala(s) elíptica(s)/espatulada(s); cor das pétala(s)
amarelada a(s) amarela; apêndice(s) das pétala(s) com ápice(s) eroso(s); calosidade(s) das pétala(s) presente(s).

DESCRIÇÃO ADICIONAL

Margem foliar com acúleos bem desenvolvidos; brácteas primárias aculeadas; inflorescência cilíndrica com ramos curtos e
congestos.

COMENTÁRIO

Frequente associação de formigas na base da roseta.

Forma de Vida
Erva

Substrato
Epífita

DISTRIBUIÇÃO

Nativa, não é endêmica do Brasil

Domínios Fitogeográficos
Amazônia, Mata Atlântica

Tipos de Vegetação
Área Antrópica, Campinarana, Floresta de Igapó, Floresta de Terra Firme, Floresta Ombrófila (Floresta Pluvial)
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Angiospermas Bromeliaceae A.Juss.

Distribuição Geográfica
Ocorrências confirmadas
Norte (Acre, Amazonas, Amapá, Pará, Rondônia, Roraima)
Nordeste (Alagoas, Bahia, Maranhão, Paraíba, Pernambuco, Sergipe)
Centro-Oeste (Mato Grosso)

MATERIAL TESTEMUNHO

H.F. Agra, 260, RB, 207583,  (RB00143122), Paraíba
B. A. Krukoff, 1488, NY,  (NY00873148)
J.A. Siqueira Filho, 1479, UFP
D. Daly, 13317, RB, 498452,  (RB00590992)

IMAGENS DE CAMPO/ILUSTRAÇÕES

Figura 1: Aechmea mertensii (G.Mey.) Schult. & Schult.f.

Figura 2: Aechmea mertensii (G.Mey.) Schult. & Schult.f.
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Angiospermas Bromeliaceae A.Juss.

Figura 3: Aechmea mertensii (G.Mey.) Schult. & Schult.f.

Figura 4: Aechmea mertensii (G.Mey.) Schult. & Schult.f.

BIBLIOGRAFIA

Siqueira-Filho, J.A. & Leme, E.M.C. 2006. Fragmentos de Mata Atlântica do Nordeste: Biodiversidade, conservação e suas
bromélias. Andrea Jakobsson Estúdio Editorial Ltda., Rio de Janeiro. 416 p.
Sousa, G.M., Wanderley, M.G.L. 2015. Aechmea. In: Prata, A.P.N., Farias, M.C.V., Landim, M.F. (Org.). Flora de Sergipe,
Aracaju, v. 2, p. 80-85.
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Angiospermas Bromeliaceae A.Juss.

Aechmea milsteiniana L.B.Sm. &
R.W.Read
DESCRIÇÃO

Folha: roseta(s) foliar(es) tubular(es); bainha(s) foliar(es) desenvolvida(s); textura lâmina(s) foliar(es) coriácea(s);
margem(ns) lâmina(s) foliar(es) serreada(s); ápice(s) folha(s) arredondado(s)/apiculado(s). Inflorescência: tipo de
inflorescência(s) paniculada(s); disposição da inflorescência(s) excedendo a(s) roseta(s) foliar(es); posição do pedúnculo(s)
na(s) antese recurvado(s); bráctea(s) envolvendo o pedúnculo(s) completamente; raque exposta(s). Flor: pedicelo(s)
ausente(s); disposição das flor(es) espiralada(s); sépala(s) parcialmente conata(s); cor das sépala(s) esverdeada a(s) verde;
simetria das sépala(s) assimétrica(s); ápice(s) das sépala(s) inerme(s); forma das pétala(s) elíptica(s); cor das pétala(s)
amarelada a(s) amarela; apêndice(s) das pétala(s) com ápice(s) eroso(s); calosidade(s) das pétala(s) ausente(s).

Forma de Vida
Erva

DISTRIBUIÇÃO

Nativa, desconhecido

Tipos de Vegetação
Floresta Estacional Semidecidual, Floresta Ombrófila (Floresta Pluvial)

Distribuição Geográfica
Ocorrências confirmadas
Sudeste (Minas Gerais)
Possíveis ocorrências
Sudeste (Espírito Santo)

MATERIAL TESTEMUNHO

R. W. Read, 3659, US,  (US00091502), Minas Gerais, Typus

BIBLIOGRAFIA

Smith, L.B. 1979. Aechmea milsteiniana. Journal of the Bromeliad Society 29: 21-22.
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Angiospermas Bromeliaceae A.Juss.

Aechmea miniata Beer ex Baker
Este tratamento é composto pelos seguintes táxons: Aechmea miniata, .

Tem como sinônimo
homotípico Lamprococcus miniatus Beer
heterotípico Aechmea fulgens  var.  glomerata Regel
heterotípico Aechmea miniata  var.  discolor (Beer) Beer ex Baker
heterotípico Lamprococcus miniatus  var.  discolor Beer

DESCRIÇÃO

Folha: roseta(s) foliar(es) infundibuliforme(s); bainha(s) foliar(es) desenvolvida(s); textura lâmina(s) foliar(es) cartácea(s);
margem(ns) lâmina(s) foliar(es) serrilhada(s); ápice(s) folha(s) arredondado(s)/apiculado(s). Inflorescência: tipo de
inflorescência(s) paniculada(s); disposição da inflorescência(s) excedendo a(s) roseta(s) foliar(es); posição do pedúnculo(s)
na(s) antese ereto(s); bráctea(s) envolvendo o pedúnculo(s) esparsamente; raque exposta(s). Flor: pedicelo(s) ausente(s);
disposição das flor(es) espiralada(s); sépala(s) parcialmente conata(s); cor das sépala(s) vermelha; simetria das sépala(s)
assimétrica(s); ápice(s) das sépala(s) inerme(s); forma das pétala(s) espatulada(s); cor das pétala(s) azulada a(s) azul;
apêndice(s) das pétala(s) com ápice(s) fimbriado(s); calosidade(s) das pétala(s) ausente(s).

DESCRIÇÃO ADICIONAL

Pedúnculo e raque da inflorescência vermelhos. Brácteas florais diminutas e vermelhas.

Forma de Vida
Erva

Substrato
Epífita, Terrícola

DISTRIBUIÇÃO

Nativa, é endêmica do Brasil

Domínios Fitogeográficos
Mata Atlântica

Tipos de Vegetação
Floresta Estacional Semidecidual, Floresta Ombrófila (Floresta Pluvial), Restinga

Distribuição Geográfica
Ocorrências confirmadas
Nordeste (Bahia)

MATERIAL TESTEMUNHO

G. Martinelli, 6047, RB, 192348,  (RB00142748), Bahia
J.G. Jardim, 2733, CEPEC, 192348,  (CEPEC00088373), Bahia
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Angiospermas Bromeliaceae A.Juss.

Aechmea mira Leme & H.Luther
DESCRIÇÃO

Folha: roseta(s) foliar(es) aberta(s); bainha(s) foliar(es) desenvolvida(s); textura lâmina(s) foliar(es) coriácea(s); margem(ns)
lâmina(s) foliar(es) espinescente(s); ápice(s) folha(s) agudo(s)/apiculado(s). Inflorescência: tipo de inflorescência(s)
paniculada(s); disposição da inflorescência(s) excedendo a(s) roseta(s) foliar(es); posição do pedúnculo(s) na(s) antese ereto(s)/
subereta(s); bráctea(s) envolvendo o pedúnculo(s) completamente; raque densamente congesta(s). Flor: pedicelo(s) ausente(s);
disposição das flor(es) espiralada(s); sépala(s) parcialmente conata(s); cor das sépala(s) esverdeada a(s) verde; simetria das
sépala(s) assimétrica(s); ápice(s) das sépala(s) mucronado(s); forma das pétala(s) espatulada(s); cor das pétala(s) branca a(s)
creme/roxa; apêndice(s) das pétala(s) ausente(s); calosidade(s) das pétala(s) presente(s).

DESCRIÇÃO ADICIONAL

Brácteas florais branco-lepidotas, indumento farinoso; pétalas brancas, exceto pelos ápices roxos.

Forma de Vida
Erva

Substrato
Terrícola

DISTRIBUIÇÃO

Nativa, é endêmica do Brasil

Domínios Fitogeográficos
Mata Atlântica

Tipos de Vegetação
Restinga

Distribuição Geográfica
Ocorrências confirmadas
Nordeste (Bahia)

MATERIAL TESTEMUNHO

E.M.C. Leme, 3722, RB, 479745,  (RB00557707), Bahia, Typus
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Angiospermas Bromeliaceae A.Juss.

Aechmea mollis L.B.Sm.
DESCRIÇÃO

Folha: roseta(s) foliar(es) aberta(s); bainha(s) foliar(es) desenvolvida(s); textura lâmina(s) foliar(es) coriácea(s); margem(ns)
lâmina(s) foliar(es) serrilhada(s); ápice(s) folha(s) agudo(s). Inflorescência: tipo de inflorescência(s) paniculada(s); disposição
da inflorescência(s) inclusa(s) na(s) roseta(s) foliar(es); posição do pedúnculo(s) na(s) antese ereto(s); bráctea(s) envolvendo o
pedúnculo(s) completamente; raque densamente congesta(s). Flor: pedicelo(s) ausente(s); disposição das flor(es) espiralada(s);
sépala(s) parcialmente conata(s); cor das sépala(s) branca ou creme; simetria das sépala(s) assimétrica(s); ápice(s) das
sépala(s) inerme(s); forma das pétala(s) lanceolada(s); cor das pétala(s) amarelada a(s) amarela; apêndice(s) das pétala(s) com
ápice(s) crenado(s); calosidade(s) das pétala(s) ausente(s).

DESCRIÇÃO ADICIONAL

Lâminas foliares estreitadas na base; inflorescência castanho-lanada; brácteas florais suborbiculares, mucronuladas, serrilhadas,
igualando o comprimento das sépalas.

Forma de Vida
Erva

Substrato
Terrícola

DISTRIBUIÇÃO

Nativa, é endêmica do Brasil

Domínios Fitogeográficos
Mata Atlântica

Tipos de Vegetação
Floresta Ombrófila (Floresta Pluvial), Restinga

Distribuição Geográfica
Ocorrências confirmadas
Nordeste (Bahia)

MATERIAL TESTEMUNHO

A.M. Amorim, 2055, CEPEC (CEPEC00073963), Bahia
R. P. Belém, 3684, NY,  (NY00247030), Bahia, Typus

BIBLIOGRAFIA

Leme, E. M. C. 1997. Canistrum, Bromélias da Mata Atlântica. Ed. Salamandra, Rio de Janeiro, 107p.
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Angiospermas Bromeliaceae A.Juss.

Aechmea mulfordii L.B.Sm.
Tem como sinônimo
heterotípico Gravisia fosteriana L.B.Sm.

DESCRIÇÃO

Folha: roseta(s) foliar(es) infundibuliforme(s); bainha(s) foliar(es) desenvolvida(s); textura lâmina(s) foliar(es) coriácea(s);
margem(ns) lâmina(s) foliar(es) serreada(s); ápice(s) folha(s) agudo(s)/acuminada(s). Inflorescência: tipo de inflorescência(s)
paniculada(s); disposição da inflorescência(s) excedendo a(s) roseta(s) foliar(es); posição do pedúnculo(s) na(s) antese ereto(s);
bráctea(s) envolvendo o pedúnculo(s) completamente; raque exposta(s). Flor: pedicelo(s) ausente(s); disposição das flor(es)
fasciculada(s); sépala(s) parcialmente conata(s); cor das sépala(s) amarela ou amarelada; simetria das sépala(s) assimétrica(s);
ápice(s) das sépala(s) mucronado(s); forma das pétala(s) lanceolada(s); cor das pétala(s) laranja; apêndice(s) das pétala(s)
com ápice(s) crenado(s); calosidade(s) das pétala(s) presente(s).

Forma de Vida
Erva

Substrato
Epífita, Terrícola

DISTRIBUIÇÃO

Nativa, é endêmica do Brasil

Domínios Fitogeográficos
Mata Atlântica

Tipos de Vegetação
Floresta Ombrófila (Floresta Pluvial), Restinga

Distribuição Geográfica
Ocorrências confirmadas
Nordeste (Bahia, Pernambuco)

MATERIAL TESTEMUNHO

Vidal, J., 1070, R,  (R010000736), Pernambuco
Foster, M.B., 84, GH,  (GH00029079), GH (GH00062276), Bahia, Typus
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Angiospermas Bromeliaceae A.Juss.

Aechmea murcae (L.B.Sm.) L.B.Sm. &
M.A.Spencer
Tem como sinônimo
basiônimo Streptocalyx murcae L.B.Sm.

DESCRIÇÃO

Folha: roseta(s) foliar(es) aberta(s); bainha(s) foliar(es) desenvolvida(s); textura lâmina(s) foliar(es) coriácea(s); margem(ns)
lâmina(s) foliar(es) serreada(s); ápice(s) folha(s) agudo(s). Inflorescência: tipo de inflorescência(s) paniculada(s); disposição
da inflorescência(s) excedendo a(s) roseta(s) foliar(es); posição do pedúnculo(s) na(s) antese subereta(s); bráctea(s)
envolvendo o pedúnculo(s) completamente; raque densamente congesta(s). Flor: pedicelo(s) ausente(s); disposição das flor(es)
dística(s); sépala(s) parcialmente conata(s); cor das sépala(s) azul ou azulada/lilás; simetria das sépala(s) assimétrica(s);
ápice(s) das sépala(s) mucronado(s); forma das pétala(s) elíptica(s); cor das pétala(s) branca a(s) creme/azulada a(s) azul/lilás;
apêndice(s) das pétala(s) ausente(s); calosidade(s) das pétala(s) ausente(s).

DESCRIÇÃO ADICIONAL

Folhas 70-100 cm compr., escamas claro-ferrugíneas em ambas as faces; Bainhas foliares ovadas a elípticas, inteiras; Lâminas
foliares liguladas, 4,5 mm larg., esparsamente serreada. Escapo ca. 10 cm compr.; brácteas subfoliáceas, densamente imbricadas,
vermelhas. Inflorescência, ferrugíneo-lepidota; axilas lanosa-lepidotas; brácteas primárias imbricadas, suborbiculares, inteiras
a inconspicuamente serreadas no ápice; Bráctea floral suborbicular a reniforme, emarginada a inconspicuamente mucronada,
vermelhas; Flores divergentes; Ovary globoso. 

Forma de Vida
Erva

Substrato
Epífita

DISTRIBUIÇÃO

Nativa, é endêmica do Brasil

Domínios Fitogeográficos
Amazônia

Tipos de Vegetação
Floresta de Igapó

Distribuição Geográfica
Ocorrências confirmadas
Norte (Amazonas)

MATERIAL TESTEMUNHO

J. M. Pires, 951, US,  (US00091341), Amazonas, Typus
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Angiospermas Bromeliaceae A.Juss.

Aechmea muricata (Arruda) L.B.Sm.
Tem como sinônimo
basiônimo Bromelia muricata Arruda
homotípico Ananas muricatus (Arruda) Schult. & Schult.f.
homotípico Ananassa muricata (Arruda) D.Dietr.
homotípico Chevaliera muricata (Arruda) L.B.Sm. & W.J.Kress
heterotípico Aechmea stephanophora E.Morren ex Baker
heterotípico Chevaliera stephanophora (E.Morren ex Baker) Mez

DESCRIÇÃO

Folha: roseta(s) foliar(es) infundibuliforme(s); bainha(s) foliar(es) pouco desenvolvida(s); textura lâmina(s) foliar(es)
coriácea(s); margem(ns) lâmina(s) foliar(es) espinescente(s); ápice(s) folha(s) acuminada(s). Inflorescência: tipo de
inflorescência(s) espiciforme; disposição da inflorescência(s) excedendo a(s) roseta(s) foliar(es); posição do pedúnculo(s)
na(s) antese ereto(s)/subereta(s); bráctea(s) envolvendo o pedúnculo(s) completamente; raque densamente congesta(s). Flor:
pedicelo(s) ausente(s); disposição das flor(es) espiralada(s); sépala(s) livre(s); cor das sépala(s) esverdeada a(s) verde; simetria
das sépala(s) assimétrica(s); ápice(s) das sépala(s) mucronado(s); forma das pétala(s) lanceolada(s); cor das pétala(s) azulada
a(s) azul; apêndice(s) das pétala(s) ausente(s); calosidade(s) das pétala(s) presente(s).

DESCRIÇÃO ADICIONAL

Bráteas florais obovadas, naviculares, bicarinadas a tricarinadas, coriáceas e lignificadas em direção ao ápice, verdes e recobertas
por densa camada de tricomas brancos; pétalas com 2/3 basais brancas e 1/3 apicais azuis. 

Forma de Vida
Erva

Substrato
Epífita, Terrícola

DISTRIBUIÇÃO

Nativa, é endêmica do Brasil

Domínios Fitogeográficos
Mata Atlântica

Tipos de Vegetação
Floresta Estacional Semidecidual, Floresta Ombrófila (Floresta Pluvial), Restinga

Distribuição Geográfica
Ocorrências confirmadas
Nordeste (Alagoas, Pernambuco, Rio Grande do Norte)

MATERIAL TESTEMUNHO

Foster, M.B., 2429, R,  (R010000739), Pernambuco
Magalhães, R.E.C., 19, UFRN, ,  (UFRN00015682), Rio Grande do Norte
Baker, s.n., MO (MO1284049), MO (MO1284048), Pernambuco

IMAGENS DE CAMPO/ILUSTRAÇÕES
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Angiospermas Bromeliaceae A.Juss.

Figura 1: Aechmea muricata (Arruda) L.B.Sm.

Figura 2: Aechmea muricata (Arruda) L.B.Sm.

Figura 3: Aechmea muricata (Arruda) L.B.Sm.
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Angiospermas Bromeliaceae A.Juss.

Figura 4: Aechmea muricata (Arruda) L.B.Sm.

Figura 5: Aechmea muricata (Arruda) L.B.Sm.

Figura 6: Aechmea muricata (Arruda) L.B.Sm.
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Angiospermas Bromeliaceae A.Juss.

Figura 7: Aechmea muricata (Arruda) L.B.Sm.

BIBLIOGRAFIA
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Bromelioideae): a new record of a threatened species for Rio Grande do Norte, Northeastern Brazil. Checklist 10: 434
435.
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Angiospermas Bromeliaceae A.Juss.

Aechmea mutica L.B.Sm.
DESCRIÇÃO

Folha: roseta(s) foliar(es) infundibuliforme(s); bainha(s) foliar(es) desenvolvida(s); textura lâmina(s) foliar(es) coriácea(s);
margem(ns) lâmina(s) foliar(es) serreada(s); ápice(s) folha(s) arredondado(s)/apiculado(s). Inflorescência: tipo de
inflorescência(s) paniculada(s); disposição da inflorescência(s) excedendo a(s) roseta(s) foliar(es); posição do pedúnculo(s)
na(s) antese subereta(s); bráctea(s) envolvendo o pedúnculo(s) completamente; raque congesta(s). Flor: pedicelo(s) ausente(s);
disposição das flor(es) espiralada(s); sépala(s) livre(s); cor das sépala(s) esverdeada a(s) verde; simetria das sépala(s)
assimétrica(s); ápice(s) das sépala(s) inerme(s); forma das pétala(s) lanceolada(s); cor das pétala(s) azulada a(s) azul;
apêndice(s) das pétala(s) com ápice(s) eroso(s); calosidade(s) das pétala(s) ausente(s).

DESCRIÇÃO ADICIONAL

Brácteas florais largo-ovadas, acuminadas, mucronadas, rosadas.

Forma de Vida
Erva

Substrato
Epífita, Terrícola

DISTRIBUIÇÃO

Nativa, é endêmica do Brasil

Domínios Fitogeográficos
Mata Atlântica

Tipos de Vegetação
Floresta Ombrófila (Floresta Pluvial)

Distribuição Geográfica
Ocorrências confirmadas
Sudeste (Espírito Santo)

MATERIAL TESTEMUNHO

M. B. Foster, 293, GH,  (GH00029003), Espírito Santo, Typus
Cintia C. Chamas, 250, MBML (MBML011872), Espírito Santo
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Angiospermas Bromeliaceae A.Juss.

Aechmea nudicaulis (L.) Griseb.
Este tratamento é composto pelos seguintes táxons: Aechmea nudicaulis, Aechmea nudicaulis var. nordestina, Aechmea
nudicaulis var. nudicaulis.

Tem como sinônimo
basiônimo Bromelia nudicaulis L.
homotípico Billbergia nudicaulis (L.) Lindl.
homotípico Hohenbergia nudicaulis (L.) Baker
homotípico Hoplophytum nudicaule (L.) K.Koch
homotípico Pothuava nudicaulis (L.) Regel
heterotípico Aechmea aureorosea (Antoine) Baker
heterotípico Aechmea cornui Carrière
heterotípico Aechmea nudicaulis  var.  aequalis L.B.Sm. & Reitz
heterotípico Aechmea nudicaulis  var.  cuspidata Baker
heterotípico Aechmea sulcata Lindm.
heterotípico Aechmea tricolor Silveira
heterotípico Billbergia lutea (G.Meyer) Schult. & Schult.f
heterotípico Billbergia oblonga Mart. ex Schult. & Schult.f.
heterotípico Bromelia hookeri Sweet
heterotípico Bromelia lutea G.Mey.
heterotípico Pothuava nudicaulis  var.  aequalis (L.B.Sm. & Reitz) L.B.Sm. & W.J.Kress
heterotípico Pothuava nudicaulis  var.  aureorosea (Antoine) L.B.Sm. & W.J.Kress
heterotípico Pothuava nudicaulis  var.  cuspidata (Baker) L.B.Sm. & W.J.Kress
heterotípico Pothuava nudicaulis  var.  flavomarginata (E.Pereira) L.B.Sm. & W.J.Kress
heterotípico Pothuava nudicaulis  var.  glabriuscula Regel
heterotípico Pothuava nudicaulis  var.  simulans (E.Pereira) L.B.Sm. & W.J.Kress
heterotípico Pothuava nudicaulis  var.  tabuleirensis (Reitz) L.B.Sm. & W.J.Kress
heterotípico Pothuava spicata Gaudich.
heterotípico Tillandsia unispicata Vell.

DESCRIÇÃO

Folha: roseta(s) foliar(es) infundibuliforme(s); bainha(s) foliar(es) desenvolvida(s); textura lâmina(s) foliar(es) cartácea(s);
margem(ns) lâmina(s) foliar(es) serreada(s); ápice(s) folha(s) obtuso(s)/acuminada(s). Inflorescência: tipo de inflorescência(s)
espiciforme; disposição da inflorescência(s) excedendo a(s) roseta(s) foliar(es); posição do pedúnculo(s) na(s) antese
levemente recurvado(s); bráctea(s) envolvendo o pedúnculo(s) esparsamente; raque exposta(s). Flor: pedicelo(s) ausente(s);
disposição das flor(es) espiralada(s); sépala(s) livre(s); cor das sépala(s) amarela ou amarelada; simetria das sépala(s)
assimétrica(s); ápice(s) das sépala(s) mucronado(s); forma das pétala(s) espatulada(s); cor das pétala(s) amarelada a(s)
amarela; apêndice(s) das pétala(s) com ápice(s) fimbriado(s); calosidade(s) das pétala(s) presente(s).

Forma de Vida
Erva

Substrato
Epífita, Rupícola

DISTRIBUIÇÃO

Nativa, não é endêmica do Brasil

Domínios Fitogeográficos
Cerrado, Mata Atlântica

Tipos de Vegetação
Cerrado (lato sensu), Floresta Estacional Semidecidual, Floresta Ombrófila (Floresta Pluvial), Vegetação Sobre Afloramentos
Rochosos
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Angiospermas Bromeliaceae A.Juss.

Distribuição Geográfica
Ocorrências confirmadas
Nordeste (Alagoas, Bahia, Paraíba, Pernambuco, Sergipe)
Sudeste (Espírito Santo, Minas Gerais, Rio de Janeiro, São Paulo)
Sul (Paraná, Rio Grande do Sul, Santa Catarina)

CHAVE DE IDENTIFICAÇÃO

1.  Brácteas do escapo vermelhas; sépalas e pétalas amarelas ou salpingadas de vermelho..................A. nudicaulis var. nudicaulis
1'. Brácteas do escapo branco-amareladas; sépalas verde-amareladas...............................A. nudicaulis var. nordestina

MATERIAL TESTEMUNHO

T.B. Breier; J.C. Budke, 564, UEC, 138266,  (UEC098663), São Paulo
G. Hatschbach, 12187, MBM (MBM033613)

IMAGENS DE CAMPO/ILUSTRAÇÕES

Figura 1: Aechmea nudicaulis (L.) Griseb.

Figura 2: Aechmea nudicaulis (L.) Griseb.
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Angiospermas Bromeliaceae A.Juss.

Figura 3: Aechmea nudicaulis (L.) Griseb.

BIBLIOGRAFIA
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Aracaju, v. 2, p. 80-85.
Leme, E.M.C. & Siqueira-Filho, J.A. Taxonomia de bromélias dos fragmentos de Mata Atlântica de Pernambuco e Alagoas. In:
Siqueira-Filho, J.A. & Leme, E.M.C. (Eds.). 2006. Fragmentos de Mata Atlântica do Nordeste - biodiversidade, conservação e
suas bromélias. Andrea Jakobsson Estúdio, Rio de Janeiro, p. 191–381.
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Angiospermas Bromeliaceae A.Juss.

Aechmea nudicaulis (L.) Griseb. var.
nudicaulis
Tem como sinônimo
heterotípico Aechmea nudicaulis  f. rm. cuspidata (Reitz) Reitz
heterotípico Aechmea nudicaulis  var.  aureorosea (Antoine) L.B.Sm.
heterotípico Aechmea nudicaulis  var.  capitata Reitz
heterotípico Aechmea nudicaulis  var.  distans Wittm.
heterotípico Aechmea nudicaulis  var.  flavomarginata E.Pereira
heterotípico Aechmea nudicaulis  var.  plurifolia E.Pereira
heterotípico Aechmea nudicaulis  var.  simulans E.Pereira
heterotípico Aechmea nudicaulis  var.  sulcata (Lindm.) Mez
heterotípico Aechmea nudicaulis  var.  tabuleirensis Reitz
heterotípico Billbergia aureorosea Baker
heterotípico Billbergia lanuginosa Beer
heterotípico Billbergia pyramidata Beer
heterotípico Billbergia quadricolor Hort. ex Baker
heterotípico Bromelia gigantea Schult. & Schult.f.
heterotípico Hoplophytum aureoroseum Antoine
heterotípico Hoplophytum lanuginosum (K.Koch) Beer
heterotípico Hoplophytum unispicatum (Vell.) Beer
heterotípico Tillandsia saxatilis Vell.

DESCRIÇÃO

Roseta com muitas folhas, polisticamente dispostas; pedúnculo, brácteas do pedúnculo e raque vermelhos; sépalas amarelas ou
amarelo-avermelhadas; pétalas amarelas.

Forma de Vida
Erva

Substrato
Epífita, Rupícola

DISTRIBUIÇÃO

Nativa, não é endêmica do Brasil

Domínios Fitogeográficos
Mata Atlântica

Tipos de Vegetação
Cerrado (lato sensu), Floresta Estacional Semidecidual, Floresta Ombrófila (Floresta Pluvial), Vegetação Sobre Afloramentos
Rochosos

Distribuição Geográfica
Ocorrências confirmadas
Nordeste (Paraíba, Pernambuco)
Sudeste (Espírito Santo, Minas Gerais, Rio de Janeiro, São Paulo)
Sul (Paraná, Rio Grande do Sul, Santa Catarina)

MATERIAL TESTEMUNHO

Fontoura, T., 387, CEPEC
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Angiospermas Bromeliaceae A.Juss.

Aechmea nudicaulis var. nordestina
J.A.Siqueira & Leme
DESCRIÇÃO

Roseta com poucas folhas, subdisticamente dispostas; pedúnculo, brácteas do pedúnculo e raque branco-amareladas; sépalas
verdes; pétalas verdes em direção ao ápice.

Forma de Vida
Erva

Substrato
Epífita

DISTRIBUIÇÃO

Nativa, é endêmica do Brasil

Domínios Fitogeográficos
Mata Atlântica

Tipos de Vegetação
Floresta Estacional Semidecidual

Distribuição Geográfica
Ocorrências confirmadas
Nordeste (Bahia, Paraíba, Pernambuco)

MATERIAL TESTEMUNHO

Pontes, R.A., 165, RB,  (RB00354482), RB, 418553,  (RB00739098), Paraíba
J.A. Siqueira Filho, 1454, UFP, HB, Pernambuco, Typus

IMAGENS DE CAMPO/ILUSTRAÇÕES

Figura 1: Aechmea nudicaulis var. nordestina J.A.Siqueira & Leme
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Angiospermas Bromeliaceae A.Juss.

Figura 2: Aechmea nudicaulis var. nordestina J.A.Siqueira & Leme

Figura 3: Aechmea nudicaulis var. nordestina J.A.Siqueira & Leme

BIBLIOGRAFIA

Siqueira-Filho, J.A. & Leme, E.M.C. 2006. Fragmentos de Mata Atlântica do Nordeste: Biodiversidade, conservação e suas
bromélias. Andrea Jakobsson Estúdio Editorial Ltda., Rio de Janeiro. 416 p.
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Angiospermas Bromeliaceae A.Juss.

Aechmea organensis Wawra
Tem como sinônimo
homotípico Ortgiesia organensis (Wawra) L.B.Sm. & W.J.Kress
heterotípico Aechmea caudata  var.  eipperi Reitz
heterotípico Aechmea nudicaulis  var.  microdon Baker

DESCRIÇÃO

Folha: roseta(s) foliar(es) infundibuliforme(s); bainha(s) foliar(es) desenvolvida(s); textura lâmina(s) foliar(es)
membranácea(s); margem(ns) lâmina(s) foliar(es) serrilhada(s); ápice(s) folha(s) agudo(s)/arredondado(s). Inflorescência: tipo
de inflorescência(s) espiciforme/paniculada(s); disposição da inflorescência(s) excedendo a(s) roseta(s) foliar(es); posição do
pedúnculo(s) na(s) antese ereto(s); bráctea(s) envolvendo o pedúnculo(s) esparsamente; raque exposta(s). Flor: pedicelo(s)
ausente(s); disposição das flor(es) espiralada(s); sépala(s) parcialmente conata(s); cor das sépala(s) laranja/vermelha; simetria
das sépala(s) assimétrica(s); ápice(s) das sépala(s) mucronado(s); forma das pétala(s) espatulada(s); cor das pétala(s) roxa/
azulada a(s) azul; apêndice(s) das pétala(s) com ápice(s) fimbriado(s); calosidade(s) das pétala(s) presente(s).

Forma de Vida
Erva

Substrato
Epífita, Rupícola, Terrícola

DISTRIBUIÇÃO

Nativa, é endêmica do Brasil

Domínios Fitogeográficos
Mata Atlântica

Tipos de Vegetação
Floresta Ombrófila (Floresta Pluvial), Floresta Ombrófila Mista

Distribuição Geográfica
Ocorrências confirmadas
Sudeste (Minas Gerais, Rio de Janeiro, São Paulo)
Sul (Paraná)

MATERIAL TESTEMUNHO

Wawra von Fernsee,H., 317, W, 163562,  (W18800000650), Typus
D. Sucre, 9732, RB, 163562,  (RB00342256)

IMAGENS DE CAMPO/ILUSTRAÇÕES
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Angiospermas Bromeliaceae A.Juss.

Figura 1: Aechmea organensis Wawra

Figura 2: Aechmea organensis Wawra

Figura 3: Aechmea organensis Wawra
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Angiospermas Bromeliaceae A.Juss.

Aechmea orlandiana L.B.Sm.
Este tratamento é composto pelos seguintes táxons: Aechmea orlandiana, Aechmea orlandiana subsp. belloi, Aechmea orlandiana
subsp. orlandiana.

DESCRIÇÃO

Folha: roseta(s) foliar(es) infundibuliforme(s); bainha(s) foliar(es) desenvolvida(s); textura lâmina(s) foliar(es) coriácea(s);
margem(ns) lâmina(s) foliar(es) serreada(s); ápice(s) folha(s) agudo(s)/apiculado(s). Inflorescência: tipo de inflorescência(s)
paniculada(s); disposição da inflorescência(s) excedendo a(s) roseta(s) foliar(es); posição do pedúnculo(s) na(s) antese ereto(s);
bráctea(s) envolvendo o pedúnculo(s) completamente; raque densamente congesta(s). Flor: pedicelo(s) ausente(s); disposição
das flor(es) espiralada(s); sépala(s) livre(s); cor das sépala(s) amarela ou amarelada; simetria das sépala(s) assimétrica(s);
ápice(s) das sépala(s) mucronado(s); forma das pétala(s) lanceolada(s); cor das pétala(s) amarelada a(s) amarela; apêndice(s)
das pétala(s) com ápice(s) eroso(s); calosidade(s) das pétala(s) ausente(s).

Forma de Vida
Erva

Substrato
Epífita

DISTRIBUIÇÃO

Nativa, é endêmica do Brasil

Domínios Fitogeográficos
Mata Atlântica

Tipos de Vegetação
Área Antrópica, Floresta Ombrófila (Floresta Pluvial)

Distribuição Geográfica
Ocorrências confirmadas
Sudeste (Espírito Santo)

CHAVE DE IDENTIFICAÇÃO

1. Folhas com bandas transversais castanho-vinosas, pétalas
amareladas ................................................................................................................ Aechmea orlandiana subsp. orlandiana
1’. Folhas sem bandas transversais castanho-vinosas, pétalas
brancas........................................................................................................................ Aechmea orlandiana subsp. belloi

MATERIAL TESTEMUNHO

M. B. Foster, 165, GH,  (GH00029006), Espírito Santo, Typus

IMAGENS DE CAMPO/ILUSTRAÇÕES
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Angiospermas Bromeliaceae A.Juss.

Figura 1: Aechmea orlandiana L.B.Sm.
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Angiospermas Bromeliaceae A.Juss.

Aechmea orlandiana L.B.Sm. subsp.
orlandiana

DESCRIÇÃO

Folhas com bandas transversais castanho-vinosas; brácteas florais vermelhas, pétalas amareladas.

Forma de Vida
Erva

Substrato
Epífita

DISTRIBUIÇÃO

Nativa, é endêmica do Brasil

Domínios Fitogeográficos
Mata Atlântica

Tipos de Vegetação
Floresta Ombrófila (Floresta Pluvial)

Distribuição Geográfica
Ocorrências confirmadas
Sudeste (Espírito Santo)

MATERIAL TESTEMUNHO

G. Hatschbach, 59440, MBM (MBM160893), Espírito Santo
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Angiospermas Bromeliaceae A.Juss.

Aechmea orlandiana subsp. belloi
E.Pereira & Leme
DESCRIÇÃO

Folhas sem bandas transversais castanho-avermelhadas; brácteas florais vermelhas, pétalas brancas.

Forma de Vida
Erva

Substrato
Epífita

DISTRIBUIÇÃO

Nativa, é endêmica do Brasil

Domínios Fitogeográficos
Mata Atlântica

Tipos de Vegetação
Área Antrópica, Floresta Ombrófila (Floresta Pluvial)

Distribuição Geográfica
Ocorrências confirmadas
Sudeste (Espírito Santo)

MATERIAL TESTEMUNHO

E.M.C. Leme, 699, RB, 234818,  (RB00287181), Espírito Santo, Typus
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Angiospermas Bromeliaceae A.Juss.

Aechmea ornata Baker
Este tratamento é composto pelos seguintes táxons: Aechmea ornata, .

Tem como sinônimo
homotípico Aechmea ornata  Baker var.  ornata
homotípico Chevaliera ornata Gaudich.
homotípico Pothuava ornata (Gaudich.) L.B.Sm. & W.J.Kress
heterotípico Aechmea hystrix E.Morren
heterotípico Aechmea ornata  var.  hoehneana L.B.Sm.
heterotípico Aechmea ornata  var.  nationalis Reitz
heterotípico Aechmea roberto-anselmoi E.Pereira & Leme
heterotípico Echinostachys hystrix (E.Morren) Wittm.
heterotípico Pothuava ornata  var.  hoehneana (L.B.Sm.) L.B.Sm. & W.J.Kress
heterotípico Pothuava ornata  var.  nationalis (Reitz) L.B.Sm. & W.J.Kress
heterotípico Pothuava roberto-anselmoi (E.Pereira & Leme) L.B.Sm. & W.J.Kress

DESCRIÇÃO

Folha: roseta(s) foliar(es) infundibuliforme(s); bainha(s) foliar(es) desenvolvida(s); textura lâmina(s) foliar(es) coriácea(s);
margem(ns) lâmina(s) foliar(es) serreada(s); ápice(s) folha(s) agudo(s)/acuminada(s). Inflorescência: tipo de inflorescência(s)
espiciforme; disposição da inflorescência(s) excedendo a(s) roseta(s) foliar(es); posição do pedúnculo(s) na(s) antese ereto(s);
bráctea(s) envolvendo o pedúnculo(s) completamente; raque densamente congesta(s). Flor: pedicelo(s) ausente(s); disposição
das flor(es) espiralada(s); sépala(s) parcialmente conata(s); cor das sépala(s) esverdeada a(s) verde; simetria das sépala(s)
assimétrica(s); ápice(s) das sépala(s) mucronado(s); forma das pétala(s) espatulada(s); cor das pétala(s) vinácea/azulada a(s)
azul/lilás; apêndice(s) das pétala(s) com ápice(s) fimbriado(s); calosidade(s) das pétala(s) ausente(s).

Forma de Vida
Erva

Substrato
Epífita, Rupícola, Terrícola

DISTRIBUIÇÃO

Nativa, é endêmica do Brasil

Domínios Fitogeográficos
Mata Atlântica

Tipos de Vegetação
Floresta Ombrófila (Floresta Pluvial), Floresta Ombrófila Mista, Restinga

Distribuição Geográfica
Ocorrências confirmadas
Sudeste (Rio de Janeiro, São Paulo)
Sul (Paraná, Santa Catarina)

MATERIAL TESTEMUNHO

J.L.Schmitt, 485, RB, 510787, ,  (RB00629467), Santa Catarina
G. Martinelli, 2582, RB
G. Martinelli, 15769, RB, 342253,  (RB00141111)
Gaudichaud C., 129, P (P00753416), Typus

BIBLIOGRAFIA
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Wendt T. 1997. A Review of the subgenus Pothuava (Baker) Baker of Aechmea Ruiz & Pav. (Bromeliaceae) in Brazil. Botanical
Journal of the Linnean Society 125: 245-271.
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Angiospermas Bromeliaceae A.Juss.

Aechmea paradoxa (Leme) Leme
Tem como sinônimo
basiônimo Wittrockia paradoxa Leme

DESCRIÇÃO

Folha: roseta(s) foliar(es) aberta(s); bainha(s) foliar(es) desenvolvida(s); textura lâmina(s) foliar(es) coriácea(s); margem(ns)
lâmina(s) foliar(es) serrilhada(s); ápice(s) folha(s) agudo(s). Inflorescência: tipo de inflorescência(s) paniculada(s); disposição
da inflorescência(s) inclusa(s) na(s) roseta(s) foliar(es); posição do pedúnculo(s) na(s) antese ereto(s); bráctea(s) envolvendo
o pedúnculo(s) completamente; raque congesta(s). Flor: pedicelo(s) ausente(s); disposição das flor(es) fasciculada(s); sépala(s)
livre(s); cor das sépala(s) esverdeada a(s) verde; simetria das sépala(s) assimétrica(s); ápice(s) das sépala(s) mucronado(s);
forma das pétala(s) lanceolada(s); cor das pétala(s) rósea a(s) rosa ou magenta; apêndice(s) das pétala(s) com ápice(s)
eroso(s); calosidade(s) das pétala(s) presente(s).

Forma de Vida
Erva

Substrato
Epífita

DISTRIBUIÇÃO

Nativa, é endêmica do Brasil

Domínios Fitogeográficos
Mata Atlântica

Tipos de Vegetação
Floresta Ombrófila (Floresta Pluvial)

Distribuição Geográfica
Ocorrências confirmadas
Nordeste (Bahia)
Sudeste (Rio de Janeiro)

MATERIAL TESTEMUNHO

Seidel, A., 1100, HB, Bahia, Typus
E.M.C. Leme, 097, RB,  (RB01371087)

BIBLIOGRAFIA

Leme, E. M. C. 1997. Canistrum, Bromélias da Mata Atlântica. Ed. Salamandra, Rio de Janeiro, 107p.
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Angiospermas Bromeliaceae A.Juss.

Aechmea paratiensis Leme & Fraga
DESCRIÇÃO

Folha: roseta(s) foliar(es) infundibuliforme(s); bainha(s) foliar(es) desenvolvida(s); textura lâmina(s) foliar(es) coriácea(s);
margem(ns) lâmina(s) foliar(es) espinescente(s); ápice(s) folha(s) acuminada(s). Inflorescência: tipo de inflorescência(s)
espiciforme; disposição da inflorescência(s) excedendo a(s) roseta(s) foliar(es); posição do pedúnculo(s) na(s) antese
subereta(s); bráctea(s) envolvendo o pedúnculo(s) completamente; raque densamente congesta(s). Flor: pedicelo(s) ausente(s);
disposição das flor(es) espiralada(s); sépala(s) parcialmente conata(s); cor das sépala(s) roxa; simetria das sépala(s)
assimétrica(s); ápice(s) das sépala(s) mucronado(s); forma das pétala(s) espatulada(s); cor das pétala(s) roxa/lilás; apêndice(s)
das pétala(s) ausente(s); calosidade(s) das pétala(s) presente(s).

COMENTÁRIO

Brácteas florais obpiramidais-obovadas, naviculares, coriáceas e lignificadas, tricarenas, envolvendo o ovário, roxo-acastanhadas. 

Forma de Vida
Erva

Substrato
Epífita

DISTRIBUIÇÃO

Nativa, é endêmica do Brasil

Domínios Fitogeográficos
Mata Atlântica

Tipos de Vegetação
Floresta Ombrófila (Floresta Pluvial)

Distribuição Geográfica
Ocorrências confirmadas
Sudeste (Rio de Janeiro)

MATERIAL TESTEMUNHO

B.R. Silva, 136, RB, 501430,  (RB00595262), Rio de Janeiro, Typus

BIBLIOGRAFIA

Leme, E.M.C., Fraga, C.N.d., Kollmann, L.J.C., Brown, G.K., Till, W., Ribeiro, O.B.C., Machado, M.C., Monteiro, F.J.S.,
& Fontana, A.P. 2010. Miscellaneous new species in the Brazilian Bromeliaceae. Rodriguésia 61:21-67.
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Angiospermas Bromeliaceae A.Juss.

Aechmea patentissima (Mart. ex Schult. &
Schult.f.) Baker
Tem como sinônimo
basiônimo Billbergia patentissima Mart. ex Schult. & Schult.f.
homotípico Wittmackia patentissima (Mart. ex Schult. & Schult.f.) Mez
heterotípico Wittmackia glaziovii Mez

DESCRIÇÃO

Folha: roseta(s) foliar(es) aberta(s); bainha(s) foliar(es) desenvolvida(s); textura lâmina(s) foliar(es) coriácea(s); margem(ns)
lâmina(s) foliar(es) serrilhada(s); ápice(s) folha(s) arredondado(s)/acuminada(s)/apiculado(s). Inflorescência: tipo de
inflorescência(s) paniculada(s); disposição da inflorescência(s) excedendo a(s) roseta(s) foliar(es); posição do pedúnculo(s)
na(s) antese ereto(s)/subereta(s)/levemente recurvado(s); bráctea(s) envolvendo o pedúnculo(s) esparsamente; raque
exposta(s). Flor: pedicelo(s) ausente(s); disposição das flor(es) dística(s)/espiralada(s); sépala(s) conata(s); cor das sépala(s)
esverdeada a(s) verde; simetria das sépala(s) assimétrica(s); ápice(s) das sépala(s) mucronado(s); forma das pétala(s)
elíptica(s)/obovada(s); cor das pétala(s) branca a(s) creme; apêndice(s) das pétala(s) com ápice(s) fimbriado(s); calosidade(s)
das pétala(s) ausente(s).

Forma de Vida
Erva

Substrato
Epífita, Terrícola

DISTRIBUIÇÃO

Nativa, não é endêmica do Brasil

Domínios Fitogeográficos
Mata Atlântica

Tipos de Vegetação
Área Antrópica, Floresta Ciliar ou Galeria, Floresta Estacional Semidecidual, Floresta Ombrófila (Floresta Pluvial), Restinga

Distribuição Geográfica
Ocorrências confirmadas
Nordeste (Alagoas, Bahia, Ceará, Maranhão, Paraíba, Pernambuco, Rio Grande do Norte, Sergipe)
Sudeste (Espírito Santo, Rio de Janeiro)

MATERIAL TESTEMUNHO

Grupo Pedra do Cavalo, 682, EAC (EAC0014322), Bahia
J.A. Siqueira-Filho, 937, UFP, Pernambuco
P. Leitman, 306, RB, 512103,  (RB00642714)
F.S.E. Santo, 24, HVASF, 284,  (HVASF000284), Bahia
A.M. Amorim, 5268, RB, 436820, ,  (RB00601333)

BIBLIOGRAFIA

Siqueira-Filho, J.A. & Leme, E.M.C. 2006. Fragmentos de Mata Atlântica do Nordeste: Biodiversidade, conservação e suas
bromélias. Andrea Jakobsson Estúdio Editorial Ltda., Rio de Janeiro. 416 p.
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Angiospermas Bromeliaceae A.Juss.

Aechmea pectinata Baker
Tem como sinônimo
homotípico Pothuava pectinata (Baker) L.B.Sm. & W.J.Kress
heterotípico Aechmea armata Lindm.
heterotípico Aechmea crocophylla (E.Morren) Baker
heterotípico Chevaliera crocophylla E.Morren

DESCRIÇÃO

Folha: roseta(s) foliar(es) infundibuliforme(s); bainha(s) foliar(es) desenvolvida(s); textura lâmina(s) foliar(es) coriácea(s);
margem(ns) lâmina(s) foliar(es) serreada(s); ápice(s) folha(s) agudo(s)/apiculado(s). Inflorescência: tipo de inflorescência(s)
espiciforme; disposição da inflorescência(s) excedendo a(s) roseta(s) foliar(es); posição do pedúnculo(s) na(s) antese ereto(s);
bráctea(s) envolvendo o pedúnculo(s) completamente; raque densamente congesta(s). Flor: pedicelo(s) ausente(s); disposição
das flor(es) espiralada(s); sépala(s) parcialmente conata(s); cor das sépala(s) esverdeada a(s) verde; simetria das sépala(s)
assimétrica(s); ápice(s) das sépala(s) mucronado(s); forma das pétala(s) espatulada(s); cor das pétala(s) esverdeada a(s) verde;
apêndice(s) das pétala(s) com ápice(s) crenado(s); calosidade(s) das pétala(s) ausente(s).

COMENTÁRIO

Essa planta apresenta uma inflorescência com coloração esverdeada pouco vistosa, porém quando floresce o ápice das folhas
se tornam avermelhadas atraindo assim os beija-flores para polinização. Apresentam o bordo das brácteas florais e escapais
serrilhadas, o que as difere das demais espécies do subgênero Pothuava.

Forma de Vida
Erva

Substrato
Epífita, Terrícola

DISTRIBUIÇÃO

Nativa, é endêmica do Brasil

Domínios Fitogeográficos
Mata Atlântica

Tipos de Vegetação
Floresta Ombrófila (Floresta Pluvial), Restinga

Distribuição Geográfica
Ocorrências confirmadas
Sudeste (Rio de Janeiro, São Paulo)
Sul (Paraná, Santa Catarina)

MATERIAL TESTEMUNHO

G. Martinelli, 15847, RB, 342388, , ,  (RB00141161)
W.J. Burchell, 3594, K,  (K000322200), Typus

IMAGENS DE CAMPO/ILUSTRAÇÕES
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Angiospermas Bromeliaceae A.Juss.

Figura 1: Aechmea pectinata Baker

Figura 2: Aechmea pectinata Baker

BIBLIOGRAFIA

Reitz, R. 1983. Bromeliáceas e a malária - bromélia endêmica. Herbário Barbosa Itajaí.
 
Wendt T. 1997. A Review of the subgenus Pothuava (Baker) Baker of Aechmea Ruiz & Pav. (Bromeliaceae) in Brazil. Botanical
Journal of the Linnean Society 125: 245-271.
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Angiospermas Bromeliaceae A.Juss.

Aechmea pedicellata Leme & H.Luther
Tem como sinônimo
homotípico Lamprococcus pedicellatus (Leme & H.Luther) L.B.Sm. & W.J.Kress

DESCRIÇÃO

Folha: roseta(s) foliar(es) elipsoide; bainha(s) foliar(es) desenvolvida(s); textura lâmina(s) foliar(es) cartácea(s); margem(ns)
lâmina(s) foliar(es) serreada(s); ápice(s) folha(s) agudo(s)/apiculado(s). Inflorescência: tipo de inflorescência(s) espiciforme;
disposição da inflorescência(s) excedendo a(s) roseta(s) foliar(es); posição do pedúnculo(s) na(s) antese ereto(s); bráctea(s)
envolvendo o pedúnculo(s) esparsamente; raque exposta(s). Flor: pedicelo(s) presente(s); disposição das flor(es) espiralada(s);
sépala(s) parcialmente conata(s); cor das sépala(s) vermelha; simetria das sépala(s) assimétrica(s); ápice(s) das sépala(s)
inerme(s); forma das pétala(s) espatulada(s); cor das pétala(s) azulada a(s) azul; apêndice(s) das pétala(s) com ápice(s)
crenado(s); calosidade(s) das pétala(s) ausente(s).

DESCRIÇÃO ADICIONAL

Planta epífita propagando-se por estolhos ca.8-12 cm de comprimento; FOLHAS 10-12, coriácea, suberetas, verdes em ambas as
faces ou levemente avermelhada abaxialmente podendo apresentar manchas vermelhas esparsas, formando na base uma roseta
elipsóide; BAINHA largo elíptica, 7-8 x 4-5 cm, esparsa e inconspicuamente marrom-escamosa em ambas as faces, margens
inteiras ou serrilhadas apenas no ápice; LÂMINAS lineares, fortemente estreitas em direção à base, canaliculadas, 20-25 x 3-3,5
cm , glabras em ambas as faces, ápice agudo, apiculado, apículo ca.1,5 cm, margem levemente ondulada, serrada, acúleos 0,5
mm comprimento, irregularmente distribuídos, antrorsos; ESCAPO ereto, 20-25 cm comprimento x 0,2 cm, glabro, vermelho;
BRÁCTEAS ESCAPAIS estreito-lanceoladas, 3,5-4,5 x 0,8 cm, ápice agudo atenuado, vermelhas, membranáceas, persitentes,
porém tornando-se paleácea durante a antese, glabra, inteira ou inconspícuamente serrilhada apenas no ápice excedendo os
entrenós em comprimento, porém deixando o escapo levemente exposto; INFLORESCÊNCIA simples, ereta, excedendo
levemente o comprimento das folhas, 4-6 cm comprimento, 3-4 cm de diâmetro, raque flexuosa, glabra, vermelha, 1,5 mm de
diâmetro; BRÁCTEAS FLORAIS triangular, agudas, 0,5-1mm ou faltando, FLORES 1,7 cm comprimento, pedicelada, pedicelo
de até 3mm, esparsamente dispostas, suberetas, polisticamente dispostas, 9 a 12 flores, SÉPALAS fortemente assimétricas,
com grande asa lateral membranácea, ultrapassando o ápice 1,5 mm, mútica, 0,4-0,5 x 0,25 cm, concrescidas na base por 1 mm,
glabras, vermelhas ou levemente azuladas no ápice; PÉTALAS levemente espatuladas, ápice arredondado levemente obtuso, 1,1
x 0,5 cm, eretas levemente cuculadas, livres, azuis, paleáceas após a antese, providas na base de 2 apêndices, crenulados, 0,6 x
0,3mm; ESTAMES inclusos, 0,6 cm, filetes 4,5x0,3 mm,
complanados, FILETES os antipétalos adnados às pétalas por ca. 1 mm, os antissépalos livres; ANTERAS ca. 4 mm
comprimento, base obtusa, ápice agudo, dorsifixa no segmento mediano, albo-amarelada, ESTIGMA conduplicado-espiral, albo,
lobos crenulados, ápice agudo, estilete 7 mm; OVÁRIO obovado, inteiro, extremamente piloso, 7-8 mm de comprimento, 4 mm
de diâmetro, glabro, vermelho, tubo epigínico menor que 1 mm comprimento, placentação apical, óvulos caudados.

Forma de Vida
Erva

Substrato
Epífita

DISTRIBUIÇÃO

Nativa, é endêmica do Brasil

Domínios Fitogeográficos
Mata Atlântica

Tipos de Vegetação
Floresta Ombrófila (Floresta Pluvial)

Distribuição Geográfica
Ocorrências confirmadas
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Sudeste (Espírito Santo)

MATERIAL TESTEMUNHO

Kautsky, R.A., 937, RB, RB, 261403,  (RB00287183), Espírito Santo, Typus
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Angiospermas Bromeliaceae A.Juss.

Aechmea penduliflora André
Tem como sinônimo
heterotípico Aechmea friedrichsthalii Mez & Donn.Sm.
heterotípico Aechmea inermis Mez
heterotípico Aechmea schultesiana Mez
heterotípico Billbergia paniculata Mart. ex Schult. & Schult.f.

DESCRIÇÃO

Folha: roseta(s) foliar(es) infundibuliforme(s); bainha(s) foliar(es) desenvolvida(s); textura lâmina(s) foliar(es) coriácea(s);
margem(ns) lâmina(s) foliar(es) serrilhada(s); ápice(s) folha(s) agudo(s)/apiculado(s). Inflorescência: tipo de inflorescência(s)
paniculada(s); disposição da inflorescência(s) excedendo a(s) roseta(s) foliar(es); posição do pedúnculo(s) na(s) antese ereto(s)/
subereta(s); bráctea(s) envolvendo o pedúnculo(s) esparsamente; raque exposta(s). Flor: pedicelo(s) ausente(s); disposição das
flor(es) dística(s); sépala(s) livre(s); cor das sépala(s) esverdeada a(s) verde; simetria das sépala(s) assimétrica(s); ápice(s) das
sépala(s) inerme(s); forma das pétala(s) espatulada(s); cor das pétala(s) amarelada a(s) amarela; apêndice(s) das pétala(s) com
ápice(s) fimbriado(s); calosidade(s) das pétala(s) presente(s).

DESCRIÇÃO ADICIONAL

Brácteas do pedúnculo vermelhas.

Forma de Vida
Erva

Substrato
Epífita, Terrícola

DISTRIBUIÇÃO

Nativa, não é endêmica do Brasil

Domínios Fitogeográficos
Amazônia

Tipos de Vegetação
Floresta de Igapó, Floresta de Terra Firme, Floresta de Várzea

Distribuição Geográfica
Ocorrências confirmadas
Norte (Acre, Amazonas, Roraima)

MATERIAL TESTEMUNHO

G.T. Prance, 10373, K,  (K000893719), Amazonas
D.G. Campbell, 8921, NY, 164773,  (NY00164773), Acre
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Angiospermas Bromeliaceae A.Juss.

Aechmea pendulispica Leme &
L.Kollmann
DESCRIÇÃO

Folha: roseta(s) foliar(es) infundibuliforme(s); bainha(s) foliar(es) desenvolvida(s); textura lâmina(s) foliar(es) cartácea(s);
margem(ns) lâmina(s) foliar(es) serrilhada(s)/quase inerme(s); ápice(s) folha(s) acuminada(s). Inflorescência: tipo de
inflorescência(s) espiciforme; disposição da inflorescência(s) excedendo a(s) roseta(s) foliar(es); posição do pedúnculo(s)
na(s) antese recurvado(s); bráctea(s) envolvendo o pedúnculo(s) esparsamente; raque exposta(s). Flor: pedicelo(s) ausente(s);
disposição das flor(es) espiralada(s); sépala(s) parcialmente conata(s); cor das sépala(s) amarela ou amarelada/laranja; simetria
das sépala(s) assimétrica(s); ápice(s) das sépala(s) mucronado(s); forma das pétala(s) espatulada(s); cor das pétala(s) branca
a(s) creme; apêndice(s) das pétala(s) com ápice(s) eroso(s); calosidade(s) das pétala(s) presente(s).

Forma de Vida
Erva

Substrato
Epífita

DISTRIBUIÇÃO

Nativa, é endêmica do Brasil

Domínios Fitogeográficos
Mata Atlântica

Tipos de Vegetação
Floresta Ombrófila (Floresta Pluvial)

Distribuição Geográfica
Ocorrências confirmadas
Nordeste (Bahia)

MATERIAL TESTEMUNHO

E.M.C. Leme, 8536, RB,  (RB01409268), RB, Bahia, Typus

BIBLIOGRAFIA

Leme, E.M.C. & Kollmann, L.J.C. 2013. Miscelaneous new species of Brazilian Bromeliaceae. Phytotaxa 108 (1): 1-40.
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Angiospermas Bromeliaceae A.Juss.

Aechmea perforata L.B.Sm.
Tem como sinônimo
homotípico Chevaliera perforata (L.B.Sm.) L.B.Sm. & W.J.Kress

DESCRIÇÃO

Folha: roseta(s) foliar(es) infundibuliforme(s); bainha(s) foliar(es) desenvolvida(s); textura lâmina(s) foliar(es) coriácea(s);
margem(ns) lâmina(s) foliar(es) serreada(s); ápice(s) folha(s) agudo(s). Inflorescência: tipo de inflorescência(s) espiciforme;
disposição da inflorescência(s) excedendo a(s) roseta(s) foliar(es); posição do pedúnculo(s) na(s) antese ereto(s); bráctea(s)
envolvendo o pedúnculo(s) completamente; raque densamente congesta(s). Flor: pedicelo(s) ausente(s); disposição das flor(es)
espiralada(s); sépala(s) livre(s); cor das sépala(s) esverdeada a(s) verde; simetria das sépala(s) assimétrica(s); ápice(s) das
sépala(s) inerme(s); forma das pétala(s) ovada(s); cor das pétala(s) lilás; apêndice(s) das pétala(s) ausente(s); calosidade(s)
das pétala(s) ausente(s).

Forma de Vida
Erva

Substrato
Epífita, Terrícola

DISTRIBUIÇÃO

Nativa, é endêmica do Brasil

Domínios Fitogeográficos
Caatinga, Mata Atlântica

Tipos de Vegetação
Caatinga (stricto sensu), Floresta Estacional Semidecidual, Floresta Ombrófila (Floresta Pluvial)

Distribuição Geográfica
Ocorrências confirmadas
Nordeste (Bahia)
Sudeste (Espírito Santo)

MATERIAL TESTEMUNHO

Sousa, G.M., 315, MBML (MBML024056), Espírito Santo
W.W. Thomas, 13967, CEPEC, ,  (CEPEC00118204), Bahia
M. B. Foster, 314, GH,  (GH00029008), GH,  (GH00029007), Espírito Santo, Typus
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Angiospermas Bromeliaceae A.Juss.

Aechmea pernambucentris J.A.Siqueira &
Leme
DESCRIÇÃO

Folha: roseta(s) foliar(es) infundibuliforme(s); bainha(s) foliar(es) desenvolvida(s); textura lâmina(s) foliar(es) coriácea(s);
margem(ns) lâmina(s) foliar(es) serreada(s); ápice(s) folha(s) agudo(s)/apiculado(s). Inflorescência: tipo de inflorescência(s)
paniculada(s); disposição da inflorescência(s) excedendo a(s) roseta(s) foliar(es); posição do pedúnculo(s) na(s) antese ereto(s);
bráctea(s) envolvendo o pedúnculo(s) esparsamente; raque exposta(s). Flor: pedicelo(s) ausente(s); disposição das flor(es)
espiralada(s); sépala(s) parcialmente conata(s); cor das sépala(s) esverdeada a(s) verde; simetria das sépala(s) assimétrica(s);
ápice(s) das sépala(s) mucronado(s); forma das pétala(s) lanceolada(s); cor das pétala(s) branca a(s) creme; apêndice(s) das
pétala(s) ausente(s); calosidade(s) das pétala(s) presente(s).

DESCRIÇÃO ADICIONAL

Brácteas florais inconspícuas, castanho-estramíneas; flores com perfume adocicado, pétalas eretas na base e patente-recurvadas
em direção ao ápice, brancas com ápice lilás.

Forma de Vida
Erva

Substrato
Epífita

DISTRIBUIÇÃO

Nativa, é endêmica do Brasil

Domínios Fitogeográficos
Mata Atlântica

Tipos de Vegetação
Floresta Estacional Semidecidual, Floresta Ombrófila (Floresta Pluvial)

Distribuição Geográfica
Ocorrências confirmadas
Nordeste (Alagoas, Pernambuco)

MATERIAL TESTEMUNHO

Baracho, G.S., 761, UFP, Pernambuco, Typus
E.M.C. Leme, 6610, RB,  (RB01207252), Alagoas

BIBLIOGRAFIA

Siqueira-Filho, J.A. & Leme, E.M.C. 2006. Fragmentos de Mata Atlântica do Nordeste: Biodiversidade, conservação e suas
bromélias. Andrea Jakobsson Estúdio Editorial Ltda., Rio de Janeiro. 416 p.
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Angiospermas Bromeliaceae A.Juss.

Aechmea phanerophlebia Baker
DESCRIÇÃO

Folha: roseta(s) foliar(es) infundibuliforme(s); bainha(s) foliar(es) desenvolvida(s); textura lâmina(s) foliar(es) cartácea(s);
margem(ns) lâmina(s) foliar(es) serreada(s); ápice(s) folha(s) agudo(s)/acuminada(s). Inflorescência: tipo de inflorescência(s)
espiciforme; disposição da inflorescência(s) excedendo a(s) roseta(s) foliar(es); posição do pedúnculo(s) na(s) antese ereto(s);
bráctea(s) envolvendo o pedúnculo(s) completamente; raque congesta(s). Flor: pedicelo(s) ausente(s); disposição das flor(es)
dística(s); sépala(s) parcialmente conata(s); cor das sépala(s) rosa a(s) rósea ou magenta; simetria das sépala(s) assimétrica(s);
ápice(s) das sépala(s) mucronado(s); forma das pétala(s) espatulada(s); cor das pétala(s) azulada a(s) azul; apêndice(s) das
pétala(s) com ápice(s) fimbriado(s); calosidade(s) das pétala(s) ausente(s).

COMENTÁRIO

Inflorescência densamente bipinada; brácteas florais róseas, subovadas, mucronadas, envolvendo o ovário.

Forma de Vida
Erva

Substrato
Epífita, Rupícola

DISTRIBUIÇÃO

Nativa, é endêmica do Brasil

Domínios Fitogeográficos
Cerrado, Mata Atlântica

Tipos de Vegetação
Campo Limpo, Cerrado (lato sensu), Floresta Estacional Semidecidual, Floresta Ombrófila (Floresta Pluvial), Vegetação Sobre
Afloramentos Rochosos

Distribuição Geográfica
Ocorrências confirmadas
Sudeste (Espírito Santo, Minas Gerais, Rio de Janeiro, São Paulo)

MATERIAL TESTEMUNHO

A.F.M. Glaziou, 16412, K,  (K000275324), Typus

IMAGENS DE CAMPO/ILUSTRAÇÕES
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Angiospermas Bromeliaceae A.Juss.

Figura 1: Aechmea phanerophlebia Baker

Figura 2: Aechmea phanerophlebia Baker

BIBLIOGRAFIA

MONTEIRO, R. F. & FORZZA, R. C. 2008. A família Bromeliaceae no Parque Estadual do Ibitipoca, MInas Gerais, Brasil.
Boletim de Botânica (USP) 26: 7-33.
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Angiospermas Bromeliaceae A.Juss.

Aechmea pimenti-velosoi Reitz
Este tratamento é composto pelos seguintes táxons: Aechmea pimenti-velosoi, .

Tem como sinônimo
homotípico Ortgiesia pimenti-velosoi (Reitz) L.B.Sm. & W.J.Kress
heterotípico Aechmea pimenti-velosoi  var.  glabra Reitz
heterotípico Ortgiesia pimenti-velosoi  var.  glabra (Reitz) L.B.Sm. & W.J.Kress

DESCRIÇÃO

Folha: roseta(s) foliar(es) infundibuliforme(s); bainha(s) foliar(es) pouco desenvolvida(s); textura lâmina(s) foliar(es)
cartácea(s); margem(ns) lâmina(s) foliar(es) serreada(s); ápice(s) folha(s) agudo(s)/apiculado(s). Inflorescência: tipo de
inflorescência(s) espiciforme; disposição da inflorescência(s) inclusa(s) na(s) roseta(s) foliar(es); posição do pedúnculo(s)
na(s) antese ereto(s); bráctea(s) envolvendo o pedúnculo(s) esparsamente; raque congesta(s). Flor: pedicelo(s) ausente(s);
disposição das flor(es) espiralada(s); sépala(s) parcialmente conata(s); cor das sépala(s) amarela ou amarelada; simetria das
sépala(s) assimétrica(s); ápice(s) das sépala(s) mucronado(s); forma das pétala(s) espatulada(s); cor das pétala(s) amarelada
a(s) amarela/rósea a(s) rosa ou magenta; apêndice(s) das pétala(s) com ápice(s) fimbriado(s); calosidade(s) das pétala(s)
presente(s).

Forma de Vida
Erva

Substrato
Epífita

DISTRIBUIÇÃO

Nativa, é endêmica do Brasil

Domínios Fitogeográficos
Mata Atlântica

Tipos de Vegetação
Floresta Ombrófila (Floresta Pluvial)

Distribuição Geográfica
Ocorrências confirmadas
Sul (Rio Grande do Sul, Santa Catarina)

MATERIAL TESTEMUNHO

A.R. Reitz, 4051, HBR (HBR0004225), Santa Catarina, Typus

BIBLIOGRAFIA

Reitz, R. 1983. Bromeliáceas e a malária - bromélia endêmica. Herbário Barbosa Itajaí.
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Angiospermas Bromeliaceae A.Juss.

Aechmea pineliana (Brong. ex Planch.)
Baker
Este tratamento é composto pelos seguintes táxons: Aechmea pineliana, .

Tem como sinônimo
basiônimo Echinostachys pineliana Brongn. ex Planch.
homotípico Macrochordion pinelianum (Brongn. ex Planch.) Lem.
homotípico Pothuava pineliana (Brongn. ex Planch.) L.B.Sm. & W.J.Kress
heterotípico Aechmea pineliana  var.  minuta M.B.Foster
heterotípico Aechmea triticina  var.  capensis L.B.Sm.
heterotípico Echinostachys rosea Beer
heterotípico Pothuava pineliana  var.  minuta (M.B.Foster) L.B.Sm. & W.J.Kress
heterotípico Pothuava triticina  var.  capensis (L.B.Sm.) L.B.Sm. & W.J.Kress

DESCRIÇÃO

Folha: roseta(s) foliar(es) infundibuliforme(s); bainha(s) foliar(es) desenvolvida(s); textura lâmina(s) foliar(es) coriácea(s);
margem(ns) lâmina(s) foliar(es) serreada(s); ápice(s) folha(s) acuminada(s). Inflorescência: tipo de inflorescência(s)
espiciforme; disposição da inflorescência(s) excedendo a(s) roseta(s) foliar(es); posição do pedúnculo(s) na(s) antese ereto(s);
bráctea(s) envolvendo o pedúnculo(s) completamente; raque densamente congesta(s). Flor: pedicelo(s) ausente(s); disposição
das flor(es) espiralada(s); sépala(s) parcialmente conata(s); cor das sépala(s) amarela ou amarelada; simetria das sépala(s)
assimétrica(s); ápice(s) das sépala(s) mucronado(s); forma das pétala(s) espatulada(s); cor das pétala(s) amarelada a(s)
amarela; apêndice(s) das pétala(s) com ápice(s) fimbriado(s); calosidade(s) das pétala(s) ausente(s).

DESCRIÇÃO ADICIONAL

Essa espécie pode ser facilmente reconhecida por apresentar bracteas florais terminadas por espinhos longos que excedem o
comprimento do cálice.

Forma de Vida
Erva

Substrato
Epífita, Terrícola

DISTRIBUIÇÃO

Nativa, é endêmica do Brasil

Domínios Fitogeográficos
Mata Atlântica

Tipos de Vegetação
Floresta Ombrófila (Floresta Pluvial), Restinga

Distribuição Geográfica
Ocorrências confirmadas
Sudeste (Espírito Santo, Minas Gerais, Rio de Janeiro)

MATERIAL TESTEMUNHO

Pessoa, S.V.A., 218, RB, 262355,  (RB00167266)
Costa, A.F., 750, R
D. Sucre, 3759, RB, 140925, , ,  (RB00167192)
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Angiospermas Bromeliaceae A.Juss.

IMAGENS DE CAMPO/ILUSTRAÇÕES

Figura 1: Aechmea pineliana (Brong. ex Planch.) Baker

Figura 2: Aechmea pineliana (Brong. ex Planch.) Baker

BIBLIOGRAFIA

Wendt T. 1997. A Review of the subgenus Pothuava (Baker) Baker of Aechmea Ruiz & Pav. (Bromeliaceae) in Brazil. Botanical
Journal of the Linnean Society 125: 245-271.
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Angiospermas Bromeliaceae A.Juss.

Aechmea podantha L.B.Sm.
Tem como sinônimo
homotípico Lamprococcus podanthus (L.B.Sm.) L.B.Sm. & W.J.Kress

DESCRIÇÃO

Folha: roseta(s) foliar(es) infundibuliforme(s); bainha(s) foliar(es) desenvolvida(s); textura lâmina(s) foliar(es) cartácea(s);
margem(ns) lâmina(s) foliar(es) serrilhada(s); ápice(s) folha(s) agudo(s)/apiculado(s). Inflorescência: tipo de inflorescência(s)
paniculada(s); disposição da inflorescência(s) excedendo a(s) roseta(s) foliar(es); posição do pedúnculo(s) na(s) antese
recurvado(s); bráctea(s) envolvendo o pedúnculo(s) completamente; raque exposta(s). Flor: pedicelo(s) subséssil(eis);
disposição das flor(es) espiralada(s); sépala(s) parcialmente conata(s); cor das sépala(s) vermelha; simetria das sépala(s)
assimétrica(s); ápice(s) das sépala(s) inerme(s); forma das pétala(s) espatulada(s); cor das pétala(s) azulada a(s) azul;
apêndice(s) das pétala(s) com ápice(s) fimbriado(s); calosidade(s) das pétala(s) ausente(s).

DESCRIÇÃO ADICIONAL

Brácteas florais diminutas e vermelhas. Sépalas e ovário vermelhos e verrucosos.

Forma de Vida
Erva

Substrato
Epífita, Rupícola

DISTRIBUIÇÃO

Nativa, é endêmica do Brasil

Domínios Fitogeográficos
Mata Atlântica

Tipos de Vegetação
Floresta Ombrófila (Floresta Pluvial)

Distribuição Geográfica
Ocorrências confirmadas
Sudeste (Espírito Santo)

MATERIAL TESTEMUNHO

M. B. Foster, 842, GH,  (GH00029009), Espírito Santo, Typus
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Angiospermas Bromeliaceae A.Juss.

Aechmea poitaei (Baker) L.B.Sm. &
M.A.Spencer
DESCRIÇÃO

Folha: roseta(s) foliar(es) aberta(s); bainha(s) foliar(es) desenvolvida(s); textura lâmina(s) foliar(es) cartácea(s); margem(ns)
lâmina(s) foliar(es) espinescente(s); ápice(s) folha(s) atenuado(s). Inflorescência: tipo de inflorescência(s) racemosa(s)/
paniculada(s); disposição da inflorescência(s) excedendo a(s) roseta(s) foliar(es); posição do pedúnculo(s) na(s) antese ereto(s);
bráctea(s) envolvendo o pedúnculo(s) completamente; raque congesta(s). Flor: pedicelo(s) ausente(s); disposição das flor(es)
espiralada(s); sépala(s) livre(s); cor das sépala(s) branca ou creme/vermelha; simetria das sépala(s) assimétrica(s); ápice(s) das
sépala(s) mucronado(s); forma das pétala(s) espatulada(s); cor das pétala(s) branca a(s) creme/azulada a(s) azul; apêndice(s)
das pétala(s) ausente(s); calosidade(s) das pétala(s) ausente(s).

DESCRIÇÃO ADICIONAL

Folhas até 1,3 m compr.; bainhas elípticas, amplas 20 cm compr., castanho-escuras exceto próximo ao ápice; Lâmina foliar
lineares, branco-lepidotas, esparsamente serreada. Escapo até 25 cm compr.; brácteas do escapo densamente imbricadas, largo-
ovadas, vermelhas. Inflorescência, subglobosa ou piramidal, 15-25 cm compr.; brácteas primárias largo-ovadas, vermelhas,
denticuladas a inteiras, cuculadas; râmulos 7-10 flores. Brácteas florais largo-ovada a lanceoladas; Ovário subgloboso.

Forma de Vida
Erva

Substrato
Epífita

DISTRIBUIÇÃO

Nativa, não é endêmica do Brasil

Domínios Fitogeográficos
Amazônia

Tipos de Vegetação
Floresta de Igapó, Floresta de Terra Firme

Distribuição Geográfica
Ocorrências confirmadas
Norte (Amazonas)

MATERIAL TESTEMUNHO

R.L. Assis, 8, RB, 548039,  (RB00713421), Amazonas
Rodrigues, WA, 413, INPA, 5293,  (INPA0005293), Amazonas
Rodrigues, WA, 1399, INPA, 7730,  (INPA0007730), Amazonas

BIBLIOGRAFIA

Phytologia 72(2): 98 (1992): 72(2): 98 (1992):
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Angiospermas Bromeliaceae A.Juss.

Aechmea polyantha E.Pereira & Reitz
DESCRIÇÃO

Folha: roseta(s) foliar(es) elipsoide; bainha(s) foliar(es) desenvolvida(s); textura lâmina(s) foliar(es) coriácea(s); margem(ns)
lâmina(s) foliar(es) espinescente(s); ápice(s) folha(s) atenuado(s). Inflorescência: tipo de inflorescência(s) paniculada(s);
disposição da inflorescência(s) excedendo a(s) roseta(s) foliar(es); posição do pedúnculo(s) na(s) antese ereto(s); bráctea(s)
envolvendo o pedúnculo(s) esparsamente; raque exposta(s). Flor: pedicelo(s) ausente(s); disposição das flor(es) espiralada(s);
sépala(s) parcialmente conata(s); cor das sépala(s) esverdeada a(s) verde; simetria das sépala(s) assimétrica(s); ápice(s) das
sépala(s) mucronado(s); forma das pétala(s) espatulada(s); cor das pétala(s) lilás; apêndice(s) das pétala(s) com ápice(s)
fimbriado(s); calosidade(s) das pétala(s) ausente(s).

DESCRIÇÃO ADICIONAL

Pedúnculo e raque da inflorescência vermelho-escuro; brácteas florais roxas, ovadas, mucronadas, excedendo o ovário.

Forma de Vida
Erva

Substrato
Epífita

DISTRIBUIÇÃO

Nativa, é endêmica do Brasil

Domínios Fitogeográficos
Amazônia

Tipos de Vegetação
Floresta de Igapó, Floresta de Terra Firme

Distribuição Geográfica
Ocorrências confirmadas
Norte (Amazonas, Amapá)

MATERIAL TESTEMUNHO

S.A. Mori, 17353, NY,  (NY02448520), Amapá
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Angiospermas Bromeliaceae A.Juss.

Aechmea prancei L.B.Sm.
DESCRIÇÃO

Folha: roseta(s) foliar(es) tubular(es); bainha(s) foliar(es) desenvolvida(s); textura lâmina(s) foliar(es) coriácea(s);
margem(ns) lâmina(s) foliar(es) serreada(s); ápice(s) folha(s) acuminada(s). Inflorescência: tipo de inflorescência(s)
racemosa(s)/espiciforme; disposição da inflorescência(s) excedendo a(s) roseta(s) foliar(es); posição do pedúnculo(s) na(s)
antese ereto(s); bráctea(s) envolvendo o pedúnculo(s) esparsamente; raque densamente congesta(s). Flor: pedicelo(s)
ausente(s); disposição das flor(es) espiralada(s); sépala(s) parcialmente conata(s); cor das sépala(s) esverdeada a(s) verde;
simetria das sépala(s) assimétrica(s); ápice(s) das sépala(s) inerme(s); forma das pétala(s) elíptica(s); cor das pétala(s)
esverdeada a(s) verde; apêndice(s) das pétala(s) ausente(s); calosidade(s) das pétala(s) ausente(s).

DESCRIÇÃO ADICIONAL

Folhas ca. 1 m compr.; Bainhas suboblongas ca. 30 cm compr., castanho-escuras; Lâmina foliar ligulada. Escapo, densamente
branco-lepidoto; brácteas do escapo lanceoladas, 30 cm compr., rosa, densamente branco-tomentosa. Inflorescência em racemo
espiciforme, densamente cilíndrica;  brácteas primárias lanceoladas; râmulos muito reduzidos com até 3 flores. Brácteas florais
tubulosas; Frutos, baga, verdes.

Forma de Vida
Erva

Substrato
Epífita

DISTRIBUIÇÃO

Nativa, desconhecido

Domínios Fitogeográficos
Amazônia

Tipos de Vegetação
Floresta de Terra Firme

Distribuição Geográfica
Ocorrências confirmadas
Norte (Acre)

MATERIAL TESTEMUNHO

G.T. Prance, 7681, NY,  (NY00038796), US,  (US00091514), US,  (US00091515), Typus
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Angiospermas Bromeliaceae A.Juss.

Aechmea prava E.Pereira
DESCRIÇÃO

Folha: roseta(s) foliar(es) infundibuliforme(s); bainha(s) foliar(es) desenvolvida(s); textura lâmina(s) foliar(es)
coriácea(s); margem(ns) lâmina(s) foliar(es) serreada(s); ápice(s) folha(s) arredondado(s)/apiculado(s). Inflorescência:
tipo de inflorescência(s) paniculada(s); disposição da inflorescência(s) excedendo a(s) roseta(s) foliar(es); posição do
pedúnculo(s) na(s) antese ereto(s); bráctea(s) envolvendo o pedúnculo(s) esparsamente; raque exposta(s). Flor: pedicelo(s)
ausente(s); disposição das flor(es) espiralada(s); sépala(s) livre(s); cor das sépala(s) branca ou creme; simetria das sépala(s)
assimétrica(s); ápice(s) das sépala(s) inerme(s); forma das pétala(s) espatulada(s); cor das pétala(s) branca a(s) creme;
apêndice(s) das pétala(s) com ápice(s) crenado(s); calosidade(s) das pétala(s) ausente(s).

DESCRIÇÃO ADICIONAL

Brácteas florais vermelhas, ovadas, côncavas, mucronuladas.

Forma de Vida
Erva

DISTRIBUIÇÃO

Nativa, é endêmica do Brasil

Domínios Fitogeográficos
Mata Atlântica

Tipos de Vegetação
Floresta Ombrófila (Floresta Pluvial)

Distribuição Geográfica
Ocorrências confirmadas
Sudeste (Rio de Janeiro)

MATERIAL TESTEMUNHO

Seidel, A., 628, HB, Rio de Janeiro, Typus
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Angiospermas Bromeliaceae A.Juss.

Aechmea pseudonudicaulis Leme
DESCRIÇÃO

Folha: roseta(s) foliar(es) tubular(es)/utricular(es); bainha(s) foliar(es) desenvolvida(s); textura lâmina(s) foliar(es)
coriácea(s); margem(ns) lâmina(s) foliar(es) espinescente(s); ápice(s) folha(s) arredondado(s). Inflorescência: tipo de
inflorescência(s) espiciforme; disposição da inflorescência(s) excedendo a(s) roseta(s) foliar(es); posição do pedúnculo(s)
na(s) antese ereto(s); bráctea(s) envolvendo o pedúnculo(s) completamente/esparsamente; raque densamente congesta(s).
Flor: pedicelo(s) ausente(s); disposição das flor(es) espiralada(s); sépala(s) parcialmente conata(s); cor das sépala(s) vermelha;
simetria das sépala(s) assimétrica(s); ápice(s) das sépala(s) mucronado(s); forma das pétala(s) obovada(s); cor das pétala(s)
amarelada a(s) amarela; apêndice(s) das pétala(s) com ápice(s) fimbriado(s); calosidade(s) das pétala(s) presente(s).

Forma de Vida
Erva

DISTRIBUIÇÃO

Cultivada, é endêmica do Brasil

Distribuição Geográfica
Ocorrências confirmadas
Sudeste (Espírito Santo)

MATERIAL TESTEMUNHO

Seidel, A., 1074, HB

BIBLIOGRAFIA

Gouda, E. 2010. Aechmea ‘Pseudonudicaulis’ a man-made hybrid? Journal of the Bromeliad Society 60:253-255.
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Angiospermas Bromeliaceae A.Juss.

Aechmea pubescens Baker
DESCRIÇÃO

Folha: roseta(s) foliar(es) infundibuliforme(s); bainha(s) foliar(es) desenvolvida(s); textura lâmina(s) foliar(es) coriácea(s);
margem(ns) lâmina(s) foliar(es) espinescente(s); ápice(s) folha(s) agudo(s)/apiculado(s). Inflorescência: tipo de
inflorescência(s) paniculada(s); disposição da inflorescência(s) excedendo a(s) roseta(s) foliar(es); posição do pedúnculo(s)
na(s) antese ereto(s); bráctea(s) envolvendo o pedúnculo(s) completamente; raque exposta(s). Flor: pedicelo(s) ausente(s);
disposição das flor(es) dística(s); sépala(s) parcialmente conata(s); cor das sépala(s) esverdeada a(s) verde; simetria das
sépala(s) assimétrica(s); ápice(s) das sépala(s) inerme(s); forma das pétala(s) espatulada(s); cor das pétala(s) lilás; apêndice(s)
das pétala(s) com ápice(s) fimbriado(s); calosidade(s) das pétala(s) ausente(s).

Forma de Vida
Erva

DISTRIBUIÇÃO

Cultivada, não é endêmica do Brasil

MATERIAL TESTEMUNHO

R.W. Holm, 723, P (P01675936)
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Angiospermas Bromeliaceae A.Juss.

Aechmea purpureorosea (Hook.) Wawra
Tem como sinônimo
basiônimo Billbergia purpureorosea Hook.
heterotípico Aechmea suaveolens  var.  longifolia Wittm.
heterotípico Aechmea suaveolens Knowles & Westc.
heterotípico Bromelia alborosea Lem.
heterotípico Hoplophytum purpureoroseum Beer
heterotípico Hoplophytum suaveolens (Knowles & Westc.) Beer

DESCRIÇÃO

Folha: roseta(s) foliar(es) tubular(es); bainha(s) foliar(es) desenvolvida(s); textura lâmina(s) foliar(es) coriácea(s);
margem(ns) lâmina(s) foliar(es) serreada(s); ápice(s) folha(s) atenuado(s)/arredondado(s)/acuminada(s)/apiculado(s).
Inflorescência: tipo de inflorescência(s) paniculada(s); disposição da inflorescência(s) excedendo a(s) roseta(s) foliar(es);
posição do pedúnculo(s) na(s) antese ereto(s); bráctea(s) envolvendo o pedúnculo(s) esparsamente; raque exposta(s). Flor:
pedicelo(s) ausente(s); disposição das flor(es) espiralada(s); sépala(s) parcialmente conata(s); cor das sépala(s) rosa a(s) rósea
ou magenta; simetria das sépala(s) assimétrica(s); ápice(s) das sépala(s) mucronado(s); forma das pétala(s) espatulada(s); cor
das pétala(s) azulada a(s) azul; apêndice(s) das pétala(s) com ápice(s) crenado(s); calosidade(s) das pétala(s) presente(s).

COMENTÁRIO

Lâminas foliares dimórficas, com as externas recurvadas, estreito-triangulares, acuminadas e as internas eretas, liguladas,
arredondadas e apiculadas. Inflorescência com ráquis geniculada. Brácteas florais ovadas, terminando em um longo e fino acúleo
marrom.

Forma de Vida
Erva

Substrato
Epífita

DISTRIBUIÇÃO

Nativa, é endêmica do Brasil

Domínios Fitogeográficos
Mata Atlântica

Tipos de Vegetação
Floresta Estacional Semidecidual, Floresta Ombrófila (Floresta Pluvial)

Distribuição Geográfica
Ocorrências confirmadas
Sudeste (Espírito Santo, Minas Gerais, Rio de Janeiro)

MATERIAL TESTEMUNHO

J.G. Kuhlmann, 6198, RB, 47941,  (RB00168053)
B.R.Silva, 911, RB, 446911,  (RB00484426)
A.F.M. Glaziou, 11688, K,  (K000893715), P (P01675931), K,  (K000893714)

BIBLIOGRAFIA

Versieux, L.M., & Wendt, T. 2006. Checklist of Bromeliaceae of Minas Gerais, Brazil, with notes on taxonomy and endemism.
Selbyana 27:107-146.
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Angiospermas Bromeliaceae A.Juss.

Aechmea racinae L.B.Sm.
Este tratamento é composto pelos seguintes táxons: Aechmea racinae, Aechmea racinae var. erecta, Aechmea racinae var.
racinae, Aechmea racinae var. tubiformis.

Tem como sinônimo
homotípico Lamprococcus racinae (L.B.Sm.) L.B.Sm. & W.J.Kress

DESCRIÇÃO

Folha: roseta(s) foliar(es) infundibuliforme(s); bainha(s) foliar(es) desenvolvida(s); textura lâmina(s) foliar(es) cartácea(s)/
coriácea(s); margem(ns) lâmina(s) foliar(es) serreada(s); ápice(s) folha(s) agudo(s)/apiculado(s). Inflorescência: tipo de
inflorescência(s) espiciforme; disposição da inflorescência(s) excedendo a(s) roseta(s) foliar(es); posição do pedúnculo(s) na(s)
antese recurvado(s); bráctea(s) envolvendo o pedúnculo(s) completamente; raque exposta(s). Flor: pedicelo(s) subséssil(eis);
disposição das flor(es) espiralada(s); sépala(s) parcialmente conata(s); cor das sépala(s) vermelha; simetria das sépala(s)
assimétrica(s); ápice(s) das sépala(s) inerme(s); forma das pétala(s) espatulada(s); cor das pétala(s) amarelada a(s) amarela;
apêndice(s) das pétala(s) com ápice(s) crenado(s); calosidade(s) das pétala(s) ausente(s).

Forma de Vida
Erva

Substrato
Epífita, Rupícola

DISTRIBUIÇÃO

Nativa, é endêmica do Brasil

Domínios Fitogeográficos
Mata Atlântica

Tipos de Vegetação
Floresta Ombrófila (Floresta Pluvial)

Distribuição Geográfica
Ocorrências confirmadas
Sudeste (Espírito Santo)

CHAVE DE IDENTIFICAÇÃO

1. Bainhas foliares formando um tanque obcônico
    2. Pedúnculo longo e
recurvado........................................................................................................................................................Aechmea racinae var.
racinae
    2´. Pedúnculo  curto, ereto, levemente excedendo as
folhas...................................................................................................................................Aechmea racinae var. erecta
1´. Bainhas foliares formando um tanque
cilíndrico..........................................................................................................................................Aechmea racinae var. tubiformis

MATERIAL TESTEMUNHO

A.P. Fontana, 2579, RB, 481134,  (RB00561690), Espírito Santo
M. B. Foster, 320, GH,  (GH00029010), Espírito Santo, Typus
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Angiospermas Bromeliaceae A.Juss.

Aechmea racinae L.B.Sm. var. racinae
Tem como sinônimo
heterotípico Lamprococcus racinae  var.  luteocarpa Roeth

DESCRIÇÃO

Bainhas foliares formando um tanque obcônico; pedúnculo longo e recurvado.

Forma de Vida
Erva

Substrato
Epífita, Rupícola

DISTRIBUIÇÃO

Nativa, é endêmica do Brasil

Domínios Fitogeográficos
Mata Atlântica

Tipos de Vegetação
Floresta Ombrófila (Floresta Pluvial)

Distribuição Geográfica
Ocorrências confirmadas
Sudeste (Espírito Santo)

MATERIAL TESTEMUNHO

G. Martinelli, 463, RB, 202443,  (RB00168099), Espírito Santo
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Angiospermas Bromeliaceae A.Juss.

Aechmea racinae var. erecta L.B.Sm.
Tem como sinônimo
homotípico Lamprococcus racinae  var.  erecta (L.B.Sm.) L.B.Sm. & W.J.Kress

DESCRIÇÃO

Bainhas foliares formando um tanque obcônico; pedúnculo curto, ereto, excedendo levemente as folhas.

Forma de Vida
Erva

Substrato
Epífita, Rupícola

DISTRIBUIÇÃO

Nativa, é endêmica do Brasil

Domínios Fitogeográficos
Mata Atlântica

Tipos de Vegetação
Floresta Ombrófila (Floresta Pluvial)

Distribuição Geográfica
Ocorrências confirmadas
Sudeste (Espírito Santo)

MATERIAL TESTEMUNHO

A.C. Brade, 19415, RB, 64061,  (RB00287184), Espírito Santo, Typus

258

Coleção Flora do Brasil 2020 - Jardim Botânico do Rio de Janeiro

http://reflora.jbrj.gov.br/files/voucher.html?imagem=DZI/rb/0/28/71/84/00287184.dzi


Angiospermas Bromeliaceae A.Juss.

Aechmea racinae var. tubiformis E. Pereira
Tem como sinônimo
homotípico Lamprococcus racinae  var.  tubiformis (E.Pereira) L.B.Sm. & W.J.Kress

DESCRIÇÃO

Bainhas foliares formando um tanque cilíndrico; pedúnculo longo e recurvado.

Forma de Vida
Erva

Substrato
Epífita, Rupícola

DISTRIBUIÇÃO

Nativa, é endêmica do Brasil

Domínios Fitogeográficos
Mata Atlântica

Tipos de Vegetação
Floresta Ombrófila (Floresta Pluvial)

Distribuição Geográfica
Ocorrências confirmadas
Sudeste (Espírito Santo)

MATERIAL TESTEMUNHO

Seidel, A., 622, HB, Espírito Santo, Typus
B.R. Silva, 996, RB, 380595,  (RB00168162), Espírito Santo
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Angiospermas Bromeliaceae A.Juss.

Aechmea ramosa Mart. ex Schult. &
Schult.f.
Este tratamento é composto pelos seguintes táxons: Aechmea ramosa, Aechmea ramosa var. festiva, Aechmea ramosa var.
ramosa.

DESCRIÇÃO

Folha: roseta(s) foliar(es) infundibuliforme(s); bainha(s) foliar(es) desenvolvida(s); textura lâmina(s) foliar(es) cartácea(s);
margem(ns) lâmina(s) foliar(es) serreada(s); ápice(s) folha(s) arredondado(s)/apiculado(s). Inflorescência: tipo de
inflorescência(s) paniculada(s); disposição da inflorescência(s) excedendo a(s) roseta(s) foliar(es); posição do pedúnculo(s)
na(s) antese subereta(s); bráctea(s) envolvendo o pedúnculo(s) esparsamente; raque exposta(s). Flor: pedicelo(s) ausente(s);
disposição das flor(es) espiralada(s); sépala(s) livre(s); cor das sépala(s) esverdeada a(s) verde/amarela ou amarelada; simetria
das sépala(s) assimétrica(s); ápice(s) das sépala(s) mucronado(s); forma das pétala(s) espatulada(s); cor das pétala(s)
amarelada a(s) amarela; apêndice(s) das pétala(s) com ápice(s) fimbriado(s); calosidade(s) das pétala(s) presente(s).

DESCRIÇÃO ADICIONAL

Brácteas do pedúnculo róseas; raque da inflorescência vermelha; fruto baga alaranjado.

Forma de Vida
Erva

Substrato
Epífita, Rupícola, Terrícola

DISTRIBUIÇÃO

Nativa, é endêmica do Brasil

Domínios Fitogeográficos
Mata Atlântica

Tipos de Vegetação
Floresta Estacional Semidecidual, Floresta Ombrófila (Floresta Pluvial)

Distribuição Geográfica
Ocorrências confirmadas
Nordeste (Bahia)
Sudeste (Espírito Santo, Minas Gerais, Rio de Janeiro)

CHAVE DE IDENTIFICAÇÃO

1. Sépalas amarelas ou esverdeadas, ovário esverdeado ....................................................Aechmea ramosa var. ramosa
1#. Sépalas amarelas, ovário vermelho ....................................................................Aechmea ramosa var. festiva

MATERIAL TESTEMUNHO

Krieger, L., 11817, ESA (ESA069909), Minas Gerais
R. P. Belém, 3801, CEPEC,  (CEPEC00004606), Espírito Santo
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Angiospermas Bromeliaceae A.Juss.

Aechmea ramosa Mart. ex Schult. &
Schult.f. var. ramosa
Tem como sinônimo
homotípico Pironneava ramosa (Mart. ex Schult. & Schult.f.) Wawra

DESCRIÇÃO

Sépalas amareladas ou esverdeadas; pétalas amarelas; ovário verde.

Forma de Vida
Erva

Substrato
Epífita, Rupícola, Terrícola

DISTRIBUIÇÃO

Nativa, é endêmica do Brasil

Domínios Fitogeográficos
Mata Atlântica

Tipos de Vegetação
Floresta Estacional Semidecidual, Floresta Ombrófila (Floresta Pluvial)

Distribuição Geográfica
Ocorrências confirmadas
Nordeste (Bahia)
Sudeste (Espírito Santo, Minas Gerais, Rio de Janeiro)

MATERIAL TESTEMUNHO

Wendt, T., 159, RB
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Angiospermas Bromeliaceae A.Juss.

Aechmea ramosa var. festiva L.B.Sm.
DESCRIÇÃO

Sépala amarela, ovário vermelho.

Forma de Vida
Erva

Substrato
Epífita, Rupícola, Terrícola

DISTRIBUIÇÃO

Nativa, é endêmica do Brasil

Domínios Fitogeográficos
Mata Atlântica

Tipos de Vegetação
Floresta Estacional Semidecidual, Floresta Ombrófila (Floresta Pluvial)

Distribuição Geográfica
Ocorrências confirmadas
Sudeste (Espírito Santo)

MATERIAL TESTEMUNHO

Foster, M.B., 770, US, GH

262

Coleção Flora do Brasil 2020 - Jardim Botânico do Rio de Janeiro



Angiospermas Bromeliaceae A.Juss.

Aechmea ramusculosa Leme
DESCRIÇÃO

Folha: roseta(s) foliar(es) infundibuliforme(s); bainha(s) foliar(es) desenvolvida(s); textura lâmina(s) foliar(es) coriácea(s);
margem(ns) lâmina(s) foliar(es) espinescente(s); ápice(s) folha(s) agudo(s)/apiculado(s). Inflorescência: tipo de
inflorescência(s) paniculada(s); disposição da inflorescência(s) excedendo a(s) roseta(s) foliar(es); posição do pedúnculo(s)
na(s) antese ereto(s); bráctea(s) envolvendo o pedúnculo(s) completamente; raque exposta(s). Flor: pedicelo(s) ausente(s);
disposição das flor(es) espiralada(s); sépala(s) parcialmente conata(s); cor das sépala(s) lilás; simetria das sépala(s)
assimétrica(s); ápice(s) das sépala(s) mucronado(s); forma das pétala(s) espatulada(s); cor das pétala(s) lilás; apêndice(s) das
pétala(s) com ápice(s) eroso(s); calosidade(s) das pétala(s) presente(s).

Forma de Vida
Erva

Substrato
Terrícola

DISTRIBUIÇÃO

Nativa, é endêmica do Brasil

Domínios Fitogeográficos
Mata Atlântica

Tipos de Vegetação
Restinga

Distribuição Geográfica
Ocorrências confirmadas
Nordeste (Bahia)

MATERIAL TESTEMUNHO

G. Hatschbach, 48762, MBM (MBM096944), Bahia, Typus
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Angiospermas Bromeliaceae A.Juss.

Aechmea recurvata (Klotzsch) L.B.Sm.
Este tratamento é composto pelos seguintes táxons: Aechmea recurvata, Aechmea recurvata var. albobracteata, Aechmea
recurvata var. benrathii, Aechmea recurvata var. ortgiesii, Aechmea recurvata var. recurvata.

Tem como sinônimo
basiônimo Macrochordion recurvatum Klotzsch
homotípico Ortgiesia recurvata (Klotzsch) L.B.Sm. & W.J.Kress
heterotípico Aechmea guaratubensis E.Pereira

DESCRIÇÃO

Folha: roseta(s) foliar(es) utricular(es)/aberta(s); bainha(s) foliar(es) desenvolvida(s); textura lâmina(s) foliar(es) coriácea(s);
margem(ns) lâmina(s) foliar(es) serreada(s)/serrilhada(s); ápice(s) folha(s) agudo(s)/acuminada(s). Inflorescência: tipo de
inflorescência(s) espiciforme; disposição da inflorescência(s) inclusa(s) na(s) roseta(s) foliar(es)/excedendo a(s) roseta(s)
foliar(es); posição do pedúnculo(s) na(s) antese ereto(s); bráctea(s) envolvendo o pedúnculo(s) esparsamente; raque
congesta(s). Flor: pedicelo(s) ausente(s); disposição das flor(es) espiralada(s); sépala(s) parcialmente conata(s); cor
das sépala(s) branca ou creme/rosa a(s) rósea ou magenta; simetria das sépala(s) assimétrica(s); ápice(s) das sépala(s)
mucronado(s); forma das pétala(s) lanceolada(s)/espatulada(s); cor das pétala(s) branca a(s) creme/lilás; apêndice(s) das
pétala(s) com ápice(s) fimbriado(s); calosidade(s) das pétala(s) presente(s).

Forma de Vida
Erva

Substrato
Epífita, Rupícola, Terrícola

DISTRIBUIÇÃO

Nativa, não é endêmica do Brasil

Domínios Fitogeográficos
Mata Atlântica, Pampa

Tipos de Vegetação
Floresta Estacional Semidecidual, Floresta Ombrófila (Floresta Pluvial), Floresta Ombrófila Mista, Vegetação Sobre
Afloramentos Rochosos

Distribuição Geográfica
Ocorrências confirmadas
Sudeste (São Paulo)
Sul (Paraná, Rio Grande do Sul, Santa Catarina)

CHAVE DE IDENTIFICAÇÃO

1: Inflorescência completamente exserta acima das bainhas foliares; brácteas florais serreadas: var. recurvata
1': Inflorescência parcialmente ou totalmente inclusa pelas bainhas foliares: 2
2: Brácteas florais brancas: var. albobracteata
2': Brácteas florais vermelhas: 3
3: Folhas e brácteas fortemente serreadas: var. ortgiesii
3': Folhas e brácteas inermes a sutilmente serrilhadas: var. benrathii

MATERIAL TESTEMUNHO

H. Strauss, s.n., B (B 10 0244088)
M. Verdi, 687, FURB, 12951 (FURB19350), Santa Catarina
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IMAGENS DE CAMPO/ILUSTRAÇÕES

Figura 1: Aechmea recurvata (Klotzsch) L.B.Sm.

Figura 2: Aechmea recurvata (Klotzsch) L.B.Sm.

Figura 3: Aechmea recurvata (Klotzsch) L.B.Sm.
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Angiospermas Bromeliaceae A.Juss.

Aechmea recurvata (Klotzsch) L.B.Sm.
var. recurvata
Tem como sinônimo
heterotípico Aechmea ampullacea  var.  longifolia Hassl.
heterotípico Aechmea ampullacea  var.  typica Hassl.
heterotípico Aechmea ampullacea Mez
heterotípico Aechmea legrelliana (Baker) Baker
heterotípico Billbergia legrelliana Baker
heterotípico Billbergia legrelloe E.Morren
heterotípico Hohenbergia legrelliana Baker
heterotípico Ortgiesia guaratubensis (E.Pereira) L.B.Sm. & W.J.Kress
heterotípico Ortgiesia legrelliana (Baker) Baker
heterotípico Ortgiesia palleolata E.Morren
heterotípico Ortgiesia tillandsioides  var.  subexserta Regel
heterotípico Portea legrelliana (Baker) G.Nicholson

DESCRIÇÃO

Inflorescência completamente exserta acima das bainhas foliares; Brácteas florais vermelhas, serradas.

Forma de Vida
Erva

Substrato
Epífita, Rupícola, Terrícola

DISTRIBUIÇÃO

Nativa, não é endêmica do Brasil

Domínios Fitogeográficos
Mata Atlântica, Pampa

Tipos de Vegetação
Floresta Ombrófila (Floresta Pluvial), Floresta Ombrófila Mista, Vegetação Sobre Afloramentos Rochosos

Distribuição Geográfica
Ocorrências confirmadas
Sul (Paraná, Rio Grande do Sul, Santa Catarina)

MATERIAL TESTEMUNHO

G. Hatschbach, 37030, MBM
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Aechmea recurvata var. albobracteata
Strehl
DESCRIÇÃO

Brácteas florais brancas.

Forma de Vida
Erva

Substrato
Epífita, Rupícola, Terrícola

DISTRIBUIÇÃO

Nativa, é endêmica do Brasil

Domínios Fitogeográficos
Mata Atlântica

Tipos de Vegetação
Floresta Ombrófila (Floresta Pluvial), Floresta Ombrófila Mista, Vegetação Sobre Afloramentos Rochosos

Distribuição Geográfica
Ocorrências confirmadas
Sul (Rio Grande do Sul)
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Aechmea recurvata var. benrathii (Mez)
Reitz
Tem como sinônimo
homotípico Aechmea benrathii Mez
homotípico Ortgiesia recurvata  var.  benrathii (Mez) L.B.Sm. & W.J.Kress
heterotípico Aechmea rupestris F.Muell. ex Ule

DESCRIÇÃO

Inflorescência quase ou totalmente incluída no interior das bainhas foliares; brácteas florais vermelhas, margens inteiras ou
praticamente inteiras.

Forma de Vida
Erva

Substrato
Epífita, Rupícola, Terrícola

DISTRIBUIÇÃO

Nativa, é endêmica do Brasil

Domínios Fitogeográficos
Mata Atlântica

Tipos de Vegetação
Floresta Ombrófila (Floresta Pluvial), Floresta Ombrófila Mista, Vegetação Sobre Afloramentos Rochosos

Distribuição Geográfica
Ocorrências confirmadas
Sul (Santa Catarina)
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Aechmea recurvata var. ortgiesii (Baker)
Reitz
Tem como sinônimo
homotípico Aechmea ortgiesii Baker
homotípico Ortgiesia recurvata  var.  ortgiesii (Baker) L.B.Sm. & W.J.Kress
heterotípico Portea tillandsioides (Regel) G.Nicholson

DESCRIÇÃO

Inflorescência quase ou totalmente incluída no interior das bainhas foliares; brácteas florais vermelhas, margens fortemente
serradas.

Forma de Vida
Erva

Substrato
Epífita, Rupícola, Terrícola

DISTRIBUIÇÃO

Nativa, é endêmica do Brasil

Domínios Fitogeográficos
Mata Atlântica

Tipos de Vegetação
Floresta Ombrófila (Floresta Pluvial), Floresta Ombrófila Mista, Vegetação Sobre Afloramentos Rochosos

Distribuição Geográfica
Ocorrências confirmadas
Sudeste (São Paulo)
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Aechmea recurvipetala Leme &
L.Kollmann
DESCRIÇÃO

Folha: roseta(s) foliar(es) infundibuliforme(s); bainha(s) foliar(es) desenvolvida(s); textura lâmina(s) foliar(es) coriácea(s);
margem(ns) lâmina(s) foliar(es) espinescente(s); ápice(s) folha(s) acuminada(s)/apiculado(s). Inflorescência: tipo de
inflorescência(s) espiciforme; disposição da inflorescência(s) excedendo a(s) roseta(s) foliar(es); posição do pedúnculo(s)
na(s) antese ereto(s); bráctea(s) envolvendo o pedúnculo(s) completamente; raque densamente congesta(s). Flor: pedicelo(s)
ausente(s); disposição das flor(es) espiralada(s); sépala(s) livre(s); cor das sépala(s) esverdeada a(s) verde; simetria das
sépala(s) assimétrica(s); ápice(s) das sépala(s) mucronado(s); forma das pétala(s) ovada(s); cor das pétala(s) branca a(s)
creme; apêndice(s) das pétala(s) ausente(s); calosidade(s) das pétala(s) presente(s).

DESCRIÇÃO ADICIONAL

Brácteas florais largo-ovadas a suborbiculares, ápice largo-agudo e mucronado, eretas e fortemente imbricadas, densamente
branco-lepidotas, pétalas fortemente espiraladas e recurvadas na antese.

Forma de Vida
Erva

Substrato
Epífita

DISTRIBUIÇÃO

Nativa, é endêmica do Brasil

Domínios Fitogeográficos
Mata Atlântica

Tipos de Vegetação
Floresta Ombrófila (Floresta Pluvial)

Distribuição Geográfica
Ocorrências confirmadas
Nordeste (Bahia)
Sudeste (Minas Gerais)

MATERIAL TESTEMUNHO

E.M.C. Leme, 8207, RB, 555331,  (RB00846845), RB, 555331,  (RB00849733), RB, 555331,  (RB00849734), Minas
Gerais, Typus
E.M.C. Leme, 8192, RB, 569379,  (RB00778774), Minas Gerais

BIBLIOGRAFIA

Leme, E.M.C. & Kollman, L.J.C. 2011. New species and a new combination of Brazilian Bromeliaceae. Phytotaxa 16: 1-36.
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Angiospermas Bromeliaceae A.Juss.

Aechmea roberto-seidelii E.Pereira
DESCRIÇÃO

Folha: roseta(s) foliar(es) infundibuliforme(s); bainha(s) foliar(es) desenvolvida(s); textura lâmina(s) foliar(es) coriácea(s);
margem(ns) lâmina(s) foliar(es) serrilhada(s); ápice(s) folha(s) acuminada(s)/apiculado(s). Inflorescência: tipo de
inflorescência(s) espiciforme; disposição da inflorescência(s) excedendo a(s) roseta(s) foliar(es); posição do pedúnculo(s)
na(s) antese ereto(s); bráctea(s) envolvendo o pedúnculo(s) completamente; raque densamente congesta(s). Flor: pedicelo(s)
ausente(s); disposição das flor(es) espiralada(s); sépala(s) parcialmente conata(s); cor das sépala(s) amarela ou amarelada;
simetria das sépala(s) assimétrica(s); ápice(s) das sépala(s) mucronado(s); forma das pétala(s) espatulada(s); cor das pétala(s)
branca a(s) creme; apêndice(s) das pétala(s) com ápice(s) crenado(s); calosidade(s) das pétala(s) ausente(s).

COMENTÁRIO

Em 1997, tratei Aechmea roberto-seidelii E. Pereira (1972) e Aechmea guarapariensis E. Pereira & Leme (1984) como sinônimos
de Aechmea triticina Mez (1896), pela semelhança morfológicas dos materiais tipos e por compartilharem as mesmas cores de
flores branco esverdeadas, segundo as descrições originais.
Em 1999, Silva & Leme coletaram uma planta, com inflorescência rosada e flores lilases, que consideraram ser a “verdadeira” e
pouco conhecida Aechmea triticina.
O nome Aechmea guarapariensis voltou a ser usado para identificar as plantas com flores branco-esverdeadas coletadas no
Espírito Santo, e em 2007 chamei a atenção ao fato que o nome correto por prioridade de publicação seria Aechmea roberto-
seidelii.

Forma de Vida
Erva

Substrato
Terrícola

DISTRIBUIÇÃO

Nativa, é endêmica do Brasil

Domínios Fitogeográficos
Mata Atlântica

Tipos de Vegetação
Floresta Ombrófila (Floresta Pluvial), Restinga

Distribuição Geográfica
Ocorrências confirmadas
Sudeste (Espírito Santo)

MATERIAL TESTEMUNHO

Seidel, A., 621, HB, Espírito Santo, Typus

IMAGENS DE CAMPO/ILUSTRAÇÕES
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Figura 1: Aechmea roberto-seidelii E.Pereira

Figura 2: Aechmea roberto-seidelii E.Pereira

Figura 3: Aechmea roberto-seidelii E.Pereira

BIBLIOGRAFIA

Silva, B. R. & M. C. Leme. 1999. Recodiscovering Aechmea triticina Mez. Journal of the Bromeliad Society 49: 168-173.
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Angiospermas Bromeliaceae A.Juss.

 
Wendt, T. 1997. A review of subgenus Pothuava (Baker) Baker of Aechmea Ruiz e Pav. (Bromeliaceae) in Brazil. Botanical
Journal of the Linnean Society 125: 245-271.
 
Wendt, T. 2007. Aechmea roberto-seidelii: the correct name for Aechmea guarapariensis. Journal of the Bromeliad Society
57:159-161.
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Aechmea rodriguesiana (L.B.Sm.)
L.B.Sm.
Tem como sinônimo
basiônimo Gravisia rodriguesiana L.B.Sm.
homotípico Chevaliera rodriguesiana (L.B.Sm.) L.B.Sm. & W.J.Kress
heterotípico Aechmea meeana E.Pereira & Reitz

DESCRIÇÃO

Folha: roseta(s) foliar(es) aberta(s); bainha(s) foliar(es) desenvolvida(s); textura lâmina(s) foliar(es) coriácea(s); margem(ns)
lâmina(s) foliar(es) serreada(s); ápice(s) folha(s) agudo(s)/apiculado(s). Inflorescência: tipo de inflorescência(s) racemosa(s);
disposição da inflorescência(s) excedendo a(s) roseta(s) foliar(es); posição do pedúnculo(s) na(s) antese ereto(s); bráctea(s)
envolvendo o pedúnculo(s) completamente; raque congesta(s). Flor: pedicelo(s) ausente(s); disposição das flor(es)
espiralada(s); sépala(s) parcialmente conata(s); cor das sépala(s) branca ou creme; simetria das sépala(s) assimétrica(s);
ápice(s) das sépala(s) mucronado(s); forma das pétala(s) espatulada(s); cor das pétala(s) branca a(s) creme; apêndice(s) das
pétala(s) com ápice(s) fimbriado(s); calosidade(s) das pétala(s) ausente(s).

DESCRIÇÃO ADICIONAL

Planta ca. 70 cm alt. Lâminas foliares verdes a verde-amareladas, espinho apical ca. 1 cm compr. Escapo castanho a vináceo.
Brácteas do escapo castanhas, lepidotas, com espinho apical, margens inteiras. Inflorescência em racemo de espigas. Brácteas
florais envolvendo parcialmente o ovário, pouco menores que as sépalas, ovais, róseo-intenso, lepidotas, ápice cuspidado,
margens inteiras. Pétalas livres acima do tubo do hipanto, oblongas, alvas, ápice arredondado, cuculadas; apêndices petalíneos
com porção livre entre a região mediana e basal da pétala, e com margens fimbriadas. Estames da série externa com filetes livres
acima do tubo do hipanto, os da série interna epipétalos, antera, apiculada. Estilete e estigmas espiral-conduplicado, margens
lobuladas, alcançando a altura da antera. Ovário ínfero. Fruto baga, castanhos. Sementes, longo-caudadas.

Forma de Vida
Erva

Substrato
Epífita

DISTRIBUIÇÃO

Nativa, é endêmica do Brasil

Domínios Fitogeográficos
Amazônia

Tipos de Vegetação
Campinarana, Floresta de Igapó, Floresta de Terra Firme

Distribuição Geográfica
Ocorrências confirmadas
Norte (Amazonas)

MATERIAL TESTEMUNHO

Rodrigues, WA, 5399, INPA, 14068, , , , ,  (INPA0014068), Amazonas, Typus
W. A. Rodrigues, 5399, US, 14068,  (US00091511), Amazonas, Typus
Pontes,R.A., 1222, UFRN, 14068,  (UFRN00023870), Amazonas

IMAGENS DE CAMPO/ILUSTRAÇÕES
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Angiospermas Bromeliaceae A.Juss.

Figura 1: Aechmea rodriguesiana (L.B.Sm.) L.B.Sm.

Figura 2: Aechmea rodriguesiana (L.B.Sm.) L.B.Sm.

Figura 3: Aechmea rodriguesiana (L.B.Sm.) L.B.Sm.

BIBLIOGRAFIA
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Sousa, G.M., & Wanderley, M.G.L. 2007. Aechmea rodriguesiana (L. B. Sm.) L. B. Sm. (Bromeliaceae) uma espécie endêmica
da Amazônia brasileira. Acta Amazonica 37(4):517 - 520.
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Aechmea rubens (L.B.Sm.) L.B.Sm.
Tem como sinônimo
basiônimo Gravisia rubens L.B.Sm.

DESCRIÇÃO

Folha: roseta(s) foliar(es) infundibuliforme(s); bainha(s) foliar(es) pouco desenvolvida(s); textura lâmina(s) foliar(es)
coriácea(s); margem(ns) lâmina(s) foliar(es) serreada(s); ápice(s) folha(s) arredondado(s)/apiculado(s). Inflorescência: tipo de
inflorescência(s) paniculada(s); disposição da inflorescência(s) excedendo a(s) roseta(s) foliar(es); posição do pedúnculo(s)
na(s) antese ereto(s); bráctea(s) envolvendo o pedúnculo(s) completamente; raque exposta(s). Flor: pedicelo(s) ausente(s);
disposição das flor(es) fasciculada(s); sépala(s) parcialmente conata(s); cor das sépala(s) amarela ou amarelada/laranja;
simetria das sépala(s) assimétrica(s); ápice(s) das sépala(s) mucronado(s); forma das pétala(s) lanceolada(s); cor das pétala(s)
amarelada a(s) amarela; apêndice(s) das pétala(s) com ápice(s) crenado(s); calosidade(s) das pétala(s) presente(s).

DESCRIÇÃO ADICIONAL

Brácteas florais avermelhadas.

Forma de Vida
Erva

DISTRIBUIÇÃO

Nativa, é endêmica do Brasil

Distribuição Geográfica
Possíveis ocorrências
Nordeste (Alagoas, Bahia, Ceará, Maranhão, Paraíba, Pernambuco, Piauí, Rio Grande do Norte, Sergipe)

MATERIAL TESTEMUNHO

M. B. Foster, 2284-57, US,  (US00091521), US,  (US00091520), Typus
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Angiospermas Bromeliaceae A.Juss.

Aechmea rubiginosa Mez
Tem como sinônimo
homotípico Chevaliera rubiginosa (Mez) L.B.Sm. & W.J.Kress

DESCRIÇÃO

Folha: roseta(s) foliar(es) infundibuliforme(s); bainha(s) foliar(es) pouco desenvolvida(s); textura lâmina(s) foliar(es)
coriácea(s); margem(ns) lâmina(s) foliar(es) espinescente(s); ápice(s) folha(s) acuminada(s). Inflorescência: tipo de
inflorescência(s) espiciforme; disposição da inflorescência(s) excedendo a(s) roseta(s) foliar(es); posição do pedúnculo(s)
na(s) antese ereto(s); bráctea(s) envolvendo o pedúnculo(s) completamente; raque densamente congesta(s). Flor: pedicelo(s)
ausente(s); disposição das flor(es) espiralada(s); sépala(s) livre(s); cor das sépala(s) vermelha; simetria das sépala(s)
assimétrica(s); ápice(s) das sépala(s) mucronado(s); forma das pétala(s) elíptica(s); cor das pétala(s) amarelada a(s) amarela;
apêndice(s) das pétala(s) com ápice(s) eroso(s); calosidade(s) das pétala(s) presente(s).

Forma de Vida
Erva

Substrato
Rupícola, Terrícola

DISTRIBUIÇÃO

Nativa, não é endêmica do Brasil

Domínios Fitogeográficos
Amazônia

Tipos de Vegetação
Floresta de Igapó, Floresta de Terra Firme

Distribuição Geográfica
Ocorrências confirmadas
Norte (Acre, Amazonas, Pará)

MATERIAL TESTEMUNHO

R. Spruce, 3118, K,  (K000322235), Typus
G.T. Prance, 29729, NY,  (NY02169118), Amazonas
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Aechmea rubroaristata Leme & Fraga
DESCRIÇÃO

Folha: roseta(s) foliar(es) infundibuliforme(s); bainha(s) foliar(es) desenvolvida(s); textura lâmina(s) foliar(es) coriácea(s);
margem(ns) lâmina(s) foliar(es) espinescente(s); ápice(s) folha(s) acuminada(s). Inflorescência: tipo de inflorescência(s)
espiciforme; disposição da inflorescência(s) excedendo a(s) roseta(s) foliar(es); posição do pedúnculo(s) na(s) antese ereto(s);
bráctea(s) envolvendo o pedúnculo(s) completamente; raque densamente congesta(s). Flor: pedicelo(s) ausente(s); disposição
das flor(es) espiralada(s); sépala(s) parcialmente conata(s); cor das sépala(s) vermelha; simetria das sépala(s) assimétrica(s);
ápice(s) das sépala(s) mucronado(s); forma das pétala(s) espatulada(s); cor das pétala(s) roxa/lilás; apêndice(s) das pétala(s)
com ápice(s) crenado(s); calosidade(s) das pétala(s) presente(s).

COMENTÁRIO

Brácteas florais largo-obovadas a suborbiculares, naviculares, coriáceas e lignificadas, tricarenadas, margens inteiras, envolvendo
o ovário, vermelhas, ápice truncado e aristado-espinescente, espinho apical vermelho com 7–10 mm de comprimento.

Forma de Vida
Erva

Substrato
Terrícola

DISTRIBUIÇÃO

Nativa, é endêmica do Brasil

Domínios Fitogeográficos
Mata Atlântica

Tipos de Vegetação
Campo de Altitude, Floresta Ciliar ou Galeria, Floresta Ombrófila (Floresta Pluvial)

Distribuição Geográfica
Ocorrências confirmadas
Sul (Santa Catarina)

MATERIAL TESTEMUNHO

T.J. Cadorin, 2861, FURB, 28459,  (FURB01116), Santa Catarina
E.M.C. Leme, 1662, RB, 501433,  (RB00595338), Typus
E.M.C. Leme, 1662, RB, 501433,  (RB00595340), Typus
E.M.C. Leme, 1662, RB, 501433,  (RB00595265), Typus
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Angiospermas Bromeliaceae A.Juss.

Aechmea rubrolilacina Leme
DESCRIÇÃO

Folha: roseta(s) foliar(es) infundibuliforme(s); bainha(s) foliar(es) desenvolvida(s); textura lâmina(s) foliar(es) coriácea(s);
margem(ns) lâmina(s) foliar(es) espinescente(s); ápice(s) folha(s) agudo(s)/apiculado(s). Inflorescência: tipo de
inflorescência(s) paniculada(s); disposição da inflorescência(s) excedendo a(s) roseta(s) foliar(es); posição do pedúnculo(s)
na(s) antese ereto(s); bráctea(s) envolvendo o pedúnculo(s) completamente; raque exposta(s). Flor: pedicelo(s) presente(s);
disposição das flor(es) espiralada(s); sépala(s) parcialmente conata(s); cor das sépala(s) rosa a(s) rósea ou magenta; simetria
das sépala(s) assimétrica(s); ápice(s) das sépala(s) mucronado(s); forma das pétala(s) lanceolada(s); cor das pétala(s) roxa/
lilás; apêndice(s) das pétala(s) com ápice(s) eroso(s); calosidade(s) das pétala(s) presente(s).

DESCRIÇÃO ADICIONAL

Inflorescência com raque avermelhada; brácteas florais vermelhas, elípticas, agudas e mucronadas; ovário esverdeado.

Forma de Vida
Erva

Substrato
Epífita

DISTRIBUIÇÃO

Nativa, é endêmica do Brasil

Domínios Fitogeográficos
Mata Atlântica

Tipos de Vegetação
Floresta Ombrófila (Floresta Pluvial)

Distribuição Geográfica
Ocorrências confirmadas
Sudeste (Espírito Santo)

MATERIAL TESTEMUNHO

Seidel, A., 1139, MBML (MBML047733), RB, 528298,  (RB00849752), Espírito Santo, Typus
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Angiospermas Bromeliaceae A.Juss.

Aechmea seideliana W.Weber
Tem como sinônimo
homotípico Ortgiesia seideliana (W.Weber) L.B.Sm. & W.J.Kress

DESCRIÇÃO

Folha: roseta(s) foliar(es) infundibuliforme(s); bainha(s) foliar(es) desenvolvida(s); textura lâmina(s) foliar(es) coriácea(s);
margem(ns) lâmina(s) foliar(es) serrilhada(s); ápice(s) folha(s) atenuado(s). Inflorescência: tipo de inflorescência(s)
espiciforme; disposição da inflorescência(s) inclusa(s) na(s) roseta(s) foliar(es); posição do pedúnculo(s) na(s) antese ereto(s);
bráctea(s) envolvendo o pedúnculo(s) completamente; raque congesta(s). Flor: pedicelo(s) ausente(s); disposição das flor(es)
espiralada(s); sépala(s) parcialmente conata(s); cor das sépala(s) vermelha; simetria das sépala(s) assimétrica(s); ápice(s) das
sépala(s) mucronado(s); forma das pétala(s) espatulada(s); cor das pétala(s) branca a(s) creme; apêndice(s) das pétala(s) com
ápice(s) fimbriado(s); calosidade(s) das pétala(s) ausente(s).

Forma de Vida
Erva

Substrato
Epífita

DISTRIBUIÇÃO

Nativa, é endêmica do Brasil

Domínios Fitogeográficos
Mata Atlântica

Tipos de Vegetação
Floresta Ombrófila (Floresta Pluvial)

Distribuição Geográfica
Ocorrências confirmadas
Sudeste (Espírito Santo)

MATERIAL TESTEMUNHO

A Seidel, 864, WEB, Espírito Santo, Typus
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Angiospermas Bromeliaceae A.Juss.

Aechmea seidelii (Leme) L.B.Sm. &
M.A.Spencer
Tem como sinônimo
basiônimo Streptocalyx seidelii Leme

DESCRIÇÃO

Folha: roseta(s) foliar(es) infundibuliforme(s); bainha(s) foliar(es) pouco desenvolvida(s); textura lâmina(s) foliar(es)
coriácea(s); margem(ns) lâmina(s) foliar(es) serrilhada(s); ápice(s) folha(s) arredondado(s)/apiculado(s). Inflorescência: tipo
de inflorescência(s) paniculada(s); disposição da inflorescência(s) excedendo a(s) roseta(s) foliar(es); posição do pedúnculo(s)
na(s) antese ereto(s); bráctea(s) envolvendo o pedúnculo(s) completamente; raque congesta(s). Flor: pedicelo(s) ausente(s);
disposição das flor(es) dística(s); sépala(s) parcialmente conata(s); cor das sépala(s) esverdeada a(s) verde; simetria das
sépala(s) assimétrica(s); ápice(s) das sépala(s) mucronado(s); forma das pétala(s) espatulada(s); cor das pétala(s) amarelada
a(s) amarela; apêndice(s) das pétala(s) ausente(s); calosidade(s) das pétala(s) presente(s).

DESCRIÇÃO ADICIONAL

Inflorescência até 2/3 acima da base bipinada, o restante simples. Flores com disposição dística nos ramos e polística na porção
simples. Brácteas florais vermelhas, ovadas, apiculadas, inteiras, membranáceas, igualando a excedendo o ovário.

Forma de Vida
Erva

DISTRIBUIÇÃO

Nativa, é endêmica do Brasil

Domínios Fitogeográficos
Caatinga

Tipos de Vegetação
Caatinga (stricto sensu)

Distribuição Geográfica
Ocorrências confirmadas
Nordeste (Bahia)

MATERIAL TESTEMUNHO

* SILVA, 565, MO (MO2117459), Bahia
A. Seidel, 1056, HB, Bahia, Typus
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Angiospermas Bromeliaceae A.Juss.

Aechmea serragrandensis Leme &
J.A.Siqueira
DESCRIÇÃO

Folha: roseta(s) foliar(es) infundibuliforme(s); bainha(s) foliar(es) desenvolvida(s); textura lâmina(s) foliar(es) coriácea(s);
margem(ns) lâmina(s) foliar(es) espinescente(s); ápice(s) folha(s) atenuado(s)/acuminada(s). Inflorescência: tipo de
inflorescência(s) espiciforme; disposição da inflorescência(s) excedendo a(s) roseta(s) foliar(es); posição do pedúnculo(s)
na(s) antese ereto(s); bráctea(s) envolvendo o pedúnculo(s) completamente; raque densamente congesta(s). Flor: pedicelo(s)
ausente(s); disposição das flor(es) espiralada(s); sépala(s) livre(s); cor das sépala(s) esverdeada a(s) verde; simetria das
sépala(s) assimétrica(s); ápice(s) das sépala(s) mucronado(s); forma das pétala(s) lanceolada(s); cor das pétala(s) esverdeada
a(s) verde; apêndice(s) das pétala(s) ausente(s); calosidade(s) das pétala(s) presente(s).

DESCRIÇÃO ADICIONAL

Brácteas florais ovadas, ápice pungente. acuminado, inteiras ou as basais remotamente denticuladas na base, quase completamente
ocultando as flores, coriáceas, ecarinadas, castanho-escuras nos 2/3 basais, amarelo-esverdeadas no 1/3 apical; pétalas eretas na
base e patente-recurvadas em direção ao ápice.

Forma de Vida
Erva

Substrato
Epífita

DISTRIBUIÇÃO

Nativa, é endêmica do Brasil

Domínios Fitogeográficos
Mata Atlântica

Tipos de Vegetação
Floresta Ombrófila (Floresta Pluvial)

Distribuição Geográfica
Ocorrências confirmadas
Nordeste (Alagoas, Pernambuco)

MATERIAL TESTEMUNHO

J.A. Siqueira Filho, 1500, HB, UFP, Alagoas, Typus
J.R. Maciel, 2020, RB, ,  (RB01360492), Pernambuco

IMAGENS DE CAMPO/ILUSTRAÇÕES
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Angiospermas Bromeliaceae A.Juss.

Figura 1: Aechmea serragrandensis Leme & J.A.Siqueira

Figura 2: Aechmea serragrandensis Leme & J.A.Siqueira

Figura 3: Aechmea serragrandensis Leme & J.A.Siqueira

BIBLIOGRAFIA
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Angiospermas Bromeliaceae A.Juss.

Siqueira-Filho, J.A. & Leme, E.M.C. 2006. Fragmentos de Mata Atlântica do Nordeste: Biodiversidade, conservação e suas
bromélias. Andrea Jakobsson Estúdio Editorial Ltda., Rio de Janeiro. 416 p.
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Angiospermas Bromeliaceae A.Juss.

Aechmea setigera Mart. ex Schult. &
Schult.f.
Tem como sinônimo
heterotípico Aechmea prieuriana Baker
heterotípico Echinostachys prieuriana Brongn. ex Baker

DESCRIÇÃO

Folha: roseta(s) foliar(es) infundibuliforme(s); bainha(s) foliar(es) desenvolvida(s); textura lâmina(s) foliar(es) coriácea(s);
margem(ns) lâmina(s) foliar(es) espinescente(s); ápice(s) folha(s) agudo(s)/arredondado(s)/apiculado(s). Inflorescência: tipo
de inflorescência(s) espiciforme; disposição da inflorescência(s) excedendo a(s) roseta(s) foliar(es); posição do pedúnculo(s)
na(s) antese recurvado(s); bráctea(s) envolvendo o pedúnculo(s) esparsamente; raque exposta(s). Flor: pedicelo(s) ausente(s);
disposição das flor(es) espiralada(s); sépala(s) livre(s); cor das sépala(s) amarela ou amarelada; simetria das sépala(s)
assimétrica(s); ápice(s) das sépala(s) inerme(s); forma das pétala(s) espatulada(s); cor das pétala(s) amarelada a(s) amarela;
apêndice(s) das pétala(s) ausente(s); calosidade(s) das pétala(s) ausente(s).

DESCRIÇÃO ADICIONAL

Rosetas entre 1 até 3 metros de altura; Folhas com até 1 metro de altura; brácteas do escapo rosa-avermelhadas com margem
serreada, espinescente; brácteas florais fortemente mucronadas; Fruto baga, elipsoide.

Forma de Vida
Erva

Substrato
Epífita, Terrícola

DISTRIBUIÇÃO

Nativa, não é endêmica do Brasil

Domínios Fitogeográficos
Amazônia, Mata Atlântica

Tipos de Vegetação
Cerrado (lato sensu), Floresta de Igapó, Floresta de Terra Firme, Floresta Ombrófila (Floresta Pluvial), Savana Amazônica

Distribuição Geográfica
Ocorrências confirmadas
Norte (Acre, Amazonas, Amapá, Pará, Roraima)
Centro-Oeste (Mato Grosso)
Sudeste (São Paulo)

MATERIAL TESTEMUNHO

Dias-Melo, R., 356, RB
G.T. Prance, 59140, UB, 35675 (UB0002510), Mato Grosso
G.T. Prance, 59140, NY,  (NY00873131), NY,  (NY00873130)
Householder, JE, 2029, INPA, 250757,  (INPA0250757), Amapá
Gehrt, A, s.n., SP, 35675,  (SP050695), São Paulo

IMAGENS DE CAMPO/ILUSTRAÇÕES

286

Coleção Flora do Brasil 2020 - Jardim Botânico do Rio de Janeiro

https://reflora.cria.org.br/inct/exsiccatae/image/format/jpeg/size/large/barcode/NY00873131
https://reflora.cria.org.br/inct/exsiccatae/image/format/jpeg/size/large/barcode/NY00873130
https://reflora.cria.org.br/inct/exsiccatae/image/format/jpeg/size/large/imagecode/inpa0250757
https://reflora.cria.org.br/inct/exsiccatae/image/format/jpeg/size/large/imagecode/sp050695


Angiospermas Bromeliaceae A.Juss.

Figura 2: Aechmea setigera Mart. ex Schult. & Schult.f.

Figura 3: Aechmea setigera Mart. ex Schult. & Schult.f.

Figura 4: Aechmea setigera Mart. ex Schult. & Schult.f.

287

Coleção Flora do Brasil 2020 - Jardim Botânico do Rio de Janeiro

https://imagemcampo.jbrj.gov.br/producao%2Fimagens_de_campo%2F270263864.jpg
https://imagemcampo.jbrj.gov.br/producao%2Fimagens_de_campo%2F270263865.jpg
https://imagemcampo.jbrj.gov.br/producao%2Fimagens_de_campo%2F270263866.jpg


Angiospermas Bromeliaceae A.Juss.

Figura 5: Aechmea setigera Mart. ex Schult. & Schult.f.

Figura 6: Aechmea setigera Mart. ex Schult. & Schult.f.

Figura 7: Aechmea setigera Mart. ex Schult. & Schult.f.
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Angiospermas Bromeliaceae A.Juss.

Aechmea sphaerocephala Baker
Tem como sinônimo
homotípico Chevaliera sphaerocephala Gaudich.
heterotípico Aechmea gigantea (Maury) Baker
heterotípico Chevaliera gigantea Maury

DESCRIÇÃO

Folha: roseta(s) foliar(es) infundibuliforme(s); bainha(s) foliar(es) desenvolvida(s); textura lâmina(s) foliar(es) coriácea(s);
margem(ns) lâmina(s) foliar(es) serreada(s); ápice(s) folha(s) agudo(s)/atenuado(s). Inflorescência: tipo de inflorescência(s)
espiciforme; disposição da inflorescência(s) inclusa(s) na(s) roseta(s) foliar(es); posição do pedúnculo(s) na(s) antese ereto(s);
bráctea(s) envolvendo o pedúnculo(s) completamente; raque densamente congesta(s). Flor: pedicelo(s) ausente(s); disposição
das flor(es) espiralada(s); sépala(s) conata(s); cor das sépala(s) esverdeada a(s) verde; simetria das sépala(s) assimétrica(s);
ápice(s) das sépala(s) mucronado(s); forma das pétala(s) lanceolada(s); cor das pétala(s) branca a(s) creme/azulada a(s) azul;
apêndice(s) das pétala(s) ausente(s); calosidade(s) das pétala(s) presente(s).

Forma de Vida
Erva

Substrato
Rupícola, Terrícola

DISTRIBUIÇÃO

Nativa, é endêmica do Brasil

Domínios Fitogeográficos
Mata Atlântica

Tipos de Vegetação
Restinga, Vegetação Sobre Afloramentos Rochosos

Distribuição Geográfica
Ocorrências confirmadas
Sudeste (Espírito Santo, Rio de Janeiro)

MATERIAL TESTEMUNHO

C. Farney, 8600, GUA
G.M.Sousa, 511, MBML (MBML024062), Rio de Janeiro
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Angiospermas Bromeliaceae A.Juss.

Aechmea squarrosa Baker
Tem como sinônimo
homotípico Pothuava squarrosa (Baker) L.B.Sm. & W.J.Kress

DESCRIÇÃO

Folha: roseta(s) foliar(es) infundibuliforme(s); bainha(s) foliar(es) desenvolvida(s); textura lâmina(s) foliar(es) coriácea(s);
margem(ns) lâmina(s) foliar(es) serreada(s); ápice(s) folha(s) agudo(s)/acuminada(s). Inflorescência: tipo de inflorescência(s)
espiciforme; disposição da inflorescência(s) excedendo a(s) roseta(s) foliar(es); posição do pedúnculo(s) na(s) antese ereto(s);
bráctea(s) envolvendo o pedúnculo(s) completamente; raque densamente congesta(s). Flor: pedicelo(s) ausente(s); disposição
das flor(es) espiralada(s); sépala(s) livre(s); cor das sépala(s) esverdeada a(s) verde; simetria das sépala(s) assimétrica(s);
ápice(s) das sépala(s) mucronado(s); forma das pétala(s) espatulada(s); cor das pétala(s) azulada a(s) azul; apêndice(s) das
pétala(s) com ápice(s) fimbriado(s); calosidade(s) das pétala(s) ausente(s).

Forma de Vida
Erva

Substrato
Epífita, Rupícola

DISTRIBUIÇÃO

Nativa, é endêmica do Brasil

Domínios Fitogeográficos
Mata Atlântica

Tipos de Vegetação
Floresta Ombrófila (Floresta Pluvial), Vegetação Sobre Afloramentos Rochosos

Distribuição Geográfica
Ocorrências confirmadas
Sudeste (Rio de Janeiro)

MATERIAL TESTEMUNHO

A.F.M. Glaziou, 15486, K,  (K000322198), K, Rio de Janeiro, Typus

BIBLIOGRAFIA

Wendt T. 1997. A Review of the subgenus Pothuava (Baker) Baker of Aechmea Ruiz & Pav. (Bromeliaceae) in Brazil. Botanical
Journal of the Linnean Society 125: 245-271.
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Angiospermas Bromeliaceae A.Juss.

Aechmea subintegerrima (Philcox) Leme
Tem como sinônimo
basiônimo Streptocalyx subintegerrimus Philcox

DESCRIÇÃO

Folha: roseta(s) foliar(es) infundibuliforme(s); bainha(s) foliar(es) pouco desenvolvida(s); textura lâmina(s) foliar(es)
cartácea(s); margem(ns) lâmina(s) foliar(es) quase inerme(s); ápice(s) folha(s) agudo(s). Inflorescência: tipo de
inflorescência(s) paniculada(s); disposição da inflorescência(s) excedendo a(s) roseta(s) foliar(es); posição do pedúnculo(s)
na(s) antese ereto(s); bráctea(s) envolvendo o pedúnculo(s) esparsamente; raque exposta(s). Flor: pedicelo(s) ausente(s);
disposição das flor(es) espiralada(s); sépala(s) parcialmente conata(s); cor das sépala(s) roxa; simetria das sépala(s)
assimétrica(s); ápice(s) das sépala(s) mucronado(s); forma das pétala(s) lanceolada(s); cor das pétala(s) roxa; apêndice(s) das
pétala(s) ausente(s); calosidade(s) das pétala(s) presente(s).

Forma de Vida
Erva

Substrato
Epífita

DISTRIBUIÇÃO

Nativa, é endêmica do Brasil

Domínios Fitogeográficos
Mata Atlântica

Tipos de Vegetação
Floresta Ombrófila (Floresta Pluvial)

Distribuição Geográfica
Ocorrências confirmadas
Nordeste (Bahia)

MATERIAL TESTEMUNHO

P. Leitman, 164, RB, 509573,  (RB00620733), Bahia
J.A. Siqueira Filho, 2392, HVASF, 509573 (HVASF3983), Bahia
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Angiospermas Bromeliaceae A.Juss.

Aechmea sucreana Martinelli & C.Vieira
DESCRIÇÃO

Folha: roseta(s) foliar(es) infundibuliforme(s); bainha(s) foliar(es) desenvolvida(s); textura lâmina(s) foliar(es) cartácea(s);
margem(ns) lâmina(s) foliar(es) serreada(s); ápice(s) folha(s) agudo(s). Inflorescência: tipo de inflorescência(s) racemosa(s);
disposição da inflorescência(s) excedendo a(s) roseta(s) foliar(es); posição do pedúnculo(s) na(s) antese levemente
recurvado(s); bráctea(s) envolvendo o pedúnculo(s) esparsamente; raque exposta(s). Flor: pedicelo(s) ausente(s); disposição
das flor(es) espiralada(s); sépala(s) parcialmente conata(s); cor das sépala(s) esverdeada a(s) verde/rosa a(s) rósea ou magenta;
simetria das sépala(s) assimétrica(s); ápice(s) das sépala(s) mucronado(s); forma das pétala(s) espatulada(s); cor das pétala(s)
branca a(s) creme; apêndice(s) das pétala(s) com ápice(s) fimbriado(s); calosidade(s) das pétala(s) presente(s).

COMENTÁRIO

Aechmea sucreana is similar to A. blanchetiana in overall appearance, but can be easily distinguished by its shorter inflorescence,
spikelets with shorter internodes, flowers more densely arranged, and shorter leaves.

Forma de Vida
Erva

Substrato
Terrícola

DISTRIBUIÇÃO

Nativa, é endêmica do Brasil

Domínios Fitogeográficos
Mata Atlântica

Tipos de Vegetação
Floresta Ombrófila (Floresta Pluvial), Restinga

Distribuição Geográfica
Ocorrências confirmadas
Sudeste (Espírito Santo)

MATERIAL TESTEMUNHO

G. Martinelli, 15559, SP, 415192,  (SP001760), Espírito Santo, Typus
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Angiospermas Bromeliaceae A.Juss.

Aechmea sulbahianensis Leme, Amorim &
J.A. Siqueira
DESCRIÇÃO

Folha: roseta(s) foliar(es) infundibuliforme(s); bainha(s) foliar(es) desenvolvida(s); textura lâmina(s) foliar(es) coriácea(s);
margem(ns) lâmina(s) foliar(es) serreada(s); ápice(s) folha(s) acuminada(s). Inflorescência: tipo de inflorescência(s)
paniculada(s); disposição da inflorescência(s) excedendo a(s) roseta(s) foliar(es); posição do pedúnculo(s) na(s) antese ereto(s);
bráctea(s) envolvendo o pedúnculo(s) esparsamente; raque exposta(s). Flor: pedicelo(s) ausente(s); disposição das flor(es)
espiralada(s); sépala(s) parcialmente conata(s); cor das sépala(s) esverdeada a(s) verde/amarela ou amarelada; simetria das
sépala(s) assimétrica(s); ápice(s) das sépala(s) mucronado(s); forma das pétala(s) espatulada(s); cor das pétala(s) branca a(s)
creme; apêndice(s) das pétala(s) ausente(s); calosidade(s) das pétala(s) presente(s).

DESCRIÇÃO ADICIONAL

Brácteas florais ovado-triangulares, acuminadas com ápice espinescente, estramíneas, inteiras, mais curtas que os ovários; flores
inodoras; pétalas patente-recurvadas.

Forma de Vida
Erva

Substrato
Epífita

DISTRIBUIÇÃO

Nativa, é endêmica do Brasil

Domínios Fitogeográficos
Mata Atlântica

Tipos de Vegetação
Floresta Ombrófila (Floresta Pluvial)

Distribuição Geográfica
Ocorrências confirmadas
Nordeste (Bahia)
Sudeste (Espírito Santo)

MATERIAL TESTEMUNHO

E.M.C. Leme, 6734, RB, ,  (RB01207253), Bahia
E.M.C. Leme, 6720, HB, CEPEC,  (CEPEC00127565), Bahia

BIBLIOGRAFIA

Siqueira-Filho, J.A. & Leme, E.M.C. 2006. Fragmentos de Mata Atlântica do Nordeste: Biodiversidade, conservação e suas
bromélias. Andrea Jakobsson Estúdio Editorial Ltda., Rio de Janeiro. 416 p.
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Angiospermas Bromeliaceae A.Juss.

Aechmea sumidourensis Leme
DESCRIÇÃO

Folha: roseta(s) foliar(es) infundibuliforme(s); bainha(s) foliar(es) desenvolvida(s); textura lâmina(s) foliar(es) coriácea(s);
margem(ns) lâmina(s) foliar(es) serreada(s); ápice(s) folha(s) acuminada(s). Inflorescência: tipo de inflorescência(s)
paniculada(s); disposição da inflorescência(s) excedendo a(s) roseta(s) foliar(es); posição do pedúnculo(s) na(s) antese
ereto(s); bráctea(s) envolvendo o pedúnculo(s) completamente; raque exposta(s). Flor: pedicelo(s) ausente(s); disposição das
flor(es) espiralada(s); sépala(s) parcialmente conata(s); cor das sépala(s) rosa a(s) rósea ou magenta; simetria das sépala(s)
assimétrica(s); ápice(s) das sépala(s) mucronado(s); forma das pétala(s) espatulada(s); cor das pétala(s) roxa/lilás; apêndice(s)
das pétala(s) com ápice(s) crenado(s); calosidade(s) das pétala(s) ausente(s).

DESCRIÇÃO ADICIONAL

Inflorescência com raque densamente branco-lanada; brácteas florais rosas, suborbiculares, obtusas, apiculadas, membranáceas,
inteiras, envolvendo a base das flores.

Forma de Vida
Erva

Substrato
Epífita, Rupícola, Terrícola

DISTRIBUIÇÃO

Nativa, é endêmica do Brasil

Domínios Fitogeográficos
Mata Atlântica

Tipos de Vegetação
Floresta Ombrófila (Floresta Pluvial)

Distribuição Geográfica
Ocorrências confirmadas
Sudeste (Rio de Janeiro)

MATERIAL TESTEMUNHO

E.M.C. Leme, 9012, RB,  (RB01093651), RB,  (RB01073994), Rio de Janeiro, Typus

IMAGENS DE CAMPO/ILUSTRAÇÕES
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Angiospermas Bromeliaceae A.Juss.

Figura 1: Aechmea sumidourensis Leme
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Angiospermas Bromeliaceae A.Juss.

Aechmea tentaculifera Leme, Amorim &
J.A. Siqueira
DESCRIÇÃO

Folha: roseta(s) foliar(es) infundibuliforme(s); bainha(s) foliar(es) desenvolvida(s); textura lâmina(s) foliar(es) cartácea(s);
margem(ns) lâmina(s) foliar(es) espinescente(s); ápice(s) folha(s) obtuso(s)/apiculado(s). Inflorescência: tipo de
inflorescência(s) paniculada(s); disposição da inflorescência(s) excedendo a(s) roseta(s) foliar(es); posição do pedúnculo(s)
na(s) antese ereto(s); bráctea(s) envolvendo o pedúnculo(s) esparsamente; raque exposta(s). Flor: pedicelo(s) ausente(s);
disposição das flor(es) espiralada(s); sépala(s) parcialmente conata(s); cor das sépala(s) vermelha; simetria das sépala(s)
assimétrica(s); ápice(s) das sépala(s) mucronado(s); forma das pétala(s) lanceolada(s); cor das pétala(s) branca a(s) creme;
apêndice(s) das pétala(s) com ápice(s) eroso(s); calosidade(s) das pétala(s) presente(s).

DESCRIÇÃO ADICIONAL

Brácteas florais estreitamente triangulares, acuminado-caudadas, espinescentes, avermelhadas, inteiras, ligeiramente mais curtas
que os ovários; flores inodoras; pétalas subpatente-recurvadas.

Forma de Vida
Erva

Substrato
Epífita

DISTRIBUIÇÃO

Nativa, é endêmica do Brasil

Domínios Fitogeográficos
Mata Atlântica

Tipos de Vegetação
Floresta Ombrófila (Floresta Pluvial)

Distribuição Geográfica
Ocorrências confirmadas
Nordeste (Bahia)

MATERIAL TESTEMUNHO

W.W. Thomas, 14218, CEPEC,  (CEPEC00102099), NY, CEPEC, Bahia, Typus

BIBLIOGRAFIA

Siqueira-Filho, J.A. & Leme, E.M.C. 2006. Fragmentos de Mata Atlântica do Nordeste: Biodiversidade, conservação e suas
bromélias. Andrea Jakobsson Estúdio Editorial Ltda., Rio de Janeiro. 416 p.
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Angiospermas Bromeliaceae A.Juss.

Aechmea tillandsioides (Mart. ex Schult. &
Schult.f.) Baker
Este tratamento é composto pelos seguintes táxons: Aechmea tillandsioides, .

Tem como sinônimo
homotípico Ortgiesia tillandsioides (Mart. ex Schult. & Schult.f.) Regel
homotípico Platyaechmea tillandsioides (Mart. ex Schult. & Schult.f.) L.B.Sm. & W.J.Kress
heterotípico Aechmea chiriquensis Baker
heterotípico Aechmea kienastii E.Morren ex Mez
heterotípico Aechmea tillandsioides  var.  kienastii (E.Morren ex Mez) L.B.Sm.
heterotípico Aechmea vrieseoides Baker
heterotípico Aechmea xiphophylla Baker
heterotípico Billbergia gracilis Poepp. ex Beer
heterotípico Billbergia tillandsioides Mart. ex Schult. & Schult. f.
heterotípico Ortgiesia tillandsioides  var.  nidulans Regel
heterotípico Platyaechmea tillandsioides  var.  kienastii (E.Morren ex Mez) L.B.Sm. & W.J.Kress
heterotípico Platystachys gracilis Beer

DESCRIÇÃO

Folha: roseta(s) foliar(es) infundibuliforme(s); bainha(s) foliar(es) desenvolvida(s); textura lâmina(s) foliar(es) coriácea(s);
margem(ns) lâmina(s) foliar(es) espinescente(s); ápice(s) folha(s) acuminada(s). Inflorescência: tipo de inflorescência(s)
paniculada(s); disposição da inflorescência(s) excedendo a(s) roseta(s) foliar(es); posição do pedúnculo(s) na(s) antese
ereto(s); bráctea(s) envolvendo o pedúnculo(s) completamente; raque congesta(s). Flor: pedicelo(s) ausente(s); disposição das
flor(es) dística(s); sépala(s) livre(s); cor das sépala(s) amarela ou amarelada; simetria das sépala(s) assimétrica(s); ápice(s) das
sépala(s) mucronado(s); forma das pétala(s) espatulada(s); cor das pétala(s) amarelada a(s) amarela; apêndice(s) das pétala(s)
com ápice(s) fimbriado(s); calosidade(s) das pétala(s) ausente(s).

DESCRIÇÃO ADICIONAL

Brácteas florais vermelhas, dísticas, largo-elípticas, mucronadas.

Forma de Vida
Erva

Substrato
Epífita

DISTRIBUIÇÃO

Nativa, não é endêmica do Brasil

Domínios Fitogeográficos
Amazônia

Tipos de Vegetação
Floresta de Igapó, Floresta de Terra Firme, Floresta de Várzea, Savana Amazônica

Distribuição Geográfica
Ocorrências confirmadas
Norte (Amazonas, Rondônia, Roraima)

MATERIAL TESTEMUNHO

G.T. Prance, 4553, K,  (K000893785), Roraima
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Angiospermas Bromeliaceae A.Juss.

G.T. Prance, 8780, K,  (K000893787), Rondônia

IMAGENS DE CAMPO/ILUSTRAÇÕES

Figura 1: Aechmea tillandsioides (Mart. ex Schult. & Schult.f.) Baker

Figura 2: Aechmea tillandsioides (Mart. ex Schult. & Schult.f.) Baker
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Angiospermas Bromeliaceae A.Juss.

Aechmea timida Leme
DESCRIÇÃO

Folha: roseta(s) foliar(es) infundibuliforme(s); bainha(s) foliar(es) desenvolvida(s); textura lâmina(s) foliar(es) coriácea(s);
margem(ns) lâmina(s) foliar(es) espinescente(s); ápice(s) folha(s) agudo(s)/acuminada(s). Inflorescência: tipo de
inflorescência(s) espiciforme; disposição da inflorescência(s) excedendo a(s) roseta(s) foliar(es); posição do pedúnculo(s)
na(s) antese ereto(s); bráctea(s) envolvendo o pedúnculo(s) completamente; raque densamente congesta(s). Flor: pedicelo(s)
ausente(s); disposição das flor(es) espiralada(s); sépala(s) parcialmente conata(s); cor das sépala(s) esverdeada a(s) verde;
simetria das sépala(s) assimétrica(s); ápice(s) das sépala(s) mucronado(s); forma das pétala(s) espatulada(s); cor das pétala(s)
lilás; apêndice(s) das pétala(s) ausente(s); calosidade(s) das pétala(s) presente(s).

COMENTÁRIO

Brácteas florais largo-ovadas a suborbiculadas, subarredondadas e mucronadas, envolvendo parcialmente as flores, densamente
lanadas, bicarenadas; pétalas brancas, exceto pelo ápices liláses.

Forma de Vida
Erva

Substrato
Terrícola

DISTRIBUIÇÃO

Nativa, é endêmica do Brasil

Domínios Fitogeográficos
Mata Atlântica

Tipos de Vegetação
Floresta Estacional Semidecidual

Distribuição Geográfica
Ocorrências confirmadas
Sudeste (Minas Gerais)

MATERIAL TESTEMUNHO

E.M.C. Leme, 8664, RB,  (RB00874741), RB,  (RB00874305), Minas Gerais, Typus

BIBLIOGRAFIA

Leme, E.M.C., Till, W., Kollmann, L.J.C., Moura, R.L. & Ribeiro, O.B.C. 2014. Miscellaneous New Species of Brazilian
Bromeliaceae – III. Phytotaxa 177(2): 61-100.
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Angiospermas Bromeliaceae A.Juss.

Aechmea tocantina Baker
DESCRIÇÃO

Folha: roseta(s) foliar(es) tubular(es); bainha(s) foliar(es) desenvolvida(s); textura lâmina(s) foliar(es) coriácea(s);
margem(ns) lâmina(s) foliar(es) espinescente(s); ápice(s) folha(s) agudo(s). Inflorescência: tipo de inflorescência(s)
paniculada(s); disposição da inflorescência(s) excedendo a(s) roseta(s) foliar(es); posição do pedúnculo(s) na(s) antese
subereta(s); bráctea(s) envolvendo o pedúnculo(s) esparsamente; raque congesta(s). Flor: pedicelo(s) ausente(s); disposição
das flor(es) dística(s); sépala(s) parcialmente conata(s); cor das sépala(s) esverdeada a(s) verde; simetria das sépala(s)
assimétrica(s); ápice(s) das sépala(s) mucronado(s); forma das pétala(s) lanceolada(s); cor das pétala(s) amarelada a(s)
amarela; apêndice(s) das pétala(s) com ápice(s) eroso(s); calosidade(s) das pétala(s) ausente(s).

DESCRIÇÃO ADICIONAL

Rosetas com até 2 metros de altura; brácteas do pedúnculo róseas, margem inteira; brácteas florais ovadas, mais curtas que o
ovário, coriáceas, verdes ou amarelo-esverdeadas; fruto baga, verde-amarelado.

Forma de Vida
Erva

Substrato
Epífita, Rupícola, Terrícola

DISTRIBUIÇÃO

Nativa, não é endêmica do Brasil

Domínios Fitogeográficos
Amazônia, Cerrado, Mata Atlântica

Tipos de Vegetação
Campinarana, Cerrado (lato sensu), Floresta de Terra Firme, Vegetação Sobre Afloramentos Rochosos

Distribuição Geográfica
Ocorrências confirmadas
Norte (Acre, Amazonas, Amapá, Pará, Rondônia, Roraima, Tocantins)
Nordeste (Ceará)
Centro-Oeste (Mato Grosso)

MATERIAL TESTEMUNHO

H. C. de Lima, 5675, RB
Engels, ME, 4018, MBM (MBM402996), Mato Grosso
Weddell, 2365, P (P00753428), Typus

IMAGENS DE CAMPO/ILUSTRAÇÕES

300

Coleção Flora do Brasil 2020 - Jardim Botânico do Rio de Janeiro



Angiospermas Bromeliaceae A.Juss.

Figura 1: Aechmea tocantina Baker

Figura 2: Aechmea tocantina Baker

Figura 3: Aechmea tocantina Baker
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Angiospermas Bromeliaceae A.Juss.

Figura 4: Aechmea tocantina Baker

Figura 5: Aechmea tocantina Baker
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Angiospermas Bromeliaceae A.Juss.

Aechmea tomentosa Mez
DESCRIÇÃO

Folha: roseta(s) foliar(es) infundibuliforme(s); bainha(s) foliar(es) desenvolvida(s); textura lâmina(s) foliar(es) coriácea(s);
margem(ns) lâmina(s) foliar(es) espinescente(s); ápice(s) folha(s) agudo(s)/apiculado(s). Inflorescência: tipo de
inflorescência(s) paniculada(s); disposição da inflorescência(s) excedendo a(s) roseta(s) foliar(es); posição do pedúnculo(s)
na(s) antese ereto(s); bráctea(s) envolvendo o pedúnculo(s) completamente; raque exposta(s). Flor: pedicelo(s) ausente(s);
disposição das flor(es) espiralada(s); sépala(s) livre(s); cor das sépala(s) esverdeada a(s) verde/amarela ou amarelada; simetria
das sépala(s) assimétrica(s); ápice(s) das sépala(s) mucronado(s); forma das pétala(s) lanceolada(s); cor das pétala(s)
amarelada a(s) amarela; apêndice(s) das pétala(s) com ápice(s) crenado(s); calosidade(s) das pétala(s) presente(s).

COMENTÁRIO

Inflorescência curtamente paniculada, raque avermelhada ou vermelha; brácteas florais inconspícuas, base largamente triangular-
ovada e lâmina setácea, inteiras.

Forma de Vida
Erva

Substrato
Epífita, Terrícola

DISTRIBUIÇÃO

Nativa, é endêmica do Brasil

Domínios Fitogeográficos
Mata Atlântica

Tipos de Vegetação
Floresta Estacional Decidual, Floresta Ombrófila (Floresta Pluvial), Restinga

Distribuição Geográfica
Ocorrências confirmadas
Nordeste (Alagoas, Pernambuco)

MATERIAL TESTEMUNHO

G. Martinelli, 15129, RB, 341697, ,  (RB00140850), Pernambuco
J.A. Siqueira Filho, 478, UFP, Pernambuco

IMAGENS DE CAMPO/ILUSTRAÇÕES
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Angiospermas Bromeliaceae A.Juss.

Figura 1: Aechmea tomentosa Mez

BIBLIOGRAFIA

Siqueira-Filho, J.A. & Leme, E.M.C. 2006. Fragmentos de Mata Atlântica do Nordeste: Biodiversidade, conservação e suas
bromélias. Andrea Jakobsson Estúdio Editorial Ltda., Rio de Janeiro. 416 p.
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Angiospermas Bromeliaceae A.Juss.

Aechmea triangularis L.B.Sm.
Tem como sinônimo
homotípico Macrochordion triangularis (L.B.Sm.) L.B.Sm. & W.J.Kress
heterotípico Aechmea kautskyana E.Pereira & L.B.Sm.
heterotípico Macrochordion kautskyana (E.Pereira & L.B.Sm.) L.B.Sm. & W.J.Kress

DESCRIÇÃO

Folha: roseta(s) foliar(es) infundibuliforme(s); bainha(s) foliar(es) desenvolvida(s); textura lâmina(s) foliar(es) cartácea(s);
margem(ns) lâmina(s) foliar(es) serreada(s); ápice(s) folha(s) acuminada(s)/apiculado(s). Inflorescência: tipo de
inflorescência(s) espiciforme; disposição da inflorescência(s) excedendo a(s) roseta(s) foliar(es); posição do pedúnculo(s)
na(s) antese ereto(s); bráctea(s) envolvendo o pedúnculo(s) completamente; raque densamente congesta(s). Flor: pedicelo(s)
ausente(s); disposição das flor(es) espiralada(s); sépala(s) parcialmente conata(s); cor das sépala(s) vinácea; simetria das
sépala(s) assimétrica(s)/simétrica(s); ápice(s) das sépala(s) inerme(s); forma das pétala(s) espatulada(s); cor das pétala(s)
azulada a(s) azul; apêndice(s) das pétala(s) com ápice(s) fimbriado(s); calosidade(s) das pétala(s) presente(s).

COMENTÁRIO

Inflorescência flocosa; brácteas do pedúnculo vermelhas ou rosa-escuras, margens denticuladas em direção ao ápice; brácteas
florais depressa-ovadas, tricarenadas, mais curtas que as sépalas, coriáceas, vermelha-acastanhadas, ápice truncado, apiculado.  

Forma de Vida
Erva

Substrato
Epífita, Rupícola, Terrícola

DISTRIBUIÇÃO

Nativa, é endêmica do Brasil

Domínios Fitogeográficos
Mata Atlântica

Tipos de Vegetação
Floresta Ombrófila (Floresta Pluvial), Floresta Ombrófila Mista

Distribuição Geográfica
Ocorrências confirmadas
Sudeste (Espírito Santo, Minas Gerais)
Sul (Paraná)

MATERIAL TESTEMUNHO

B.R. Silva, 1109, RB, 400720,  (RB00125726), Espírito Santo

IMAGENS DE CAMPO/ILUSTRAÇÕES
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Angiospermas Bromeliaceae A.Juss.

Figura 1: Aechmea triangularis L.B.Sm.

BIBLIOGRAFIA

Miyamoto, S.N.A. & Tardivo, R.C. 2014. Nota taxonômica em Aechmea Ruiz & Pav. (Bromeliaceae, Bromelioideae) e primeiro
registro de Aechmea triangularis L.B.Sm. no estado do Paraná, Brasil. Rodriguésia 65 (2): 555-561.
Faria, A.P.G., Wendt, T. & Brown, G.K. 2010. A revision of Aechmea subgenus Macrochordion (Bromeliaceae), based on
phenetic analyses of morphological variation. Botanical Journal of the Linnean Society 162: 1-27.

306

Coleção Flora do Brasil 2020 - Jardim Botânico do Rio de Janeiro

https://imagemcampo.jbrj.gov.br/producao%2Fimagens_de_campo%2F9907983.jpg


Angiospermas Bromeliaceae A.Juss.

Aechmea triticina Mez
Este tratamento é composto pelos seguintes táxons: Aechmea triticina, .

Tem como sinônimo
basiônimo Pothuava triticina (Mez) L.B.Sm. & W.J.Kress

DESCRIÇÃO

Folha: roseta(s) foliar(es) infundibuliforme(s); bainha(s) foliar(es) desenvolvida(s); textura lâmina(s) foliar(es) cartácea(s);
margem(ns) lâmina(s) foliar(es) serreada(s); ápice(s) folha(s) agudo(s). Inflorescência: tipo de inflorescência(s) espiciforme;
disposição da inflorescência(s) excedendo a(s) roseta(s) foliar(es); posição do pedúnculo(s) na(s) antese ereto(s); bráctea(s)
envolvendo o pedúnculo(s) completamente; raque densamente congesta(s). Flor: pedicelo(s) ausente(s); disposição das flor(es)
espiralada(s); sépala(s) livre(s); cor das sépala(s) rosa a(s) rósea ou magenta; simetria das sépala(s) assimétrica(s); ápice(s)
das sépala(s) mucronado(s); forma das pétala(s) espatulada(s); cor das pétala(s) lilás; apêndice(s) das pétala(s) com ápice(s)
fimbriado(s); calosidade(s) das pétala(s) ausente(s).

DESCRIÇÃO ADICIONAL

Brácteas florais suborbiculares, truncadas, mucronadas, vermelho-rosadas; pétalas brancas em direção a base e lilases em direção
ao ápice.

Forma de Vida
Erva

Substrato
Epífita, Terrícola

DISTRIBUIÇÃO

Nativa, é endêmica do Brasil

Domínios Fitogeográficos
Mata Atlântica

Tipos de Vegetação
Floresta Ombrófila (Floresta Pluvial), Restinga

Distribuição Geográfica
Ocorrências confirmadas
Sudeste (Rio de Janeiro)

MATERIAL TESTEMUNHO

B.R. Silva, 1050, RB, 386815,  (RB00170782), Rio de Janeiro
A.F.M. Glaziou, 8985, B (B 10 0244081), B (B 10 0244082), Rio de Janeiro, Typus

BIBLIOGRAFIA

Wendt, T. 1997. A review of the subgenus Pothuava (Baker) Baker of Aechmea Ruiz & Pav. (Bromeliaceae) in Brazil. Botanical
Journal of the Linnean Society 125: 245-271.
Silva, B.R. & Leme, E.M.C. 1999. Rediscovering Aechmea triticina Mez. Journal of the Bromeliad Society 49: 168-173.
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Angiospermas Bromeliaceae A.Juss.

Aechmea turbinocalyx Mez
Tem como sinônimo
homotípico Macrochordion turbinocalyx (Mez) L.B.Sm. & W.J.Kress

DESCRIÇÃO

Folha: roseta(s) foliar(es) infundibuliforme(s); bainha(s) foliar(es) desenvolvida(s); textura lâmina(s) foliar(es) cartácea(s);
margem(ns) lâmina(s) foliar(es) quase inerme(s); ápice(s) folha(s) obtuso(s)/acuminada(s). Inflorescência: tipo de
inflorescência(s) espiciforme/paniculada(s); disposição da inflorescência(s) excedendo a(s) roseta(s) foliar(es); posição do
pedúnculo(s) na(s) antese ereto(s); bráctea(s) envolvendo o pedúnculo(s) esparsamente; raque congesta(s). Flor: pedicelo(s)
ausente(s); disposição das flor(es) espiralada(s); sépala(s) livre(s); cor das sépala(s) branca ou creme; simetria das sépala(s)
assimétrica(s); ápice(s) das sépala(s) inerme(s); forma das pétala(s) espatulada(s); cor das pétala(s) branca a(s) creme;
apêndice(s) das pétala(s) ausente(s); calosidade(s) das pétala(s) presente(s).

DESCRIÇÃO ADICIONAL

Lâminas foliares levemente canaliculadas; Inflorescência simples, pseudosimples com 1-2 ramos curtos a distintamente bipinada
com 2-4 ramos; brácteas florais acuminadas ou lanceoladas, membranáceas, esverdeadas, não envolvendo as flores; sépalas
fortemente assimétricas com as asas laterais convolutas para a esquerda, ápice apiculado, não pungente, torcido para a esquerda
posicionando o apículo horizontalmente; estames parcialmente inclusos.

Forma de Vida
Erva

Substrato
Epífita, Rupícola

DISTRIBUIÇÃO

Nativa, é endêmica do Brasil

Domínios Fitogeográficos
Mata Atlântica

Tipos de Vegetação
Floresta Ombrófila (Floresta Pluvial), Restinga

Distribuição Geográfica
Ocorrências confirmadas
Nordeste (Bahia)

MATERIAL TESTEMUNHO

P. Leitman, 472, RB, 526917, , , ,  (RB00674397)
A. Blanchet, s.n., G, Typus

IMAGENS DE CAMPO/ILUSTRAÇÕES
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Angiospermas Bromeliaceae A.Juss.

Figura 1: Aechmea turbinocalyx Mez

Figura 2: Aechmea turbinocalyx Mez

Figura 3: Aechmea turbinocalyx Mez

BIBLIOGRAFIA
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Angiospermas Bromeliaceae A.Juss.

FARIA, A. P. G. ; WENDT, T. . The real identity of Aechmea turbinocalyx. Journal of the Bromeliad Society, v. 54, n. 6, p.
279-284,
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Angiospermas Bromeliaceae A.Juss.

Aechmea vallerandii (Carrière) Erhardt,
Götz & Seybold
Tem como sinônimo
basiônimo Lamprococcus vallerandii Carrière
homotípico Streptocalyx vallerandii (Carrière) E.Morren
heterotípico Aechmea beeriana L.B.Sm. & M.A.Spencer
heterotípico Streptocalyx juruanus Ule
heterotípico Streptocalyx poeppigii Beer

DESCRIÇÃO

Folha: roseta(s) foliar(es) infundibuliforme(s); bainha(s) foliar(es) desenvolvida(s); textura lâmina(s) foliar(es) coriácea(s);
margem(ns) lâmina(s) foliar(es) serreada(s); ápice(s) folha(s) agudo(s)/acuminada(s). Inflorescência: tipo de inflorescência(s)
paniculada(s); disposição da inflorescência(s) excedendo a(s) roseta(s) foliar(es); posição do pedúnculo(s) na(s) antese ereto(s);
bráctea(s) envolvendo o pedúnculo(s) completamente; raque congesta(s). Flor: pedicelo(s) ausente(s); disposição das flor(es)
dística(s); sépala(s) livre(s); cor das sépala(s) roxa; simetria das sépala(s) assimétrica(s); ápice(s) das sépala(s) mucronado(s);
forma das pétala(s) espatulada(s); cor das pétala(s) roxa; apêndice(s) das pétala(s) ausente(s); calosidade(s) das pétala(s)
ausente(s).

COMENTÁRIO

Espécie mais conhecida na literatura como Aechmea beeriana L.B.Sm. & M.A.Spencer.

Forma de Vida
Erva

DISTRIBUIÇÃO

Nativa, é endêmica do Brasil
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Angiospermas Bromeliaceae A.Juss.

Aechmea vanhoutteana (Van Houtte) Mez
Tem como sinônimo
basiônimo Echinostachys van-houtteana Van Houtte
homotípico Macrochordion van-houtteanum (Van Houtte) Wittm.
homotípico Pothuava vanhoutteana (Van Houtte) L.B.Sm. & W.J.Kress
homotípico Quesnelia van-houtteana (Van Houtte) E.Morren
heterotípico Aechmea nervata L.B.Sm.
heterotípico Macrochordion nervata (L.B.Sm.) L.B.Sm. & W.J.Kress

DESCRIÇÃO

Folha: roseta(s) foliar(es) infundibuliforme(s); bainha(s) foliar(es) desenvolvida(s); textura lâmina(s) foliar(es) coriácea(s);
margem(ns) lâmina(s) foliar(es) serreada(s); ápice(s) folha(s) agudo(s)/apiculado(s). Inflorescência: tipo de inflorescência(s)
espiciforme; disposição da inflorescência(s) excedendo a(s) roseta(s) foliar(es); posição do pedúnculo(s) na(s) antese ereto(s);
bráctea(s) envolvendo o pedúnculo(s) completamente; raque densamente congesta(s). Flor: pedicelo(s) ausente(s); disposição
das flor(es) espiralada(s); sépala(s) parcialmente conata(s); cor das sépala(s) rosa a(s) rósea ou magenta; simetria das sépala(s)
assimétrica(s); ápice(s) das sépala(s) mucronado(s); forma das pétala(s) espatulada(s); cor das pétala(s) roxa/azulada a(s) azul;
apêndice(s) das pétala(s) com ápice(s) crenado(s); calosidade(s) das pétala(s) ausente(s).

COMENTÁRIO

Algumas vezes encontramos exemplares dessa espécie erroneamente identificados como Quesnelia quesneliana por possuírem
inflorescência semelhante e a mesma coloração de brácteas e flores. Porém podem ser facilmente distinguíveis pelo ápice das
brácteas florais que são acuminados em Aechmea vanhoutteans e obtusos em Quesnelia quesneliana. Essa espécie também se
assemelha a Aechmea bocainenses, mas dela se difere por apresentar indumento lanuginoso nas brácteas florais.

Forma de Vida
Erva

Substrato
Epífita, Rupícola, Terrícola

DISTRIBUIÇÃO

Nativa, é endêmica do Brasil

Domínios Fitogeográficos
Mata Atlântica

Tipos de Vegetação
Floresta Ombrófila (Floresta Pluvial)

Distribuição Geográfica
Ocorrências confirmadas
Sudeste (Minas Gerais, Rio de Janeiro, São Paulo)

MATERIAL TESTEMUNHO

Canela, M.B.F., 24, RB, 388526, ,  (RB00475174)

BIBLIOGRAFIA

Wendt T. 1997. A Review of the subgenus Pothuava (Baker) Baker of Aechmea Ruiz & Pav. (Bromeliaceae) in Brazil. Botanical
Journal of the Linnean Society 125: 245-271.
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Angiospermas Bromeliaceae A.Juss.

Aechmea victoriana L.B.Sm.
Este tratamento é composto pelos seguintes táxons: Aechmea victoriana, .

Tem como sinônimo
homotípico Lamprococcus victorianus (L.B.Sm.) L.B.Sm. & W.J.Kress
heterotípico Aechmea victoriana  var.  discolor M.B.Foster
heterotípico Lamprococcus victorianus  var.  discolor (M.B.Foster) L.B.Sm. & W.J.Kress

DESCRIÇÃO

Folha: roseta(s) foliar(es) infundibuliforme(s); bainha(s) foliar(es) desenvolvida(s); textura lâmina(s) foliar(es) coriácea(s);
margem(ns) lâmina(s) foliar(es) serreada(s); ápice(s) folha(s) arredondado(s)/apiculado(s). Inflorescência: tipo de
inflorescência(s) espiciforme; disposição da inflorescência(s) excedendo a(s) roseta(s) foliar(es); posição do pedúnculo(s)
na(s) antese ereto(s); bráctea(s) envolvendo o pedúnculo(s) completamente; raque exposta(s). Flor: pedicelo(s) ausente(s);
disposição das flor(es) espiralada(s); sépala(s) parcialmente conata(s); cor das sépala(s) roxa; simetria das sépala(s)
assimétrica(s); ápice(s) das sépala(s) inerme(s); forma das pétala(s) espatulada(s); cor das pétala(s) lilás; apêndice(s) das
pétala(s) com ápice(s) crenado(s); calosidade(s) das pétala(s) ausente(s).

DESCRIÇÃO ADICIONAL

Planta epífita ou terrestre, propagando-se por estolhos ca. 15 cm de comprimento, 0,8-1,0 cm de diâmetro recoberto por
catafilos oval-apiculado, acuminados, imbricados; FOLHAS 12 a 16, coriácea, suberetas, verdes com base vinosa na face
adaxial e vinosas na face abaxial a totalmente vinosas, formando na base uma roseta infundibuliforme, bainha oval, 10,5-12,5
x 5,5-6,5 cm, marrom-escamosa principalmente na face adaxial, margens inteiras ou serrilhadas apenas no ápice; LÂMINAS
lineares, distintamente estreitas em direção à base, canaliculadas, 29-38 x 2,2-3,5 cm, glabras em ambas as faces, ápice estreito
arredondado apiculado, apículo 0,2 cm, margem reta ou ligeiramente ondulada no ápice, serrada, acúleos 0,4-0,6 mm de
comprimento podendo atingir 1,2 mm na base, distantes entre si por 2-4 mm, antrorsos; ESCAPO ereto, 28-35 cm comprimento,
glabro, vinoso; BRÁCTEAS ESCAPAIS lineares-obovadas 4,5-5,5 x 2,1-2,5 cm, as a base distintamente menores ápice
arredondado acuminado, purpúreas mais escuras na nervação, membranáceas, persistentes, glabra, serrilhadas apenas no ápice,
imbricadas recobrindo o escapo e excedendo levemente os entrenós; INFLORESCÊNCIA simples, ereta a levemente arqueada,
excedendo o comprimento das folhas, 10-16 (19) cm comprimento, 3-3,5 cm de diâmetro, raque ereta, glabra, vermelha, 2-3mm
de diâmetro; BRÁCTEAS FLORAIS inconspícua, quando presente menores que 0,5 mm; FLORES 1,9-2,0 cm comprimento,
sésseis, esparsa a subdensamente dispostas, suberetas, 22-35 flores na inflorescência, polisticamente dispostas, SÉPALAS
fortemente assimétricas, com asa lateral membranácea, arredondada, ultrapassando o ápice, purpúrea, mútica, 0,4 x 0,3-0,4
cm concrescidas na base por 1-1,5 mm, glabras, inconspicuamente verrucosas, purpúrea; PÉTALAS linear-espatuladas, ápice
arredondado-cuculado, margem lisa, 1-1,3 x 0,25-0,4, ereto-cuculadas na antese, livres, lilás, avermelhadas após a antese,
providas na base de 2 apêndices, crenulados, 2-2,5 mm; ESTAMES inclusos, 0,9-1 cm, filetes 6-8x 0,5-0,6 mm, complanados,
FILETES os antipétalos adnados às pétalas por ca. 1 mm, os antissépalos livres; ANTERAS ca. 3,8 mm comprimento, base
levemente sagitada, ápice agudo curto-apiculado, dorsifixa no segmento mediano, alba, ESTIGMA conduplicado-espiral, branco,
lobos crenulados, não observado ápice agudo estilete 8-9 mm; OVÁRIO obovado, inteiro inconspícuamente verrucoso, 8-9 mm
comprimento, 4-5 mm de diâmetro, glabro, vermelho, tubo epigínico menor que 1 mm comprimento, placentação apical, óvulos
caudados; frutos purpúreos enegrecidos.

Forma de Vida
Erva

Substrato
Epífita, Terrícola

DISTRIBUIÇÃO

Nativa, é endêmica do Brasil

Domínios Fitogeográficos
Mata Atlântica
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Angiospermas Bromeliaceae A.Juss.

Tipos de Vegetação
Floresta Estacional Semidecidual, Floresta Ombrófila (Floresta Pluvial), Restinga

Distribuição Geográfica
Ocorrências confirmadas
Sudeste (Espírito Santo)

MATERIAL TESTEMUNHO

Faria, A.P.G., 79, RFA, MBML (MBML019719), Espírito Santo

IMAGENS DE CAMPO/ILUSTRAÇÕES

Figura 1: Aechmea victoriana L.B.Sm.

Figura 2: Aechmea victoriana L.B.Sm.
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Angiospermas Bromeliaceae A.Juss.

Aechmea viridipetala A.F.Costa &
Amorim
DESCRIÇÃO

Folha: roseta(s) foliar(es) infundibuliforme(s); bainha(s) foliar(es) desenvolvida(s); textura lâmina(s) foliar(es)
cartácea(s); margem(ns) lâmina(s) foliar(es) serrilhada(s); ápice(s) folha(s) agudo(s)/acuminada(s). Inflorescência: tipo de
inflorescência(s) paniculada(s); disposição da inflorescência(s) excedendo a(s) roseta(s) foliar(es); posição do pedúnculo(s)
na(s) antese ereto(s); bráctea(s) envolvendo o pedúnculo(s) completamente; raque exposta(s). Flor: pedicelo(s) ausente(s);
disposição das flor(es) dística(s); sépala(s) parcialmente conata(s); cor das sépala(s) esverdeada a(s) verde; simetria das
sépala(s) assimétrica(s); ápice(s) das sépala(s) mucronado(s); forma das pétala(s) espatulada(s); cor das pétala(s) branca a(s)
creme/esverdeada a(s) verde; apêndice(s) das pétala(s) ausente(s); calosidade(s) das pétala(s) presente(s).

Forma de Vida
Erva

Substrato
Epífita

DISTRIBUIÇÃO

Nativa, é endêmica do Brasil

Domínios Fitogeográficos
Mata Atlântica

Tipos de Vegetação
Floresta Ombrófila (Floresta Pluvial)

Distribuição Geográfica
Ocorrências confirmadas
Nordeste (Bahia)

MATERIAL TESTEMUNHO

A.M. Amorim, 4531, CEPEC, ,  (CEPEC00113641), Bahia, Typus
A.M. Amorim, 4110, CEPEC, ,  (CEPEC00112140), Bahia, Typus

BIBLIOGRAFIA

J. Torrey Bot. Soc. 139(1): 34. 2012
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Angiospermas Bromeliaceae A.Juss.

Aechmea viridostigma Leme & H.Luther
DESCRIÇÃO

Folha: roseta(s) foliar(es) infundibuliforme(s); bainha(s) foliar(es) desenvolvida(s); textura lâmina(s) foliar(es) cartácea(s);
margem(ns) lâmina(s) foliar(es) quase inerme(s); ápice(s) folha(s) agudo(s)/apiculado(s). Inflorescência: tipo de
inflorescência(s) paniculada(s); disposição da inflorescência(s) excedendo a(s) roseta(s) foliar(es); posição do pedúnculo(s)
na(s) antese ereto(s); bráctea(s) envolvendo o pedúnculo(s) esparsamente; raque exposta(s). Flor: pedicelo(s) ausente(s);
disposição das flor(es) espiralada(s); sépala(s) parcialmente conata(s); cor das sépala(s) amarela ou amarelada; simetria das
sépala(s) assimétrica(s); ápice(s) das sépala(s) mucronado(s); forma das pétala(s) lanceolada(s); cor das pétala(s) branca a(s)
creme; apêndice(s) das pétala(s) com ápice(s) eroso(s); calosidade(s) das pétala(s) presente(s).

DESCRIÇÃO ADICIONAL

Brácteas florais ovado-triangulares na base e caudado-espinescentes no ápice, membranáceas, esverdeadas na base e amareladas
em direção ao ápice, igualando o comprimento do ovário. 

Forma de Vida
Erva

Substrato
Epífita

DISTRIBUIÇÃO

Nativa, é endêmica do Brasil

Domínios Fitogeográficos
Mata Atlântica

Tipos de Vegetação
Floresta Ombrófila (Floresta Pluvial)

Distribuição Geográfica
Ocorrências confirmadas
Nordeste (Bahia)

MATERIAL TESTEMUNHO

Silva, E., s.n., HB, Bahia, Typus
Fiaschi, P., 1560, CEPEC,  (CEPEC00096763), Bahia

BIBLIOGRAFIA

Leme, E.M. & Luther, H.E. 2003. Two new species of Aechmea from Bahia, Brazil. J. Bromeliad. Soc. 53(1): 3-9.
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Angiospermas Bromeliaceae A.Juss.

Aechmea warasii E.Pereira
Este tratamento é composto pelos seguintes táxons: Aechmea warasii, .

Tem como sinônimo
homotípico Lamprococcus warasii (E.Pereira) L.B.Sm. & W.J.Kress
heterotípico Aechmea racinae  var.  intermedia E.Pereira
heterotípico Aechmea warasii  var.  discolor E.Pereira
heterotípico Aechmea warasii  var.  intermedia (E.Pereira) E.Pereira & Leme

DESCRIÇÃO

Folha: roseta(s) foliar(es) infundibuliforme(s); bainha(s) foliar(es) desenvolvida(s); textura lâmina(s) foliar(es) coriácea(s);
margem(ns) lâmina(s) foliar(es) serreada(s); ápice(s) folha(s) agudo(s)/arredondado(s)/apiculado(s). Inflorescência: tipo de
inflorescência(s) paniculada(s); disposição da inflorescência(s) excedendo a(s) roseta(s) foliar(es); posição do pedúnculo(s)
na(s) antese recurvado(s); bráctea(s) envolvendo o pedúnculo(s) completamente; raque exposta(s). Flor: pedicelo(s)
ausente(s); disposição das flor(es) espiralada(s); sépala(s) parcialmente conata(s); cor das sépala(s) azul ou azulada; simetria
das sépala(s) assimétrica(s); ápice(s) das sépala(s) inerme(s); forma das pétala(s) espatulada(s); cor das pétala(s) lilás;
apêndice(s) das pétala(s) com ápice(s) crenado(s); calosidade(s) das pétala(s) ausente(s).

Forma de Vida
Erva

Substrato
Epífita, Terrícola

DISTRIBUIÇÃO

Nativa, é endêmica do Brasil

Domínios Fitogeográficos
Mata Atlântica

Tipos de Vegetação
Floresta Ombrófila (Floresta Pluvial)

Distribuição Geográfica
Ocorrências confirmadas
Sudeste (Espírito Santo)

MATERIAL TESTEMUNHO

Kautsky, R.A., 604, RB

IMAGENS DE CAMPO/ILUSTRAÇÕES
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Angiospermas Bromeliaceae A.Juss.

Figura 1: Aechmea warasii E.Pereira

Figura 2: Aechmea warasii E.Pereira

Figura 3: Aechmea warasii E.Pereira
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Angiospermas Bromeliaceae A.Juss.

Figura 4: Aechmea warasii E.Pereira
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Angiospermas Bromeliaceae A.Juss.

Aechmea weberi (E.Pereira & Leme) Leme
Tem como sinônimo
basiônimo Nidularium weberi E.Pereira & Leme

DESCRIÇÃO

Folha: roseta(s) foliar(es) infundibuliforme(s); bainha(s) foliar(es) desenvolvida(s); textura lâmina(s) foliar(es) coriácea(s);
margem(ns) lâmina(s) foliar(es) quase inerme(s); ápice(s) folha(s) obtuso(s)/apiculado(s). Inflorescência: tipo de
inflorescência(s) paniculada(s); disposição da inflorescência(s) inclusa(s) na(s) roseta(s) foliar(es); posição do pedúnculo(s)
na(s) antese ereto(s); bráctea(s) envolvendo o pedúnculo(s) completamente; raque congesta(s). Flor: pedicelo(s) ausente(s);
disposição das flor(es) fasciculada(s); sépala(s) parcialmente conata(s); cor das sépala(s) esverdeada a(s) verde; simetria
das sépala(s) assimétrica(s); ápice(s) das sépala(s) mucronado(s); forma das pétala(s) lanceolada(s); cor das pétala(s) lilás;
apêndice(s) das pétala(s) ausente(s); calosidade(s) das pétala(s) presente(s).

DESCRIÇÃO ADICIONAL

Brácteas florais e sépalas densamente alvo-lanadas.

Forma de Vida
Erva

Substrato
Epífita, Terrícola

DISTRIBUIÇÃO

Nativa, é endêmica do Brasil

Domínios Fitogeográficos
Mata Atlântica

Tipos de Vegetação
Floresta Ombrófila (Floresta Pluvial), Restinga

Distribuição Geográfica
Ocorrências confirmadas
Nordeste (Bahia)

MATERIAL TESTEMUNHO

G. Martinelli, 8929, CEPEC, 259226,  (CEPEC00031554)
E.M.C. Leme, 825, RB, 259226,  (RB00250498), Bahia

BIBLIOGRAFIA

Leme, E. M. C. 1997. Canistrum, Bromélias da Mata Atlântica. Ed. Salamandra, Rio de Janeiro, 107p.
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Angiospermas Bromeliaceae A.Juss.

Aechmea weilbachii Didr.
Este tratamento é composto pelos seguintes táxons: Aechmea weilbachii, Aechmea weilbachii var. albipetala, Aechmea weilbachii
var. weilbachii.

Tem como sinônimo
homotípico Lamprococcus weilbachii (Didr.) E.Morren
heterotípico Aechmea subinermis Baker
heterotípico Aechmea weilbachea Carrière
heterotípico Aechmea weilbachii  var.  leodiensis André
heterotípico Aechmea weilbachii  var.  pendula E.Pereira & Moutinho
heterotípico Lamprococcus laurentianus K.Koch
heterotípico Quesnelia glaziovii Baker

DESCRIÇÃO

Folha: roseta(s) foliar(es) elipsoide; bainha(s) foliar(es) desenvolvida(s); textura lâmina(s) foliar(es) cartácea(s); margem(ns)
lâmina(s) foliar(es) quase inerme(s); ápice(s) folha(s) agudo(s)/apiculado(s). Inflorescência: tipo de inflorescência(s)
paniculada(s); disposição da inflorescência(s) excedendo a(s) roseta(s) foliar(es); posição do pedúnculo(s) na(s) antese
ereto(s); bráctea(s) envolvendo o pedúnculo(s) completamente; raque exposta(s). Flor: pedicelo(s) ausente(s); disposição das
flor(es) espiralada(s); sépala(s) parcialmente conata(s); cor das sépala(s) lilás; simetria das sépala(s) assimétrica(s); ápice(s)
das sépala(s) inerme(s); forma das pétala(s) espatulada(s); cor das pétala(s) lilás; apêndice(s) das pétala(s) com ápice(s)
fimbriado(s); calosidade(s) das pétala(s) ausente(s).

Forma de Vida
Erva

Substrato
Epífita, Rupícola

DISTRIBUIÇÃO

Nativa, é endêmica do Brasil

Domínios Fitogeográficos
Mata Atlântica

Tipos de Vegetação
Floresta Ombrófila (Floresta Pluvial)

Distribuição Geográfica
Ocorrências confirmadas
Sudeste (Espírito Santo, Rio de Janeiro)

CHAVE DE IDENTIFICAÇÃO

1. Pétalas liláses, apêndices petalíneos presentes, calosidades longitudinais
ausentes........................................................................................................... Aechmea weilbachii var. weilbachii
1’. Pétalas brancas, apêndices petalíneos ausentes, calosidades longitudinais
presentes......................................................................................................... Aechmea weilbachii var. albipetala

MATERIAL TESTEMUNHO

A.F.M. Glaziou, 18567, P (P02176112), Rio de Janeiro
G. Martinelli, 8469, CEPEC,  (CEPEC00122457), Rio de Janeiro

IMAGENS DE CAMPO/ILUSTRAÇÕES
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Angiospermas Bromeliaceae A.Juss.

Figura 1: Aechmea weilbachii Didr.
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Angiospermas Bromeliaceae A.Juss.

Aechmea weilbachii Didr. var. weilbachii

DESCRIÇÃO

Brácteas florais vermelhas; sépalas e pétalas liláses; ovário magenta.

Forma de Vida
Erva

Substrato
Epífita, Rupícola

DISTRIBUIÇÃO

Nativa, é endêmica do Brasil

Domínios Fitogeográficos
Mata Atlântica

Tipos de Vegetação
Floresta Ombrófila (Floresta Pluvial)

Distribuição Geográfica
Ocorrências confirmadas
Sudeste (Espírito Santo, Rio de Janeiro)

MATERIAL TESTEMUNHO

Costa, A., 10, RB, 249948,  (RB00171417), K, 249948,  (K000322221), Rio de Janeiro
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Angiospermas Bromeliaceae A.Juss.

Aechmea weilbachii var. albipetala Leme
& A.F.Costa
DESCRIÇÃO

Brácteas florais vermelhas; sépalas magenta, pétalas brancas, ovário lilás.

Forma de Vida
Erva

Substrato
Epífita, Rupícola

DISTRIBUIÇÃO

Nativa, é endêmica do Brasil

Domínios Fitogeográficos
Mata Atlântica

Tipos de Vegetação
Floresta Ombrófila (Floresta Pluvial)

Distribuição Geográfica
Ocorrências confirmadas
Sudeste (Rio de Janeiro)

MATERIAL TESTEMUNHO

Andrea Costa et al, 494, RB,  (RB01405060), Rio de Janeiro
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Angiospermas Bromeliaceae A.Juss.

Aechmea werdermannii Harms
DESCRIÇÃO

Folha: roseta(s) foliar(es) aberta(s); bainha(s) foliar(es) desenvolvida(s); textura lâmina(s) foliar(es) coriácea(s); margem(ns)
lâmina(s) foliar(es) serreada(s); ápice(s) folha(s) acuminada(s)/apiculado(s). Inflorescência: tipo de inflorescência(s)
paniculada(s); disposição da inflorescência(s) excedendo a(s) roseta(s) foliar(es); posição do pedúnculo(s) na(s) antese ereto(s)/
subereta(s); bráctea(s) envolvendo o pedúnculo(s) completamente; raque exposta(s). Flor: pedicelo(s) ausente(s); disposição
das flor(es) dística(s)/fasciculada(s); sépala(s) conata(s); cor das sépala(s) amarela ou amarelada; simetria das sépala(s)
assimétrica(s); ápice(s) das sépala(s) mucronado(s); forma das pétala(s) lanceolada(s); cor das pétala(s) laranja; apêndice(s)
das pétala(s) com ápice(s) crenado(s); calosidade(s) das pétala(s) presente(s).

Forma de Vida
Erva

Substrato
Epífita, Rupícola, Terrícola

DISTRIBUIÇÃO

Nativa, é endêmica do Brasil

Domínios Fitogeográficos
Caatinga, Mata Atlântica

Tipos de Vegetação
Floresta Estacional Semidecidual, Floresta Ombrófila (Floresta Pluvial)

Distribuição Geográfica
Ocorrências confirmadas
Nordeste (Alagoas, Paraíba, Pernambuco)

MATERIAL TESTEMUNHO

G. Martinelli, 15043, RB, 330759, , ,  (RB00140810), Pernambuco

IMAGENS DE CAMPO/ILUSTRAÇÕES

Figura 1: Aechmea werdermannii Harms
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Angiospermas Bromeliaceae A.Juss.

Figura 2: Aechmea werdermannii Harms

BIBLIOGRAFIA

Siqueira-Filho, J.A. & Leme, E.M.C. 2006. Fragmentos de Mata Atlântica do Nordeste: Biodiversidade, conservação e suas
bromélias. Andrea Jakobsson Estúdio Editorial Ltda., Rio de Janeiro. 416 p.
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Angiospermas Bromeliaceae A.Juss.

Aechmea williamsii (L.B.Sm.) L.B.Sm. &
M.A.Spencer
Tem como sinônimo
basiônimo Streptocalyx williamsii L.B.Sm.

DESCRIÇÃO

Folha: roseta(s) foliar(es) aberta(s); bainha(s) foliar(es) desenvolvida(s); textura lâmina(s) foliar(es) cartácea(s); margem(ns)
lâmina(s) foliar(es) espinescente(s); ápice(s) folha(s) acuminada(s). Inflorescência: tipo de inflorescência(s) racemosa(s);
disposição da inflorescência(s) excedendo a(s) roseta(s) foliar(es); posição do pedúnculo(s) na(s) antese recurvado(s);
bráctea(s) envolvendo o pedúnculo(s) completamente; raque congesta(s). Flor: pedicelo(s) ausente(s); disposição das
flor(es) dística(s); sépala(s) livre(s); cor das sépala(s) branca ou creme; simetria das sépala(s) assimétrica(s); ápice(s) das
sépala(s) mucronado(s); forma das pétala(s) lanceolada(s); cor das pétala(s) branca a(s) creme/roxa; apêndice(s) das pétala(s)
ausente(s); calosidade(s) das pétala(s) ausente(s).

DESCRIÇÃO ADICIONAL

Folhas castanho-escuras, densamente lepidotas; lâminas lineares, densamente lepidotas; Brácteas do escapo marrom-escuras.
Inflorescência, farinosa; brácteas primárias pink, mucronadas; brácteas florais pink; Ovário subgloboso; Fruto baga, azul quando
maduros.

Forma de Vida
Erva

Substrato
Epífita

DISTRIBUIÇÃO

Nativa, não é endêmica do Brasil

Domínios Fitogeográficos
Amazônia

Tipos de Vegetação
Campo de Várzea, Floresta de Várzea

Distribuição Geográfica
Ocorrências confirmadas
Norte (Amazonas)

MATERIAL TESTEMUNHO

G.T. Prance, 13913, INPA, 32129,  (INPA0032129), Amazonas
G.T. Prance, 16739, NY,  (NY02450150), Amazonas

IMAGENS DE CAMPO/ILUSTRAÇÕES

327

Coleção Flora do Brasil 2020 - Jardim Botânico do Rio de Janeiro

https://reflora.cria.org.br/inct/exsiccatae/image/format/jpeg/size/large/imagecode/inpa0032129
http://reflora.jbrj.gov.br/files/voucher.html?imagem=DZI/newyork/ny_/2/45/1/50/ny_02450150.dzi


Angiospermas Bromeliaceae A.Juss.

Figura 1: Aechmea williamsii (L.B.Sm.) L.B.Sm. & M.A.Spencer

Figura 2: Aechmea williamsii (L.B.Sm.) L.B.Sm. & M.A.Spencer
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Angiospermas Bromeliaceae A.Juss.

Aechmea winkleri Reitz
Tem como sinônimo
homotípico Ortgiesia winkleri (Reitz) L.B.Sm. & W.J.Kress

DESCRIÇÃO

Folha: roseta(s) foliar(es) utricular(es); bainha(s) foliar(es) desenvolvida(s); textura lâmina(s) foliar(es) membranácea(s);
margem(ns) lâmina(s) foliar(es) serrilhada(s); ápice(s) folha(s) arredondado(s)/apiculado(s). Inflorescência: tipo de
inflorescência(s) paniculada(s); disposição da inflorescência(s) excedendo a(s) roseta(s) foliar(es); posição do pedúnculo(s)
na(s) antese ereto(s); bráctea(s) envolvendo o pedúnculo(s) esparsamente; raque exposta(s). Flor: pedicelo(s) ausente(s);
disposição das flor(es) espiralada(s); sépala(s) parcialmente conata(s); cor das sépala(s) esverdeada a(s) verde/amarela ou
amarelada; simetria das sépala(s) assimétrica(s); ápice(s) das sépala(s) mucronado(s); forma das pétala(s) espatulada(s);
cor das pétala(s) amarelada a(s) amarela; apêndice(s) das pétala(s) com ápice(s) fimbriado(s); calosidade(s) das pétala(s)
presente(s).

DESCRIÇÃO ADICIONAL

Planta com lâminas sutilmente serrilhadas. Inflorescência em espiga laxa, bipinada na metade basal; flores em antese do meio
da inflorescência em direção a cada extremidade. Sépalas vermelhas na base, esverdeadas para o ápice; pétalas amarelas; ovário
subcilíndrico, vermelho.

Forma de Vida
Erva

Substrato
Epífita

DISTRIBUIÇÃO

Nativa, é endêmica do Brasil

Domínios Fitogeográficos
Mata Atlântica

Tipos de Vegetação
Floresta Ombrófila (Floresta Pluvial), Floresta Ombrófila Mista

Distribuição Geográfica
Ocorrências confirmadas
Sul (Rio Grande do Sul, Santa Catarina)

MATERIAL TESTEMUNHO

Winkler, S., 21, HBR, 55076, Rio Grande do Sul, Typus
Waechter, JL, 2509, ICN,  (ICN00039138), Rio Grande do Sul
Goetze, M, s.n., ICN,  (ICN00039127), Santa Catarina

IMAGENS DE CAMPO/ILUSTRAÇÕES
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Angiospermas Bromeliaceae A.Juss.

Figura 1: Aechmea winkleri Reitz

Figura 2: Aechmea winkleri Reitz

BIBLIOGRAFIA

Reitz, Pe.R. 1975. Encontro e reencontro de Bromélias - II. Sellowia 26: 63, t. 1.
Smith, L.B. & R. J. Downs. 1979. Bromelioideae (Bromeliaceae), Part III Fl. Neotrop. Monogr. 14(3): 1493–2142

330

Coleção Flora do Brasil 2020 - Jardim Botânico do Rio de Janeiro

https://imagemcampo.jbrj.gov.br/producao%2Fimagens_de_campo%2F9931236.jpg
https://imagemcampo.jbrj.gov.br/producao%2Fimagens_de_campo%2F9931237.jpg


Angiospermas Bromeliaceae A.Juss.

Aechmea wittmackiana (Regel) Mez
Tem como sinônimo
basiônimo Quesnelia wittmackiana Regel
homotípico Platyaechmea wittmackiana (Regel) L.B.Sm. & W.J.Kress
heterotípico Aechmea jucunda E.Morren ex Baker

DESCRIÇÃO

Folha: roseta(s) foliar(es) tubular(es); bainha(s) foliar(es) desenvolvida(s); textura lâmina(s) foliar(es) coriácea(s);
margem(ns) lâmina(s) foliar(es) serreada(s); ápice(s) folha(s) agudo(s). Inflorescência: tipo de inflorescência(s) paniculada(s);
disposição da inflorescência(s) excedendo a(s) roseta(s) foliar(es); posição do pedúnculo(s) na(s) antese subereta(s); bráctea(s)
envolvendo o pedúnculo(s) completamente; raque congesta(s). Flor: pedicelo(s) ausente(s); disposição das flor(es) dística(s);
sépala(s) parcialmente conata(s); cor das sépala(s) rosa a(s) rósea ou magenta; simetria das sépala(s) assimétrica(s); ápice(s)
das sépala(s) mucronado(s); forma das pétala(s) espatulada(s); cor das pétala(s) roxa; apêndice(s) das pétala(s) com ápice(s)
eroso(s); calosidade(s) das pétala(s) ausente(s).

Forma de Vida
Erva

DISTRIBUIÇÃO

Nativa, é endêmica do Brasil

Domínios Fitogeográficos
Mata Atlântica

Tipos de Vegetação
Floresta Estacional Semidecidual

Distribuição Geográfica
Ocorrências confirmadas
Sudeste (São Paulo)

MATERIAL TESTEMUNHO

Scaramuzza, C.A.M., 943, ESA (ESA052366), São Paulo
M. B. Foster, 3043, US,  (US00624020), São Paulo
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Angiospermas Bromeliaceae A.Juss.

Aechmea xinguana A.K.Koch, Ilkiu-Borg.
& Forzza
DESCRIÇÃO

Folha: roseta(s) foliar(es) infundibuliforme(s); bainha(s) foliar(es) desenvolvida(s); textura lâmina(s) foliar(es) coriácea(s);
margem(ns) lâmina(s) foliar(es) espinescente(s); ápice(s) folha(s) acuminada(s)/apiculado(s). Inflorescência: tipo de
inflorescência(s) racemosa(s); disposição da inflorescência(s) excedendo a(s) roseta(s) foliar(es); posição do pedúnculo(s)
na(s) antese ereto(s); bráctea(s) envolvendo o pedúnculo(s) completamente; raque exposta(s). Flor: pedicelo(s) ausente(s)/
presente(s); disposição das flor(es) dística(s); sépala(s) parcialmente conata(s); cor das sépala(s) esverdeada a(s) verde;
simetria das sépala(s) assimétrica(s); ápice(s) das sépala(s) mucronado(s); forma das pétala(s) espatulada(s); cor das pétala(s)
amarelada a(s) amarela; apêndice(s) das pétala(s) com ápice(s) crenado(s); calosidade(s) das pétala(s) ausente(s).

DESCRIÇÃO ADICIONAL

Lâminas foliares com pontos roxos na face abaxial, com os pontos tornando-se adensados em direção ao ápice. Pedúnculo
da inflorescência verde-avermelhado; brácteas do pedúnculo eretas, vermelhas com ápice preto, membranáceas, com acúleos
esparsos nas margens; pétalas livres, 2-3 mm de comprimento; estames inclusos; ovário obcônico, branco; frutos obcônicos,
teretos, brancos tornando-se azuis em direção ao ápice quando maduros.

Forma de Vida
Erva

Substrato
Epífita

DISTRIBUIÇÃO

Nativa, é endêmica do Brasil

Domínios Fitogeográficos
Amazônia

Tipos de Vegetação
Floresta Ombrófila (Floresta Pluvial)

Distribuição Geográfica
Ocorrências confirmadas
Norte (Pará)

MATERIAL TESTEMUNHO

R.B. Santos, s.n., MG, Pará, Typus
B.M. Mello, s.n., RB,  (RB00970037), Pará

IMAGENS DE CAMPO/ILUSTRAÇÕES
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Figura 1: Aechmea xinguana A.K.Koch, Ilkiu-Borg. & Forzza

Figura 2: Aechmea xinguana A.K.Koch, Ilkiu-Borg. & Forzza

Figura 3: Aechmea xinguana A.K.Koch, Ilkiu-Borg. & Forzza
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Figura 4: Aechmea xinguana A.K.Koch, Ilkiu-Borg. & Forzza

BIBLIOGRAFIA

Koch, A.K., Ilkiu-Borges, A.L. & Forzza, R.C. 2016. Aechmea xinguana sp. nov (Bromeliaceae) from the Xingu region on the
Brazilian Amazonia. Nordic Journal of Botany 34: 129-133.
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Alcantarea (É.Morren ex Mez) Harms
Este tratamento é composto pelos seguintes táxons: Alcantarea, Alcantarea abacta, Alcantarea acuminatifolia, Alcantarea
aurantiaca, Alcantarea australiana, Alcantarea benzingii, Alcantarea brasiliana, Alcantarea burlemarxii, Alcantarea cerosa,
Alcantarea compacta, Alcantarea distractila, Alcantarea duarteana, Alcantarea extensa, Alcantarea farneyi, Alcantarea
galactea, Alcantarea geniculata, Alcantarea glaucifolia, Alcantarea glaziouana, Alcantarea heloisae, Alcantarea imperialis,
Alcantarea lanceopetala, Alcantarea longibracteata, Alcantarea martinellii, Alcantarea nahoumii, Alcantarea nana, Alcantarea
nevaresii, Alcantarea nigripetala, Alcantarea occulta, Alcantarea odorata, Alcantarea pataxoana, Alcantarea patriae, Alcantarea
recurvifolia, Alcantarea regina, Alcantarea robertokautskyi, Alcantarea simplicisticha, Alcantarea tortuosa, Alcantarea trepida,
Alcantarea turgida, Alcantarea vandenbergii, Alcantarea vasconcelosiana, Alcantarea vinicolor.

COMO CITAR

Versieux, L.M. 2020. Alcantarea in Flora do Brasil 2020. Jardim Botânico do Rio de Janeiro. Disponível em: http://
floradobrasil.jbrj.gov.br/reflora/floradobrasil/FB5888.

DESCRIÇÃO

Herbáceas rupícolas (raramente epífita-acidental ou terrícola em substrato rochoso), propagando-se vegetativamente por brotações
basais ou axilares, raramente por brotações na inflorescência (pseudoviviparidade), vistosas, perenes, 0.4–5 m; caule rizomatoso,
curto, inconspícuo, ou robusto e coberto por restos de bainhas foliares. Roseta em geral infundibuliforme, raramente tubular ou
graminiforme. Folhas em geral numerosas (50–100), de triangulares a liguladas, distintamente divididas entre lâmina e bainha,
coriáceas, frequentemente com algumas nervuras salientes e uma fina linha vinosa (< 1mm de larg.) ao longo das margens.
Pedúnculo ereto, raramente subereto, robusto ou delgado, coberto por brácteas vistosas, polísticas ou imbricadas, infladas na base
e acumulando água ou justapostas ao pedúnculo. Inflorescência simples ou composta, espiga ou panícula de espigas; pedúnculos
laterais bracteados, raramente nus. Flores vistosas, dísticas ou secundas, antese a partir da base, do ápice ou da lateral da corola
em botão floral, diurnas ou noturnas, com odor leve ou inodoras, pré-floração imbricada; pétalas frequentemente amarelas,
comumente esmaecendo-se entre a pré-floração e a antese, amarelo-vinosas, raramente alvas ou vinosas, efêmeras, longas,
liguladas, ápice agudo a obtuso, tornando-se espiraladas, fortemente recurvadas ou flácidas, com 2 apêndices petalíneos basais;
estames e estilete inclusos ou exsertos, filetes fasciculados (apresentados em feixe) ou radiais (divaricados, divergentes); ovário
cripticamente semi-ínfero; nectários septais inter- e infraloculares desenvolvidos. Fruto cápsula septicida, ovoide, acuminada;
sementes numerosas, com coma apical em geral mais longo que o coma basal e de coloração mais escura (frequentemente
ferrugíneo).

Forma de Vida
Erva

Substrato
Rupícola, Terrícola

DISTRIBUIÇÃO

Nativa, é endêmica do Brasil

Domínios Fitogeográficos
Caatinga, Cerrado, Mata Atlântica

Tipos de Vegetação
Campo de Altitude, Campo Rupestre, Cerrado (lato sensu), Floresta Estacional Semidecidual, Vegetação Sobre Afloramentos
Rochosos

Distribuição Geográfica
Ocorrências confirmadas
Nordeste (Bahia)
Sudeste (Espírito Santo, Minas Gerais, Rio de Janeiro, São Paulo)
Possíveis ocorrências
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Sudeste (Rio de Janeiro)

CHAVE DE IDENTIFICAÇÃO

Chave artificial para as espécies de Alcantarea 
1. Inflorescência simples (2)
1. Inflorescência composta (9)
2. Roseta infundibuliforme; fitotelma (tanque/cisterna) desenvolvido (3)
2. Roseta graminiforme, sublageniforme ou tubular; fitotelma pouco desenvolvido (7)
 
3. Lâmina foliar estreito-triangular; bráctea floral orbicular, ca. 25 mm compr. (A. martinellii)
3. Lâmina foliar linear, ligulada ou subligulada; bráctea floral elíptica, oval a largo-oval, maior que 29 mm compr. (4) 
4. Lâmina foliar 19–25 cm compr.; pedúnculo 33–60 cm compr. (A. nana)
4. Lâmina foliar 32–75 cm compr.; pedúnculo 65–170 cm compr. (5)
5. Bráctea distal do pedúnculo ereta, justaposta ao entrenó, sem acumular água; pedúnculo 1–1.3 cm de diâm.; folha subcoriácea
(A. simplicisticha)
5. Bráctea distal do pedúnculo subereta a arqueada, infladada na base, acumulando água; pedúnculo 1.8–3 cm de diâm.; folha
coriácea (6)
6. Ráquila reta, com entrenós 1–1.6 cm diâm.; espiga geralmente reta e ereta (A. trepida)
6. Ráquila geniculada, raramente quase reta, com entrenós de 0.6-0.7 cm diâm.; espiga encurvado-patente (A. extensa)
7. Planta florida acima de 0.8 m alt.; pedúnculo ereto; pétalas cor de creme-esverdeadas, desprovidas de apêndices basais; habitat
campo rupestre (ver Waltillia hatschbachii = A. hatschbachii)
7. Planta florida até 0.7 m alt.; pedúnculo encurvado a subereto; pétalas amarelas, com apêndices basais; habitat campo de altitude
(8)
8. Brácteas do pedúnculo amarelo-avermelhadas; lâminas foliares ca. 3 cm larg.; roseta tubular (A. benzingii)
8. Brácteas escapais vermelho-vinho, raramente verde-avermelhadas (em cultivo); lâminas foliares 0.4-1.5 cm larg.; roseta
sublageniforme (A. farneyi)
9. Pétalas completamente brancas (cor de leite), desde a fase de botão floral (10)
9. Pétalas cor de creme, amareladas, alaranjadas, avermelhadas, rosadas, vinosas, até enegrecidas, desde a fase de botão floral,
porém podendo esmaecer com o tempo (11)
10. Lâminas foliares e brácteas do pedúnculo com faixas transversais albo-cerosas; brácteas primárias rosadas a avermelhadas;
pétalas liguladas; frequentemente encontrada em costões rochosos próximo ao mar nos municípios de Niterói e do Rio de Janeiro
(A. glaziouana)
10. Lâminas foliares e brácteas do pedúnculo verdes lustrosas; brácteas primárias verdes; pétalas lanceoladas a espatuladas;
espécie rara registrada para inselberg em mata atlântica do leste de MG (A. lanceopetala).
11. Brácteas florais e flores secundas (voltadas) para cima na antese ou pós-antese (12)
11. Brácteas florais e flores dísticas na antese e pós-antese (15)
12. Brácteas primárias proximais e medianas mais longas ou se igualando ao pedúnculo lateral; brácteas florais carenadas ao
menos perto do ápice (13) 
12. Brácteas primárias proximais e medianas muito mais curtas que o pedúnculo lateral; brácteas florais ecarinadas (14)
13. Bainha 14–36 cm larg., lâmina foliar glauca, verde-avermelhada ou vermelho-vinosa, ápice acuminhado; filetes mais curtos
que as pétalas (A. imperialis) 
13. Bainha 10–13 cm larg., lâmina foliar verde lustrosa, ápice longo-atenuado; filetes mais longos que as pétalas (A. regina)
14. Folhas lustrosas, lâmina 4.5–6.5 cm larg.; pétalas cor de vinho escuro a negras no botão floral; bráctea floral orbicular (A.
nigripetala) 
14. Folhas cretáceas, lâmina 10–13 cm larg.; pétalas amareladas no botão floral; bráctea floral largo-oval (A. galactea)
15. Brácteas primárias maiores ou iguais ao compr. dos pedúnculos laterais da inflorescência (16)
15. Brácteas primárias sempre menores que os pedúnculos laterais da inflorescência (25)
16. Ramos da inflorescência suberetos a eretos na antese (17) 
16. Ramos da inflorescência patentes ou encurvados para baixo na antese (19) 
17. Lâmina foliar densamente cinéreo-lepidota; roseta pouco desenvolvida (A. duarteana)
17. Lâmina foliar glabra a esparsamente albo-lepidota; roseta desenvolvida (18)
18. Planta florida 0.6–0.8 m alt.; lâmina foliar 15–25 cm compr.; pedúnculo 30–45 cm compr. (A. compacta) 
18. Planta florida 1.2–1.8 m alt.; lâmina foliar 30–50 cm compr.; pedúnculo 70–100 cm compr. (A. occulta)
19. Planta florida com 0.6–0.9 m alt.; ráquila 3–4.5 cm compr. (A. vasconcelosiana)
19. Planta florida com 1.1–3 m alt.; ráquila 5–32 cm compr. (20)
20. Brácteas florais verdes a verde-amareladas; pétalas amarelas na antese (21)
20. Brácteas florais e pétalas totalmente amarelas na antese (23)
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21. Ápice da lâmina acuminado, geralmente verde-arroxeado ou vinoso; lâmina com faixas transversais cerosas; pétalas
fortemente voltadas para trás (formato de âncora) e murchando sem espiralar, plantas da região de Santa Maria Madalena (RJ) (A.
heloisae)
21. Ápice da lâmina atenuado, verde concolor; lâmina verde lustrosa; pétalas fortemente voltadas para trás e espiralando-se,
plantas da serra dos Órgãos (RJ) (22)
22. Filetes maiores que 6.5 cm compr.; pétala com protuberância carnosa logo acima dos apêndices (A. geniculata)
22. Filetes ca. 5 cm compr.; pétalas sem protuberância carnosa logo acima dos apêndices (A. nevaresii)
23. Lâmina foliar verde-lustrosa, glabrescente, 1.2–1.6 m compr. (A. longibracteata)
23. Lâmina foliar glauca, coberta por cera epicuticular, menor que 1 m compr. (24)
24. Inflorescência com 35–41 ramos, ráquila 20–30 cm compr.; pétalas fortemente recurvadas para trás (formato de âncora) (A.
acuminatifolia)
24. Inflorescência com 13–25 ramos, ráquila 5–10 cm compr.; pétalas fortemente recurvadas para trás e espiraladas (A. odorata)
25. Inflorescência fastigiada (i.e. em formato de candelabro) com ramos fortemente encurvados (ráquila formando ângulo de ca.
90° com o pedúnculo lateral); anteras dorsifixas na altura de 1/3 do seu compr. (26)
25. Inflorescência com ramos polísticos, ou todos voltados para cima, retos, levemente encurvados (mas nunca formando um
ângulo reto entre a ráquila e o pedúnculo lateral) ou sigmóides; anteras dorsifixas próximo à base (27) 
26. Brácteas florais lustrosas; pedúnculo subereto (A. roberto-kautskyi)
26. Brácteas florais cerosas; pedúnculo ereto (A. cerosa)
27. Pedúnculo subereto, curvo ou, se ereto, tortuoso; brácteas do pedúnculo densamente imbricadas, sem acumular água na base;
plantas da serra do Desengano (Santa Maria Madalena, RJ) (A. tortuosa)
27. Pedúnculo ereto, reto; brácteas do pedúnculo polísticas, infladas pelo menos um pouco na base e podendo aí acumular água;
plantas predominantemente dos estados do ES, MG, BA, raramente RJ (28)
28. Brácteas florais amarelas; pétalas totalmente amarelas (amarelo-ouro), sem quaisquer máculas ou pontuações vinosas; estames
apresentados em feixe (29)
28. Brácteas florais verdes, acastanhadas, verde-vinosas ou vinosas; pétalas amarelo-vinosas ou vinoso-alaranjadas, passando à
rosadas, ou amarelo-claro; estames divaricados (30)
29. Ramos da inflorescência suberetos ou eretos na antese; folhas verdes, com faixas transversais de cera (A. patriae)
29. Ramos da inflorescência patentes a pêndulos; folhas verde-amareladas, lustrosas, sem cera (A. nahoumii)
30. Ramos da inflorescência (incluindo o ramo terminal) eretos e próximos entre si na antese; ráquila reta ou quase (A. trepida)
30. Ramos da inflorescência (exceto o ramo terminal), suberetos, patentes, até pêndulos e laxamente dispostos na antese; ráquila
geniculada (quase reta em A. abacta) (31) 
31. Ramos da inflorescência (exceto o ramo terminal) suberetos na antese; brácteas distais do pedúnculo distintamente menores
que os entrenós (32)
31. Ramos da inflorescência (exceto o ramo terminal) de patentes até pêndulos na antese (A. extensa pode ter alguns suberetos);
brácteas distais do pedúnculo iguais ou mais longas que os entrenós (33)
32. Flores basais pediceladas; brácteas florais 3.8–4.5 cm compr.; ramos 20–35-floridos (A. abacta)
32. Flores basais sésseis; brácteas florais 2–2.4 cm compr.; ramos 9–15-floridos (A. burle-marxii)
33. Pétalas amarelo-claras no botão e na antese, sem quaisquer máculas ou pontuações vinosas (34) 
33. Pétalas amarelo-vinosas, amarelo-ocre, alaranjadas ou vinosas (35)
 
34. Bráctea primária 8-15 cm compr.; plantas da região central de Minas Gerais, geralmente campo rupestre (A. turgida)
34. Bráctea primária ca. 5 cm compr.; plantas do sul da Bahia, inselberg em mata atlântica (A. pataxoana)
35. Bainha foliar 8–11 cm larg. (A. distractila)
35. Bainha foliar 12–23 cm larg. (36)
36. Inflorescência com 1.2–1.6 m de largura (37)
36. Inflorescência com 0.3–0.9 m de largura (38)
37. Lâmina foliar 1–1.4 m compr.; bráctea floral 1.7–2.4 cm compr.; inflorescência mais longa do que larga (A. galactea)
37. Lâmina foliar 0.5–0.7 m compr.; bráctea floral 3.1–3.9 cm compr.; inflorescência mais larga do que longa (A. australiana)
38. Brácteas do pedúnculo subereto-patentes a recurvadas; bráctea floral amarela a amarelo-esverdeada, lisa (A. aurantiaca) 
38. Brácteas do pedúnculo suberetas a eretas; bráctea floral acastanhada, vinosa, verde, gibosa (39)
39. Brácteas florais 3.6–4.2 cm compr., 3.8–4.6 cm larg.; sépalas 4–3 cm compr., ramos patentes (alguns suberetos); folhas
geralmente glaucas (A. extensa)
39. Brácteas florais 2–3.2 cm compr., 2.2–3.5 cm larg.; sépalas 2.9–3.3 cm compr., ramos arqueados; folhas geralmente vinosas
(A. vinicolor)
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Alcantarea abacta Versieux
DESCRIÇÃO

Caule: tipo de broto(s) axilar(es). Folha: ápice(s) da lâmina(s) foliar(es) acuminada(s); cor da lâmina(s) foliar(es) verde
amarelada; forma da lâmina(s) ligulada(s); forma da roseta(s) infundibuliforme(s); larg. (cm) da lâmina(s) foliar(es)
acima de 7 cm; margem(ns) foliar(es) maculada(s) ou com fina(s) linha(s) vinácea ou roxa ausente(s); presença de cera
epicuticular(es) folha(s) lustrosa(s). Inflorescência: tipo panícula(s). Flor: forma externa(s) da bráctea(s) floral(ais) gibosa(s);
posição das flor(es) dística(s); carena(s) das bráctea(s) floral(ais) ausente(s); cor da bráctea(s) floral(ais) verde vináceo;
forma da pétala(s) linear(es); forma dos apêndice(s) da pétala(s) obtuso(s); cor da pétala(s) amarela; posição dos estame(s)
na(s) antese radiado(s).

DESCRIÇÃO ADICIONAL

Caracterizada por seus ramos laterais da inflorescência abortados e pedúnculo e inflorescência alongados com brácteas remotas,
possuindo flores dísticas, com pétalas de cor amarela. Forma populações densas entre fragmentos de mata atlântica e pastagens em
Padre Paraíso (MG), entre 500-600 m.s.m. É proximamente relacionada a A. trepida, diferindo dessa pela forma de propagação
(brotos axilares vs. basais), tamanho do caule (curto vs. desenvolvido), pedúnculo mais longo (1,3 vs. 1,1m) e mais fino, entre
outras características morfológicas. Possui registro de floração apenas em cultivo, o qual ocorreu entre dezembro e janeiro.

Forma de Vida
Erva

Substrato
Rupícola

DISTRIBUIÇÃO

Nativa, é endêmica do Brasil

Domínios Fitogeográficos
Mata Atlântica

Tipos de Vegetação
Vegetação Sobre Afloramentos Rochosos

Distribuição Geográfica
Ocorrências confirmadas
Sudeste (Minas Gerais)

IMAGENS DE CAMPO/ILUSTRAÇÕES
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Figura 1: Alcantarea abacta Versieux

BIBLIOGRAFIA

Versieux LM, Wanderley MGL (2015) Bromélias-gigantes do Brasil. Natal: Capim Macio & Offset Gráfica e Editora Ltda, 200
pp.
Versieux, L.M (Ed). 2021. Alcantarea: giant bromeliads from Brazil. Editora Capim Macio & Offset. Natal, 348p.
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Angiospermas Bromeliaceae A.Juss.

Alcantarea acuminatifolia Leme
DESCRIÇÃO

Caule: tipo de broto(s) basal(ais). Folha: ápice(s) da lâmina(s) foliar(es) agudo(s); cor da lâmina(s) foliar(es) verde;
forma da lâmina(s) estreito(s) triangular(es); forma da roseta(s) infundibuliforme(s); larg. (cm) da lâmina(s) foliar(es)
entre 5 e 12 cm; margem(ns) foliar(es) maculada(s) ou com fina(s) linha(s) vinácea ou roxa presente(s); presença de cera
epicuticular(es) folha(s) glauca(s) com cera em banda. Inflorescência: tipo panícula(s). Flor: forma externa(s) da bráctea(s)
floral(ais) convexa(s) e quase lisa(s); posição das flor(es) dística(s); carena(s) das bráctea(s) floral(ais) presente(s) mesmo
que inconspícua(s); cor da bráctea(s) floral(ais) amarela; forma da pétala(s) linear(es); forma dos apêndice(s) da pétala(s)
obtuso(s)/agudo(s); cor da pétala(s) amarela; posição dos estame(s) na(s) antese fasciculado(s).

COMENTÁRIO

Com distribuição conhecida para a região leste de Minas Gerais e áreas vizinhas, no estado do Rio de Janeiro, a espécie é
facilmente caracterizada por sua inflorescência composta disposta em panícula de espiga, raramente com ramificações de segunda
ordem, flores dísticas e brácteas florais ambas de cor amarela. É morfologicamente próxima à A. odorata, diferindo dessa,
principalmente, pela disposição das pétalas (não espiraladas vs. recurvadas e fortemente espiraladas em A. odorata), pelo maior
número de flores e ramos na inflorescência, esses muito mais longos. Floresce de dezembro a fevereiro, com frutos coletados em
fevereiro.

Forma de Vida
Erva

Substrato
Rupícola

DISTRIBUIÇÃO

Nativa, é endêmica do Brasil

Domínios Fitogeográficos
Mata Atlântica

Tipos de Vegetação
Vegetação Sobre Afloramentos Rochosos

Distribuição Geográfica
Ocorrências confirmadas
Sudeste (Minas Gerais, Rio de Janeiro)

MATERIAL TESTEMUNHO

L. Versieux, 433, UFRN, , ,  (UFRN00014850), RB, 506313

IMAGENS DE CAMPO/ILUSTRAÇÕES
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Angiospermas Bromeliaceae A.Juss.

Figura 1: Alcantarea acuminatifolia Leme

BIBLIOGRAFIA

Leme, E. M. C., and L. J. C. Kollmann. 2013. Miscellaneous New species of Brazilian Bromeliaceae. Phytotaxa 108:1-40.
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Angiospermas Bromeliaceae A.Juss.

Alcantarea aurantiaca Versieux
DESCRIÇÃO

Caule: tipo de broto(s) axilar(es). Folha: ápice(s) da lâmina(s) foliar(es) acuminada(s); cor da lâmina(s) foliar(es) verde
amarelada; forma da lâmina(s) ligulada(s); forma da roseta(s) infundibuliforme(s); larg. (cm) da lâmina(s) foliar(es)
acima de 7 cm; margem(ns) foliar(es) maculada(s) ou com fina(s) linha(s) vinácea ou roxa presente(s); presença de cera
epicuticular(es) folha(s) lustrosa(s). Inflorescência: tipo panícula(s). Flor: forma externa(s) da bráctea(s) floral(ais) gibosa(s);
posição das flor(es) dística(s); carena(s) das bráctea(s) floral(ais) ausente(s); cor da bráctea(s) floral(ais) amarelada ou
castanha com margem(ns) vinácea; forma da pétala(s) linear(es); forma dos apêndice(s) da pétala(s) obtuso(s); cor da
pétala(s) amarelada vinácea; posição dos estame(s) na(s) antese radiado(s).

DESCRIÇÃO ADICIONAL

 

COMENTÁRIO

Com distribuição conhecida apenas para os municípios de Pedra Grande e Santa Maria do Salto, ambos na região nordeste do
estado de Minas Gerais, é considerado um táxon relativamente raro, sendo caracterizado pela coloração alaranjada de suas pétalas,
com pontos vinosos na parte adaxial, flores dísticas e brácteas florais gibosas, também de cor alaranjada. Possui semelhanças
morfológicas com A. burle-marxii, diferindo dessa principalmente com relação a coloração das pétalas (alvacentas com um
leve tom rosado na face adaxial em A. burle-marxii) e brácteas do pedúnculo (maiores e imbricadas vs. menores e distintamente
remotas em A. burle-marxii). Período de floração conhecido para fevereiro.

Forma de Vida
Erva

Substrato
Rupícola

DISTRIBUIÇÃO

Nativa, é endêmica do Brasil

Domínios Fitogeográficos
Mata Atlântica

Tipos de Vegetação
Vegetação Sobre Afloramentos Rochosos

Distribuição Geográfica
Ocorrências confirmadas
Sudeste (Minas Gerais)

IMAGENS DE CAMPO/ILUSTRAÇÕES
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Angiospermas Bromeliaceae A.Juss.

Figura 1: Alcantarea aurantiaca Versieux

BIBLIOGRAFIA

Versieux LM, Wanderley MGL (2015) Bromélias-gigantes do Brasil. Natal: Capim Macio & Offset Gráfica e Editora Ltda, 200
pp.
Versieux, L.M (Ed). 2021. Alcantarea: giant bromeliads from Brazil. Editora Capim Macio & Offset. Natal, 348p.
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Angiospermas Bromeliaceae A.Juss.

Alcantarea australiana Versieux &
Smythe
DESCRIÇÃO

Caule: tipo de broto(s) basal(ais). Folha: ápice(s) da lâmina(s) foliar(es) obtuso(s); cor da lâmina(s) foliar(es) verde;
forma da lâmina(s) ligulada(s); forma da roseta(s) infundibuliforme(s); larg. (cm) da lâmina(s) foliar(es) acima de 7 cm;
margem(ns) foliar(es) maculada(s) ou com fina(s) linha(s) vinácea ou roxa presente(s); presença de cera epicuticular(es)
folha(s) glauca(s) com cera em banda. Inflorescência: tipo panícula(s). Flor: forma externa(s) da bráctea(s) floral(ais)
gibosa(s); posição das flor(es) secunda(s)/dística(s); carena(s) das bráctea(s) floral(ais) ausente(s); cor da bráctea(s)
floral(ais) verde; forma da pétala(s) linear(es); forma dos apêndice(s) da pétala(s) agudo(s); cor da pétala(s) amarela; posição
dos estame(s) na(s) antese fasciculado(s).

COMENTÁRIO

Facilmente reconhecida entre outras espécies do gênero, sendo caracterizada pela sua inflorescência mais larga do que longa,
com ramos compridos patentes ou pêndulos, flores dísticas (passando a levemente secundas) e amarelas e brácteas florais, que
diferem em cor (verdes), textura (gibosa) e dimensões. No Brasil, presenta espécimes coletados no morro de Itaoca, localidade
de Imbé, em Campos dos Goytacazes, atualmente é conhecida apenas de duas coleções. Foi inicialmente cultivada na Austrália a
partir de sementes coletadas em Imbé. Pertence ao complexo Alcantarea extensa, diferindo dessa principalmente com relação a
forma e comprimento da lâmina (>120 cm e linear triangular vs. <110 e ligulada em A. extensa), coloração e forma das brácteas
florais (verde, estreitas, levemente gibosas e elípticas vs. castanhas, largas, gibosas, coriáceas e ovaladas). Há registros apenas de
frutificação em maio.

Forma de Vida
Erva

Substrato
Rupícola

DISTRIBUIÇÃO

Nativa, é endêmica do Brasil

Domínios Fitogeográficos
Mata Atlântica

Tipos de Vegetação
Vegetação Sobre Afloramentos Rochosos

Distribuição Geográfica
Ocorrências confirmadas
Sudeste (Rio de Janeiro)

MATERIAL TESTEMUNHO

Little, R., s.n., UFRN, , ,  (UFRN00017095), Rio de Janeiro, Typus

IMAGENS DE CAMPO/ILUSTRAÇÕES
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Angiospermas Bromeliaceae A.Juss.

Figura 1: Alcantarea australiana Versieux & Smythe

BIBLIOGRAFIA

Versieux LM, Wanderley MGL (2015) Bromélias-gigantes do Brasil. Natal: Capim Macio & Offset Gráfica e Editora Ltda, 200
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Angiospermas Bromeliaceae A.Juss.

Alcantarea benzingii Leme
DESCRIÇÃO

Caule: tipo de broto(s) propagação por estolho. Folha: ápice(s) da lâmina(s) foliar(es) agudo(s); cor da lâmina(s) foliar(es)
verde; forma da lâmina(s) linear(es); forma da roseta(s) tubulosa(s); larg. (cm) da lâmina(s) foliar(es) até 7 cm; margem(ns)
foliar(es) maculada(s) ou com fina(s) linha(s) vinácea ou roxa ausente(s); presença de cera epicuticular(es) folha(s)
lustrosa(s). Inflorescência: tipo espiga(s). Flor: forma externa(s) da bráctea(s) floral(ais) convexa(s) e quase lisa(s); posição
das flor(es) dística(s); carena(s) das bráctea(s) floral(ais) ausente(s); cor da bráctea(s) floral(ais) amarelo avermelhada; forma
da pétala(s) linear(es); forma dos apêndice(s) da pétala(s) obtuso(s); cor da pétala(s) amarela; posição dos estame(s) na(s)
antese fasciculado(s).

COMENTÁRIO

Espécie pouco conhecida e de distribuição restrita, sendo encontrada somente no Parque Estadual do Forno Grande, em Castelo,
região serrana do Espírito Santo, em altitudes próximas a 2000 m.s.m. Morfologicamente, caracteriza-se pelo pequeno porte,
por suas inflorescências simples com flores dísticas de pétalas amarelas e brácteas florais lisas de cor amarelo-avermelhada e
rosetas lageniformes. É semelhante a Alcantarea farneyi, diferindo dessa principalmente por possuir lâminas foliares mais largas,
flores mais espaçadas e brácteas florais e sépalas mais longas. Apresenta registros de floração apenas em cultivo entre janeiro e
fevereiro.

Forma de Vida
Erva

Substrato
Rupícola

DISTRIBUIÇÃO

Nativa, é endêmica do Brasil

Domínios Fitogeográficos
Mata Atlântica

Tipos de Vegetação
Campo de Altitude

Distribuição Geográfica
Ocorrências confirmadas
Sudeste (Espírito Santo)

MATERIAL TESTEMUNHO

Kautsky, R.A., s.n., HB, 77794

IMAGENS DE CAMPO/ILUSTRAÇÕES
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Angiospermas Bromeliaceae A.Juss.

Figura 1: Alcantarea benzingii Leme

BIBLIOGRAFIA

VERSIEUX, L.M. 2009. Sistemática, filogenia e morfologia de Alcantarea (Bromeliaceae).  Ph.D. Thesis, Instituto de
Biociências, Universidade de São Paulo.
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Angiospermas Bromeliaceae A.Juss.

Alcantarea brasiliana (L.B.Sm.) J.R.Grant
Tem como sinônimo
basiônimo Vriesea brasiliana L.B.Sm.

DESCRIÇÃO

Caule: tipo de broto(s) basal(ais). Folha: ápice(s) da lâmina(s) foliar(es) agudo(s); cor da lâmina(s) foliar(es) verde; forma
da lâmina(s) ligulada(s)/triangular(es); forma da roseta(s) infundibuliforme(s); larg. (cm) da lâmina(s) foliar(es) acima de 7
cm; margem(ns) foliar(es) maculada(s) ou com fina(s) linha(s) vinácea ou roxa ausente(s); presença de cera epicuticular(es)
folha(s) lustrosa(s)/variável(eis) de lustrosa(s) à cerácea. Inflorescência: tipo panícula(s). Flor: forma externa(s) da bráctea(s)
floral(ais) convexa(s) e quase lisa(s); posição das flor(es) secunda(s); carena(s) das bráctea(s) floral(ais) presente(s) mesmo
que inconspícua(s); cor da bráctea(s) floral(ais) verde; forma da pétala(s) linear(es); forma dos apêndice(s) da pétala(s)
agudo(s); cor da pétala(s) amarela; posição dos estame(s) na(s) antese radiado(s).

COMENTÁRIO

Trata-se de uma espécie que foi descrita por Smith, a partir de exemplares em final de frutificação, coletados em Meio da Serra/
Serra da Estrela (Petrópolis), o autor misturou exemplares de Alcantarea geniculata em sua obra original. Estudos genéticos
recentes (Versieux et al. 2012, Lexer et al. 2016) confirmam a separação da espécie de Alcantarea imperialis. Em geral,
apresentam folhagem verde com flores amarelas (daí o nome do epíteto), e ocorrem entre 500-800 m alt. Ainda demanda por mais
estudos para ser melhor caracterizada morfologicamente, porem suas folhas se assemelham mais às de A. geniculata, com ápice
agudo, triangular (não acuminado).

Forma de Vida
Erva

Substrato
Rupícola

DISTRIBUIÇÃO

Nativa, é endêmica do Brasil

Domínios Fitogeográficos
Mata Atlântica

Tipos de Vegetação
Vegetação Sobre Afloramentos Rochosos

Distribuição Geográfica
Ocorrências confirmadas
Sudeste (Rio de Janeiro)

MATERIAL TESTEMUNHO

L.B. Smith, 2295, S (S08-19484), GH,  (GH00029473), S, GH, B, Rio de Janeiro

IMAGENS DE CAMPO/ILUSTRAÇÕES
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Angiospermas Bromeliaceae A.Juss.

Figura 1: Alcantarea brasiliana (L.B.Sm.) J.R.Grant

BIBLIOGRAFIA
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Angiospermas Bromeliaceae A.Juss.

Alcantarea burlemarxii (Leme) J.R.Grant
Tem como sinônimo
basiônimo Vriesea burlemarxii Leme

DESCRIÇÃO

Caule: tipo de broto(s) axilar(es). Folha: ápice(s) da lâmina(s) foliar(es) agudo(s); cor da lâmina(s) foliar(es) verde; forma
da lâmina(s) linear(es) triangular(es); forma da roseta(s) infundibuliforme(s); larg. (cm) da lâmina(s) foliar(es) até 7 cm;
margem(ns) foliar(es) maculada(s) ou com fina(s) linha(s) vinácea ou roxa ausente(s); presença de cera epicuticular(es)
folha(s) lustrosa(s). Inflorescência: tipo panícula(s). Flor: forma externa(s) da bráctea(s) floral(ais) gibosa(s); posição das
flor(es) dística(s); carena(s) das bráctea(s) floral(ais) ausente(s); cor da bráctea(s) floral(ais) verde; forma da pétala(s)
linear(es); forma dos apêndice(s) da pétala(s) agudo(s); cor da pétala(s) vinácea/amarelada vinácea; posição dos estame(s)
na(s) antese radiado(s).

COMENTÁRIO

Considerada rara, distribui-se em populações pequenas e esparsas no município de Pedra Azul, Minas Gerais. Caracteriza-se por
sua inflorescência laxa com poucos ramos paucifloros e suberetos, com flores dísticas que apresentam variação na cor de suas
pétalas, exibindo uma coloração alaranjada vinulosa em botão, passando a vinácea quando aberta e alvacenta rosada no avançar da
antese. É morfologicamente semelhante à Alcantarea nigripetala. Possui floração documentada para dezembro e fevereiro.

Forma de Vida
Erva

Substrato
Rupícola

DISTRIBUIÇÃO

Nativa, é endêmica do Brasil

Domínios Fitogeográficos
Cerrado, Mata Atlântica

Tipos de Vegetação
Vegetação Sobre Afloramentos Rochosos

Distribuição Geográfica
Ocorrências confirmadas
Sudeste (Minas Gerais)

MATERIAL TESTEMUNHO

L. M. Versieux, 420, RB, 506041, , ,  (RB00605848), RB, Minas Gerais

IMAGENS DE CAMPO/ILUSTRAÇÕES
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Angiospermas Bromeliaceae A.Juss.

Figura 1: Alcantarea burlemarxii (Leme) J.R.Grant
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Angiospermas Bromeliaceae A.Juss.

Alcantarea cerosa Leme, A.P.Fontana &
O.A.B.Ribeiro
DESCRIÇÃO

Caule: tipo de broto(s) basal(ais). Folha: ápice(s) da lâmina(s) foliar(es) agudo(s); cor da lâmina(s) foliar(es) verde
maculada(s); forma da lâmina(s) estreito(s) triangular(es); forma da roseta(s) infundibuliforme(s); larg. (cm) da lâmina(s)
foliar(es) entre 5 e 12 cm; margem(ns) foliar(es) maculada(s) ou com fina(s) linha(s) vinácea ou roxa presente(s); presença
de cera epicuticular(es) fortemente cerácea. Inflorescência: tipo panícula(s). Flor: forma externa(s) da bráctea(s) floral(ais)
convexa(s) e quase lisa(s); posição das flor(es) dística(s); carena(s) das bráctea(s) floral(ais) presente(s) mesmo que
inconspícua(s); cor da bráctea(s) floral(ais) vermelho vinácea; forma da pétala(s) linear(es); forma dos apêndice(s) da
pétala(s) truncado(s); cor da pétala(s) cor de creme; posição dos estame(s) na(s) antese radiado(s).

COMENTÁRIO

O conteúdo deste campo foi omitido por apresentar problemas de formatação, por favor, consulte diretamente nossa página
(http://floradobrasil.jbrj.gov.br/).

Forma de Vida
Erva

Substrato
Rupícola

DISTRIBUIÇÃO

Nativa, é endêmica do Brasil

Domínios Fitogeográficos
Mata Atlântica

Tipos de Vegetação
Floresta Estacional Semidecidual, Vegetação Sobre Afloramentos Rochosos

Distribuição Geográfica
Ocorrências confirmadas
Nordeste (Bahia)
Sudeste (Minas Gerais)

MATERIAL TESTEMUNHO

E.M.C. Leme, 7781, RB, 558076,  (RB00768352), RB, 558076,  (RB00768619), RB, 558076,  (RB00768618), RB,
558076,  (RB00768620), RB, 558076,  (RB00768621), Bahia, Typus

IMAGENS DE CAMPO/ILUSTRAÇÕES
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Angiospermas Bromeliaceae A.Juss.

Figura 1: Alcantarea cerosa Leme, A.P.Fontana & O.A.B.Ribeiro

BIBLIOGRAFIA

Leme, E.M.C.; Fontana, A.P. & Ribeiro, O.B.C. 2010. Neues von Alcantarea: eine neue grobe Art und ,,Pseudoviviparie'bei A.
glaziouana. Die Bromelie(3): 112-125
Versieux LM, Wanderley MGL (2015) Bromélias-gigantes do Brasil. Natal: Capim Macio & Offset Gráfica e Editora Ltda, 200
pp.
Versieux LM, (org.) (No prelo) Alcantarea: giant bromeliads from Brazil: Capim Macio & Offset Gráfica e Editora Ltda, 300 pp.

354

Coleção Flora do Brasil 2020 - Jardim Botânico do Rio de Janeiro

https://imagemcampo.jbrj.gov.br/producao%2Fimagens_de_campo%2F299066559.jpg


Angiospermas Bromeliaceae A.Juss.

Alcantarea compacta Leme &
O.B.C.Ribeiro
DESCRIÇÃO

Caule: tipo de broto(s) basal(ais). Folha: ápice(s) da lâmina(s) foliar(es) acuminada(s); cor da lâmina(s) foliar(es) verde;
forma da lâmina(s) triangular(es); forma da roseta(s) infundibuliforme(s); larg. (cm) da lâmina(s) foliar(es) até 7 cm;
margem(ns) foliar(es) maculada(s) ou com fina(s) linha(s) vinácea ou roxa ausente(s); presença de cera epicuticular(es)
folha(s) lustrosa(s). Inflorescência: tipo panícula(s). Flor: forma externa(s) da bráctea(s) floral(ais) convexa(s) e quase lisa(s);
posição das flor(es) dística(s); carena(s) das bráctea(s) floral(ais) presente(s) mesmo que inconspícua(s); cor da bráctea(s)
floral(ais) verde; forma da pétala(s) linear(es); forma dos apêndice(s) da pétala(s) obtuso(s); cor da pétala(s) amarela;
posição dos estame(s) na(s) antese fasciculado(s).

COMENTÁRIO

Espécie de campo rupestre, ocorre entre 1200-1450 m.s.m., têm distribuição conhecida apenas ao norte da Serra do Cipó (Minas
Gerais), entre os municípios de Santana do Pirapama e Congonhas do Norte, sendo considerada uma espécie rara. É caracterizada
com base em seus aspectos vegetativos, principalmente pelas folhas largas e curtas. É semelhante a Alcantarea duarteana com
base nos aspectos reprodutivo, diferenciando-se dessa em relação ao seu pedúnculo (mais robusto), brácteas florais (densamente
imbricadas, arredondadas e mais largas vs. Ovais e estreitas em A. duarteana) e inflorescência. Seu período de floração inicia-se
em novembro.

Forma de Vida
Erva

Substrato
Rupícola

DISTRIBUIÇÃO

Nativa, é endêmica do Brasil

Domínios Fitogeográficos
Cerrado

Tipos de Vegetação
Campo Rupestre

Distribuição Geográfica
Ocorrências confirmadas
Sudeste (Minas Gerais)

MATERIAL TESTEMUNHO

E.M.C. Leme, 8478, RB (holotype):, HB (isotype):, RB, 578983,  (RB00851665), RB, 578983,  (RB00851286), Minas Gerais

BIBLIOGRAFIA

Leme, E.M.C. & Ribeiro, O.B.C. 2010. Alcantarea compacta, a New Species from the Grass-lands on Rocky Soils of Minas
Gerais State. Journal of the Bromeliad Society 60(6): 257-266.
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Angiospermas Bromeliaceae A.Juss.

Alcantarea distractila Leme & C.C.Paula
DESCRIÇÃO

Caule: tipo de broto(s) axilar(es). Folha: ápice(s) da lâmina(s) foliar(es) acuminada(s); cor da lâmina(s) foliar(es) verde/
verde maculada(s); forma da lâmina(s) ligulada(s); forma da roseta(s) infundibuliforme(s); larg. (cm) da lâmina(s) foliar(es)
entre 5 e 12 cm; margem(ns) foliar(es) maculada(s) ou com fina(s) linha(s) vinácea ou roxa ausente(s); presença de cera
epicuticular(es) folha(s) lustrosa(s). Inflorescência: tipo panícula(s). Flor: forma externa(s) da bráctea(s) floral(ais) gibosa(s);
posição das flor(es) dística(s); carena(s) das bráctea(s) floral(ais) ausente(s); cor da bráctea(s) floral(ais) verde; forma da
pétala(s) linear(es); forma dos apêndice(s) da pétala(s) obtuso(s)/agudo(s); cor da pétala(s) amarela; posição dos estame(s)
na(s) antese radiado(s).

COMENTÁRIO

Ocorrendo em afloramentos rochosos a cerca de 300 m.s.m., é conhecida apenas em coleção tipo, coletada de Itambacuri, Minas
Gerais. Caracteriza-se principalmente pela disposição laxa de seus ramos, com entrenós da raque apresentando cerca de 9 cm
de comprimento. É morfologicamente semelhante a Alcantarea extensa, diferindo dessa principalmente pelo hábito, com roseta
menor, inflorescência mais ampla e laxa, brácteas florais maiores e flores proximais mais espaçadas. Espécime coletado com
frutos imaturos em setembro.

Forma de Vida
Erva

Substrato
Rupícola

DISTRIBUIÇÃO

Nativa, é endêmica do Brasil

Domínios Fitogeográficos
Mata Atlântica

Tipos de Vegetação
Vegetação Sobre Afloramentos Rochosos

Distribuição Geográfica
Ocorrências confirmadas
Sudeste (Minas Gerais)

MATERIAL TESTEMUNHO

E.M.C. Leme, 5601, RB, Minas Gerais, Typus

BIBLIOGRAFIA

VERSIEUX, L.M. 2009. Sistemática, filogenia e morfologia de Alcantarea (Bromeliaceae).  Ph.D. Thesis, Instituto de
Biociências, Universidade de São Paulo.
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Angiospermas Bromeliaceae A.Juss.

Alcantarea duarteana (L.B.Sm.) J.R.Grant
Tem como sinônimo
basiônimo Vriesea duarteana L.B.Sm.

DESCRIÇÃO

Caule: tipo de broto(s) basal(ais). Folha: ápice(s) da lâmina(s) foliar(es) agudo(s); cor da lâmina(s) foliar(es) verde; forma
da lâmina(s) estreito(s) triangular(es); forma da roseta(s) infundibuliforme(s); larg. (cm) da lâmina(s) foliar(es) até 7 cm;
margem(ns) foliar(es) maculada(s) ou com fina(s) linha(s) vinácea ou roxa ausente(s); presença de cera epicuticular(es)
folha(s) cinérea densamente coberta por tricoma(s). Inflorescência: tipo panícula(s). Flor: forma externa(s) da bráctea(s)
floral(ais) convexa(s) e quase lisa(s); posição das flor(es) dística(s); carena(s) das bráctea(s) floral(ais) ausente(s); cor da
bráctea(s) floral(ais) verde; forma da pétala(s) linear(es); forma dos apêndice(s) da pétala(s) obtuso(s); cor da pétala(s)
amarela; posição dos estame(s) na(s) antese fasciculado(s).

COMENTÁRIO

Apresenta distribuição restrita aos campos rupestres entre 1000-1250 m.s.m., ocorrendo nos municípios de Diamantina, Datas e
São Gonçalo do Rio Preto, Minas Gerais. Caracteriza-se principalmente por suas folhas longo-atenuadas, densamente cinéreo-
lepidotas, com roseta e fitotelma pouco desenvolvidos e inflorescências com ramos laterais muito curtos. É considerada
morfologicamente próxima a A. compacta. Floresce de novembro a março, com frutos coletados em dezembro.

Forma de Vida
Erva

Substrato
Rupícola

DISTRIBUIÇÃO

Nativa, é endêmica do Brasil

Domínios Fitogeográficos
Cerrado

Tipos de Vegetação
Campo Rupestre

Distribuição Geográfica
Ocorrências confirmadas
Sudeste (Minas Gerais)

MATERIAL TESTEMUNHO

A.P. Duarte, 9017, RB, 125410,  (RB00566735), RB, 125410,  (RB00566736), RB, 125410,  (RB00566734), RB, 125410,
 (RB00286703), Minas Gerais, Typus

G. Hatschbach, 28977, MBM (MBM020510)
G. Martinelli, 18197, RB, ,  (RB01045063), Minas Gerais

IMAGENS DE CAMPO/ILUSTRAÇÕES
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Angiospermas Bromeliaceae A.Juss.

Figura 1: Alcantarea duarteana (L.B.Sm.) J.R.Grant

BIBLIOGRAFIA

VERSIEUX, L.M. 2009. Sistemática, filogenia e morfologia de Alcantarea (Bromeliaceae).  Ph.D. Thesis, Instituto de
Biociências, Universidade de São Paulo.
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Angiospermas Bromeliaceae A.Juss.

Alcantarea extensa (L.B.Sm.) J.R.Grant
Tem como sinônimo
basiônimo Vriesea extensa L.B.Sm.
heterotípico Alcantarea mucilaginosa Leme

DESCRIÇÃO

Caule: tipo de broto(s) axilar(es). Folha: ápice(s) da lâmina(s) foliar(es) variável(eis) de agudo(s) a(s) obtuso(s); cor da
lâmina(s) foliar(es) variável(eis) entre verde e vinácea; forma da lâmina(s) ligulada(s); forma da roseta(s) infundibuliforme(s);
larg. (cm) da lâmina(s) foliar(es) entre 5 e 12 cm; margem(ns) foliar(es) maculada(s) ou com fina(s) linha(s) vinácea ou
roxa presente(s); presença de cera epicuticular(es) variável(eis) de lustrosa(s) à cerácea. Inflorescência: tipo panícula(s).
Flor: forma externa(s) da bráctea(s) floral(ais) gibosa(s); posição das flor(es) dística(s); carena(s) das bráctea(s) floral(ais)
ausente(s); cor da bráctea(s) floral(ais) verde vináceo; forma da pétala(s) linear(es); forma dos apêndice(s) da pétala(s)
obtuso(s)/agudo(s); cor da pétala(s) amarela/amarelada vinácea; posição dos estame(s) na(s) antese radiado(s).

COMENTÁRIO

Conhecida pelo polimorfismo observado entre populações, que apresentam graduais variações em caracteres florais ou
vegetativos, possui difícil circunscrição. Distribui-se amplamente a leste do Espírito Santo e a norte da Serra da Mantiqueira, nos
estados de Minas Gerais e Espírito Santo. É semelhante, morfologicamente, a Alcantarea simplicisticha, A. distractila, A. trepida
e A. vinicolor. Floresce entre junho e fevereiro, com frutos maduros coletados em abril, junho, setembro e janeiro. As populações
típicas caracterizam-se pela presença de cera epicuticular.

Forma de Vida
Erva

Substrato
Rupícola

DISTRIBUIÇÃO

Nativa, é endêmica do Brasil

Domínios Fitogeográficos
Mata Atlântica

Tipos de Vegetação
Vegetação Sobre Afloramentos Rochosos

Distribuição Geográfica
Ocorrências confirmadas
Sudeste (Espírito Santo, Minas Gerais, São Paulo)

MATERIAL TESTEMUNHO

R.C. Forzza, 5044, RB, 473337, , ,  (RB00540926), Espírito Santo

BIBLIOGRAFIA

VERSIEUX, L.M. 2009. Sistemática, filogenia e morfologia de Alcantarea (Bromeliaceae).  Ph.D. Thesis, Instituto de
Biociências, Universidade de São Paulo.
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Angiospermas Bromeliaceae A.Juss.

Alcantarea farneyi (Martinelli &
A.F.Costa) J.R.Grant
Tem como sinônimo
basiônimo Vriesea farneyi Martinelli & A.F.Costa

DESCRIÇÃO

Caule: tipo de broto(s) basal(ais). Folha: ápice(s) da lâmina(s) foliar(es) agudo(s); cor da lâmina(s) foliar(es) verde; forma
da lâmina(s) estreito(s) linear(es); forma da roseta(s) tubulosa(s)/estreitamente infundibuliforme(s); larg. (cm) da lâmina(s)
foliar(es) até 7 cm; margem(ns) foliar(es) maculada(s) ou com fina(s) linha(s) vinácea ou roxa presente(s); presença de cera
epicuticular(es) folha(s) lustrosa(s). Inflorescência: tipo espiga(s). Flor: forma externa(s) da bráctea(s) floral(ais) convexa(s)
e quase lisa(s); posição das flor(es) dística(s); carena(s) das bráctea(s) floral(ais) ausente(s); cor da bráctea(s) floral(ais)
verde/vermelho vinácea; forma da pétala(s) linear(es); forma dos apêndice(s) da pétala(s) obtuso(s); cor da pétala(s) amarela;
posição dos estame(s) na(s) antese fasciculado(s).

COMENTÁRIO

O conteúdo deste campo foi omitido por apresentar problemas de formatação, por favor, consulte diretamente nossa página
(http://floradobrasil.jbrj.gov.br/).

Forma de Vida
Erva

Substrato
Terrícola

DISTRIBUIÇÃO

Nativa, é endêmica do Brasil

Domínios Fitogeográficos
Mata Atlântica

Tipos de Vegetação
Campo de Altitude

Distribuição Geográfica
Ocorrências confirmadas
Sudeste (Rio de Janeiro)

MATERIAL TESTEMUNHO

C. Farney, 1217, RB, 259842,  (RB00566732), RB, 259842,  (RB00286948), Rio de Janeiro, Typus
C.N. Fraga, 2382, RB, 478587,  (RB00555525)
C. Baez, 1019, RB,  (RB01176978), Rio de Janeiro

IMAGENS DE CAMPO/ILUSTRAÇÕES
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Angiospermas Bromeliaceae A.Juss.

Figura 1: Alcantarea farneyi (Martinelli & A.F.Costa) J.R.Grant
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Angiospermas Bromeliaceae A.Juss.

Alcantarea galactea Coser & Versieux
DESCRIÇÃO

Caule: tipo de broto(s) basal(ais). Folha: ápice(s) da lâmina(s) foliar(es) agudo(s); cor da lâmina(s) foliar(es) verde; forma
da lâmina(s) linear(es)/linear(es) triangular(es); forma da roseta(s) infundibuliforme(s); larg. (cm) da lâmina(s) foliar(es)
acima de 7 cm; margem(ns) foliar(es) maculada(s) ou com fina(s) linha(s) vinácea ou roxa ausente(s); presença de cera
epicuticular(es) fortemente cerácea. Inflorescência: tipo panícula(s). Flor: forma externa(s) da bráctea(s) floral(ais)
convexa(s) e quase lisa(s); posição das flor(es) secunda(s)/dística(s); carena(s) das bráctea(s) floral(ais) presente(s) mesmo que
inconspícua(s); cor da bráctea(s) floral(ais) verde; forma da pétala(s) linear(es); forma dos apêndice(s) da pétala(s) obtuso(s);
cor da pétala(s) amarela/amarelada vinácea; posição dos estame(s) na(s) antese radiado(s).

COMENTÁRIO

O conteúdo deste campo foi omitido por apresentar problemas de formatação, por favor, consulte diretamente nossa página
(http://floradobrasil.jbrj.gov.br/).

Forma de Vida
Erva

Substrato
Rupícola

DISTRIBUIÇÃO

Nativa, é endêmica do Brasil

Domínios Fitogeográficos
Mata Atlântica

Tipos de Vegetação
Vegetação Sobre Afloramentos Rochosos

Distribuição Geográfica
Ocorrências confirmadas
Sudeste (Espírito Santo)

MATERIAL TESTEMUNHO

Coser, T.S. et al., 587, MBML, Espírito Santo, Typus

IMAGENS DE CAMPO/ILUSTRAÇÕES
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Angiospermas Bromeliaceae A.Juss.

Figura 1: Alcantarea galactea Coser & Versieux

BIBLIOGRAFIA

Coser, T. S., L. M. Versieux, and T. Wendt. 2013. Alcantarea galactea (Bromeliaceae), a new giant bromeliad from Brazil, with
populations seen from the sky. Systematic Botany 38:339-343.
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Angiospermas Bromeliaceae A.Juss.

Alcantarea geniculata (Wawra) J.R.Grant
Tem como sinônimo
basiônimo Platystachys geniculata Wawra
homotípico Vriesea geniculata (Wawra) Wawra
heterotípico Vriesea regina  var.  glaziouana (Lem.) Wawra

DESCRIÇÃO

Caule: tipo de broto(s) basal(ais). Folha: ápice(s) da lâmina(s) foliar(es) agudo(s); cor da lâmina(s) foliar(es) verde; forma
da lâmina(s) linear(es) triangular(es); forma da roseta(s) infundibuliforme(s); larg. (cm) da lâmina(s) foliar(es) entre 5 e 12
cm; margem(ns) foliar(es) maculada(s) ou com fina(s) linha(s) vinácea ou roxa ausente(s); presença de cera epicuticular(es)
folha(s) lustrosa(s). Inflorescência: tipo panícula(s). Flor: forma externa(s) da bráctea(s) floral(ais) convexa(s) e quase lisa(s);
posição das flor(es) dística(s); carena(s) das bráctea(s) floral(ais) presente(s) mesmo que inconspícua(s); cor da bráctea(s)
floral(ais) verde; forma da pétala(s) linear(es); forma dos apêndice(s) da pétala(s) obtuso(s); cor da pétala(s) amarela;
posição dos estame(s) na(s) antese fasciculado(s).

COMENTÁRIO

 
Espécie facilmente reconhecida, sendo caracterizada por suas flores com pétalas amarelo-ouro, brácteas primárias longas e
encurvadas e folhas verde-escuras concolores e lustrosas. Ocorre em afloramentos rochosos em meio a floresta, entre 700-1700
m.s.m., nos municípios do Rio de Janeiro, Petrópolis, Teresópolis e Magé, no estado do Rio de Janeiro, tendo suas maiores
populações conhecidas para o Parque Nacional da Serra dos Órgãos. É morfologicamente similar a Alcantarea nervaresii (in vivo,
da qual difere pelo porte muito maior) e a A. glaziouana (in sicco, da qual difere facilmente pela cor das pétalas). O período de
floração da espécie se estende de novembro a abril, com frutos coletados em abril, junho e julho.

Forma de Vida
Erva

Substrato
Rupícola

DISTRIBUIÇÃO

Nativa, é endêmica do Brasil

Domínios Fitogeográficos
Mata Atlântica

Tipos de Vegetação
Campo de Altitude, Vegetação Sobre Afloramentos Rochosos

Distribuição Geográfica
Ocorrências confirmadas
Sudeste (Rio de Janeiro)

MATERIAL TESTEMUNHO

G. Martinelli, 15517, RB, Rio de Janeiro
Versieux, L.M, 456, RB, 505968, , ,  (RB00605413)

IMAGENS DE CAMPO/ILUSTRAÇÕES
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Angiospermas Bromeliaceae A.Juss.

Figura 1: Alcantarea geniculata (Wawra) J.R.Grant

Figura 2: Alcantarea geniculata (Wawra) J.R.Grant

BIBLIOGRAFIA

VERSIEUX, L.M. 2009. Sistemática, filogenia e morfologia de Alcantarea (Bromeliaceae).  Ph.D. Thesis, Instituto de
Biociências, Universidade de São Paulo.
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Angiospermas Bromeliaceae A.Juss.

Alcantarea glaucifolia Leme &
L.Kollmann
DESCRIÇÃO

Caule: tipo de broto(s) basal(ais). Folha: ápice(s) da lâmina(s) foliar(es) obtuso(s); cor da lâmina(s) foliar(es) verde;
forma da lâmina(s) ligulada(s); forma da roseta(s) infundibuliforme(s); larg. (cm) da lâmina(s) foliar(es) acima de 7 cm;
margem(ns) foliar(es) maculada(s) ou com fina(s) linha(s) vinácea ou roxa presente(s); presença de cera epicuticular(es)
folha(s) lustrosa(s). Inflorescência: tipo panícula(s). Flor: forma externa(s) da bráctea(s) floral(ais) gibosa(s); posição das
flor(es) dística(s); carena(s) das bráctea(s) floral(ais) ausente(s); cor da bráctea(s) floral(ais) verde; forma da pétala(s)
linear(es); forma dos apêndice(s) da pétala(s) agudo(s); cor da pétala(s) amarela; posição dos estame(s) na(s) antese
fasciculado(s).

Forma de Vida
Erva

Substrato
Rupícola

DISTRIBUIÇÃO

Nativa, é endêmica do Brasil

Domínios Fitogeográficos
Mata Atlântica

Tipos de Vegetação
Vegetação Sobre Afloramentos Rochosos

Distribuição Geográfica
Ocorrências confirmadas
Sudeste (Espírito Santo)

MATERIAL TESTEMUNHO

E.M.C. Leme, 7799, RB, , , , ,  (RB01128166), MBML (MBML051679), Espírito Santo, Typus

IMAGENS DE CAMPO/ILUSTRAÇÕES
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Angiospermas Bromeliaceae A.Juss.

Figura 1: Alcantarea glaucifolia Leme & L.Kollmann
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Angiospermas Bromeliaceae A.Juss.

Alcantarea glaziouana (Leme) J.R.Grant
Tem como sinônimo
basiônimo Vriesea glaziouana Lem.
heterotípico Vriesea hillegeeriana Baker
heterotípico Vriesea vasta Mez

DESCRIÇÃO

Caule: tipo de broto(s) axilar(es). Folha: ápice(s) da lâmina(s) foliar(es) agudo(s); cor da lâmina(s) foliar(es) verde; forma da
lâmina(s) estreito(s) triangular(es); forma da roseta(s) infundibuliforme(s); larg. (cm) da lâmina(s) foliar(es) entre 5 e 12 cm;
margem(ns) foliar(es) maculada(s) ou com fina(s) linha(s) vinácea ou roxa presente(s); presença de cera epicuticular(es)
folha(s) glauca(s) com cera em banda. Inflorescência: tipo panícula(s). Flor: forma externa(s) da bráctea(s) floral(ais)
convexa(s) e quase lisa(s); posição das flor(es) dística(s); carena(s) das bráctea(s) floral(ais) ausente(s); cor da bráctea(s)
floral(ais) verde; forma da pétala(s) linear(es); forma dos apêndice(s) da pétala(s) obtuso(s); cor da pétala(s) branca; posição
dos estame(s) na(s) antese fasciculado(s).

COMENTÁRIO

O conteúdo deste campo foi omitido por apresentar problemas de formatação, por favor, consulte diretamente nossa página
(http://floradobrasil.jbrj.gov.br/).

Forma de Vida
Erva

Substrato
Rupícola

DISTRIBUIÇÃO

Nativa, é endêmica do Brasil

Domínios Fitogeográficos
Mata Atlântica

Tipos de Vegetação
Vegetação Sobre Afloramentos Rochosos

Distribuição Geográfica
Ocorrências confirmadas
Sudeste (Rio de Janeiro)

MATERIAL TESTEMUNHO

A.F.M. Glaziou, 15468, P (P00753344), P (P00753342)
L.B. Smith, 6829, NY,  (NY00873206), Rio de Janeiro
J.P.P. Carauta, 3345, HRB, HB, GUA, RB, Rio de Janeiro

IMAGENS DE CAMPO/ILUSTRAÇÕES
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Angiospermas Bromeliaceae A.Juss.

Figura 1: Alcantarea glaziouana (Leme) J.R.Grant

BIBLIOGRAFIA

VERSIEUX, L.M. 2009. Sistemática, filogenia e morfologia de Alcantarea (Bromeliaceae).  Ph.D. Thesis, Instituto de
Biociências, Universidade de São Paulo.
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Angiospermas Bromeliaceae A.Juss.

Alcantarea heloisae J.R.Grant
DESCRIÇÃO

Caule: tipo de broto(s) axilar(es). Folha: ápice(s) da lâmina(s) foliar(es) variável(eis) de agudo(s) a(s) obtuso(s); cor da
lâmina(s) foliar(es) verde; forma da lâmina(s) linear(es); forma da roseta(s) infundibuliforme(s); larg. (cm) da lâmina(s)
foliar(es) entre 5 e 12 cm; margem(ns) foliar(es) maculada(s) ou com fina(s) linha(s) vinácea ou roxa presente(s); presença
de cera epicuticular(es) folha(s) glauca(s) com cera em banda. Inflorescência: tipo panícula(s). Flor: forma externa(s) da
bráctea(s) floral(ais) convexa(s) e quase lisa(s); posição das flor(es) dística(s); carena(s) das bráctea(s) floral(ais) ausente(s);
cor da bráctea(s) floral(ais) vermelho vinácea; forma da pétala(s) linear(es); forma dos apêndice(s) da pétala(s) agudo(s); cor
da pétala(s) amarela; posição dos estame(s) na(s) antese fasciculado(s).

COMENTÁRIO

Com área de ocorrência restrita, é encontrada sobre rochas entre 300-900 m.s.m., apenas para o município de Santa Maria
Madalena, estado do Rio de Janeiro. A espécie caracteriza-se por depósitos de ceras bem marcados em suas folhas e brácteas que
frequentemente apresentam o ápice arroxeado, brácteas florais de cor amarelo-brilhante e pétalas amarelas recurvadas para trás,
em formato de âncora. É semelhante, morfologicamente, a A. nahoumii, A. nevaresii e A. odorata. Têm seus frutos coletados entre
março e abril, com período de floração entre o fim de novembro e fevereiro.

Forma de Vida
Erva

Substrato
Rupícola

DISTRIBUIÇÃO

Nativa, é endêmica do Brasil

Domínios Fitogeográficos
Mata Atlântica

Tipos de Vegetação
Campo de Altitude, Vegetação Sobre Afloramentos Rochosos

Distribuição Geográfica
Ocorrências confirmadas
Sudeste (Rio de Janeiro)

MATERIAL TESTEMUNHO

R.C. Forzza, 4159, MBM, RB, Rio de Janeiro
Santos Lima, 14178, RB, 28349,  (RB00176865), Rio de Janeiro
R.C. Forzza, 2843, RB, 402256, , ,  (RB00177367), Rio de Janeiro
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Angiospermas Bromeliaceae A.Juss.

Alcantarea imperialis (Carrière) Harms
Tem como sinônimo
basiônimo Vriesea imperialis Carrière
heterotípico Tillandsia blokii Hemsl.
heterotípico Vriesea blokii (Hemsl.) Mez

DESCRIÇÃO

Caule: tipo de broto(s) basal(ais). Folha: ápice(s) da lâmina(s) foliar(es) variável(eis) de agudo(s) a(s) obtuso(s); cor da
lâmina(s) foliar(es) variável(eis) entre verde e vinácea; forma da lâmina(s) ligulada(s); forma da roseta(s) infundibuliforme(s);
larg. (cm) da lâmina(s) foliar(es) acima de 7 cm; margem(ns) foliar(es) maculada(s) ou com fina(s) linha(s) vinácea ou roxa
presente(s); presença de cera epicuticular(es) variável(eis) de lustrosa(s) à cerácea. Inflorescência: tipo panícula(s). Flor:
forma externa(s) da bráctea(s) floral(ais) convexa(s) e quase lisa(s); posição das flor(es) secunda(s); carena(s) das bráctea(s)
floral(ais) presente(s) mesmo que inconspícua(s); cor da bráctea(s) floral(ais) vinácea na(s) base verde ou amarela no ápice(s);
forma da pétala(s) linear(es); forma dos apêndice(s) da pétala(s) obtuso(s); cor da pétala(s) amarela; posição dos estame(s)
na(s) antese radiado(s).

COMENTÁRIO

Ocorre em afloramentos rochosos de grande inclinação e em platôs, entre 800-1800 m.s.m., distribuindo-se nos estados do Rio
de Janeiro (Serra dos Órgãos, Parque Estadual dos Três Picos, Parque Estadual do Desengano e Reserva Ecológica de Macaé de
Cima) e Minas Gerais (Serra da Mantiqueira, nos municípios de Dona Euzébia, Juiz de Fora, Lima Duarte e Manhaçu). Apresenta
variação morfológica considerável entre as populações, sendo caracterizada, geralmente, por seu grande porte, com bainhas,
lâminas foliares e flores de grandes dimensões, brácteas florais carenadas, flores secundas para cima e botões florais encurvados.
É considerada morfologicamente semelhante a Alcantarea regina. Seu período de floração se estende de novembro a março, com
frutos maduros em junho.

Forma de Vida
Erva

Substrato
Rupícola

DISTRIBUIÇÃO

Nativa, é endêmica do Brasil

Domínios Fitogeográficos
Mata Atlântica

Tipos de Vegetação
Campo de Altitude, Vegetação Sobre Afloramentos Rochosos

Distribuição Geográfica
Ocorrências confirmadas
Sudeste (Minas Gerais, Rio de Janeiro)

MATERIAL TESTEMUNHO

R.C. Forzza, 3202, SP, RB, Minas Gerais
s.c., s.n., K, ,  (K000322037), Typus
Schwacke, 11911, RB, 112302, , , ,  (RB00184279)

IMAGENS DE CAMPO/ILUSTRAÇÕES
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Angiospermas Bromeliaceae A.Juss.

Figura 1: Alcantarea imperialis (Carrière) Harms

Figura 2: Alcantarea imperialis (Carrière) Harms

BIBLIOGRAFIA

VERSIEUX, L.M. 2009. Sistemática, filogenia e morfologia de Alcantarea (Bromeliaceae).  Ph.D. Thesis, Instituto de
Biociências, Universidade de São Paulo.
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Angiospermas Bromeliaceae A.Juss.

Alcantarea lanceopetala Leme
DESCRIÇÃO

Caule: tipo de broto(s) basal(ais). Folha: ápice(s) da lâmina(s) foliar(es) obtuso(s); cor da lâmina(s) foliar(es) verde;
forma da lâmina(s) linear(es) triangular(es); forma da roseta(s) estreitamente infundibuliforme(s); larg. (cm) da lâmina(s)
foliar(es) acima de 7 cm; margem(ns) foliar(es) maculada(s) ou com fina(s) linha(s) vinácea ou roxa ausente(s); presença
de cera epicuticular(es) folha(s) lustrosa(s). Inflorescência: tipo panícula(s). Flor: forma externa(s) da bráctea(s) floral(ais)
convexa(s) e quase lisa(s); posição das flor(es) dística(s); carena(s) das bráctea(s) floral(ais) ausente(s); cor da bráctea(s)
floral(ais) verde; forma da pétala(s) obovada(s); forma dos apêndice(s) da pétala(s) obtuso(s); cor da pétala(s) branca;
posição dos estame(s) na(s) antese fasciculado(s).

DESCRIÇÃO ADICIONAL

Espécie conhecida apenas da região da localidade típica. Apresenta como características únicas as flores perfumadas, de pétalas
levemente obovais e brancas.

Forma de Vida
Erva

Substrato
Rupícola

DISTRIBUIÇÃO

Nativa, é endêmica do Brasil

Domínios Fitogeográficos
Mata Atlântica

Tipos de Vegetação
Vegetação Sobre Afloramentos Rochosos

Distribuição Geográfica
Ocorrências confirmadas
Sudeste (Minas Gerais)

MATERIAL TESTEMUNHO

R. Vasconcelos, s.n., RB,  (RB00874760), RB,  (RB00874759), RB,  (RB00874698), Minas Gerais, Typus

IMAGENS DE CAMPO/ILUSTRAÇÕES
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Angiospermas Bromeliaceae A.Juss.

Figura 1: Alcantarea lanceopetala Leme

Figura 2: Alcantarea lanceopetala Leme

BIBLIOGRAFIA

Leme, E.M.C., Till, W., Kollmann, L.J.C., Moura, R.L., & Ribeiro, O.B.C. 2014. Miscellaneous New Species of Brazilian
Bromeliaceae – III. Phytotaxa 177:61-100.
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Angiospermas Bromeliaceae A.Juss.

Alcantarea longibracteata Leme & Fraga
DESCRIÇÃO

Caule: tipo de broto(s) basal(ais). Folha: ápice(s) da lâmina(s) foliar(es) obtuso(s); cor da lâmina(s) foliar(es) verde;
forma da lâmina(s) ligulada(s); forma da roseta(s) infundibuliforme(s); larg. (cm) da lâmina(s) foliar(es) acima de 7 cm;
margem(ns) foliar(es) maculada(s) ou com fina(s) linha(s) vinácea ou roxa presente(s); presença de cera epicuticular(es)
folha(s) lustrosa(s). Inflorescência: tipo panícula(s). Flor: forma externa(s) da bráctea(s) floral(ais) convexa(s) e quase lisa(s);
posição das flor(es) dística(s); carena(s) das bráctea(s) floral(ais) ausente(s); cor da bráctea(s) floral(ais) amarela; forma da
pétala(s) linear(es); forma dos apêndice(s) da pétala(s) obtuso(s); cor da pétala(s) amarela; posição dos estame(s) na(s) antese
fasciculado(s).

COMENTÁRIO

Espécie facilmente reconhecida pelas longas brácteas do pedúnculo, roseta e inflorescências pouco densas e ocorrência de
ramificações de segunda ordem na inflorescência. Ocorre, entre 170-600 m.s.m., em locais abertos e ilhas de vegetação, porém é
conhecida apenas de duas coleções no município de Águia Branca, estado do Espírito Santo. É morfologicamente semelhante a
Alcantarea odorata, diferindo dessa principalmente por apresentar menor número de folhas, verdes lustrosas (vs. albo-cerosas em
A. odorata), brácteas do pedúnculo mais longas que os entrenós e também lustrosas (vs. albo-cerosas), brácteas florais menores e
ramos da inflorescência menos numerosos. Coletada ao fim da floração com frutos maduros em abril.

Forma de Vida
Erva

Substrato
Rupícola

DISTRIBUIÇÃO

Nativa, é endêmica do Brasil

Domínios Fitogeográficos
Mata Atlântica

Tipos de Vegetação
Vegetação Sobre Afloramentos Rochosos

Distribuição Geográfica
Ocorrências confirmadas
Sudeste (Espírito Santo)

MATERIAL TESTEMUNHO

E.M.C. Leme, 7346, RB, 477691,  (RB00553814), RB, 477691,  (RB00565969), RB, 477691,  (RB00562516), RB,
477691,  (RB00562508), RB, 477691,  (RB00562513), Espírito Santo, Typus

IMAGENS DE CAMPO/ILUSTRAÇÕES
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Angiospermas Bromeliaceae A.Juss.

Figura 1: Alcantarea longibracteata Leme & Fraga

BIBLIOGRAFIA

VERSIEUX, L.M. 2009. Sistemática, filogenia e morfologia de Alcantarea (Bromeliaceae).  Ph.D. Thesis, Instituto de
Biociências, Universidade de São Paulo.
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Angiospermas Bromeliaceae A.Juss.

Alcantarea martinellii Versieux & Wand.
DESCRIÇÃO

Caule: tipo de broto(s) basal(ais). Folha: ápice(s) da lâmina(s) foliar(es) obtuso(s); cor da lâmina(s) foliar(es) verde;
forma da lâmina(s) ligulada(s); forma da roseta(s) infundibuliforme(s); larg. (cm) da lâmina(s) foliar(es) acima de 7 cm;
margem(ns) foliar(es) maculada(s) ou com fina(s) linha(s) vinácea ou roxa presente(s); presença de cera epicuticular(es)
folha(s) lustrosa(s). Inflorescência: tipo espiga(s)/panícula(s). Flor: forma externa(s) da bráctea(s) floral(ais) convexa(s) e
quase lisa(s); posição das flor(es) dística(s); carena(s) das bráctea(s) floral(ais) ausente(s); cor da bráctea(s) floral(ais) verde;
forma da pétala(s) linear(es); forma dos apêndice(s) da pétala(s) agudo(s); cor da pétala(s) amarela; posição dos estame(s)
na(s) antese fasciculado(s).

Forma de Vida
Erva

Substrato
Rupícola

DISTRIBUIÇÃO

Nativa, é endêmica do Brasil

Domínios Fitogeográficos
Mata Atlântica

Tipos de Vegetação
Vegetação Sobre Afloramentos Rochosos

Distribuição Geográfica
Ocorrências confirmadas
Sudeste (Rio de Janeiro)

MATERIAL TESTEMUNHO

P.I. Braga, 1558, SP, RB, Rio de Janeiro, Typus
C. Baez, 1133, RB, , ,  (RB01192884), Rio de Janeiro

IMAGENS DE CAMPO/ILUSTRAÇÕES

Figura 1: Alcantarea martinellii Versieux & Wand.
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Angiospermas Bromeliaceae A.Juss.

BIBLIOGRAFIA

Versieux, L.M., & Wanderley, M.G.L. 2009. A new species of Alcantarea (Bromeliaceae, Tillandsioideae) from Serra dos
Órgãos, Rio de Janeiro, Brazil. Brittonia 61:336-340
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Angiospermas Bromeliaceae A.Juss.

Alcantarea nahoumii (Leme) J.R.Grant
Tem como sinônimo
basiônimo Vriesea nahoumii Leme

DESCRIÇÃO

Caule: tipo de broto(s) axilar(es). Folha: ápice(s) da lâmina(s) foliar(es) agudo(s); cor da lâmina(s) foliar(es) verde
amarelada; forma da lâmina(s) ligulada(s); forma da roseta(s) infundibuliforme(s); larg. (cm) da lâmina(s) foliar(es)
entre 5 e 12 cm; margem(ns) foliar(es) maculada(s) ou com fina(s) linha(s) vinácea ou roxa ausente(s); presença de cera
epicuticular(es) folha(s) lustrosa(s). Inflorescência: tipo panícula(s). Flor: forma externa(s) da bráctea(s) floral(ais)
convexa(s) e quase lisa(s); posição das flor(es) dística(s); carena(s) das bráctea(s) floral(ais) presente(s) mesmo que
inconspícua(s); cor da bráctea(s) floral(ais) amarela; forma da pétala(s) linear(es); forma dos apêndice(s) da pétala(s)
obtuso(s); cor da pétala(s) amarela; posição dos estame(s) na(s) antese fasciculado(s).

Forma de Vida
Erva

Substrato
Rupícola

DISTRIBUIÇÃO

Nativa, é endêmica do Brasil

Domínios Fitogeográficos
Caatinga, Mata Atlântica

Tipos de Vegetação
Campo Rupestre, Vegetação Sobre Afloramentos Rochosos

Distribuição Geográfica
Ocorrências confirmadas
Nordeste (Bahia)

MATERIAL TESTEMUNHO

L.R.Noblick, 3752, RB, 250061, ,  (RB00632133), Bahia
L.R. Noblick, 3547, RB, 505970, ,  (RB00605415), Bahia
L.M.Versieux, 418, RB, 506044, ,  (RB00605854), Bahia

BIBLIOGRAFIA

VERSIEUX, L.M. 2009. Sistemática, filogenia e morfologia de Alcantarea (Bromeliaceae).  Ph.D. Thesis, Instituto de
Biociências, Universidade de São Paulo.
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Angiospermas Bromeliaceae A.Juss.

Alcantarea nana Leme
DESCRIÇÃO

Caule: tipo de broto(s) axilar(es). Folha: ápice(s) da lâmina(s) foliar(es) obtuso(s); cor da lâmina(s) foliar(es) variável(eis)
entre verde e vinácea; forma da lâmina(s) linear(es); forma da roseta(s) estreitamente infundibuliforme(s); larg. (cm) da
lâmina(s) foliar(es) até 7 cm; margem(ns) foliar(es) maculada(s) ou com fina(s) linha(s) vinácea ou roxa presente(s);
presença de cera epicuticular(es) folha(s) lustrosa(s). Inflorescência: tipo espiga(s). Flor: forma externa(s) da bráctea(s)
floral(ais) gibosa(s); posição das flor(es) dística(s); carena(s) das bráctea(s) floral(ais) ausente(s); cor da bráctea(s) floral(ais)
verde/verde vináceo/vinácea na(s) base verde ou amarela no ápice(s); forma da pétala(s) linear(es); forma dos apêndice(s) da
pétala(s) truncado(s); cor da pétala(s) amarelada vinácea; posição dos estame(s) na(s) antese radiado(s).

Forma de Vida
Erva

Substrato
Rupícola

DISTRIBUIÇÃO

Nativa, é endêmica do Brasil

Domínios Fitogeográficos
Mata Atlântica

Tipos de Vegetação
Vegetação Sobre Afloramentos Rochosos

Distribuição Geográfica
Ocorrências confirmadas
Sudeste (Minas Gerais)

IMAGENS DE CAMPO/ILUSTRAÇÕES

Figura 1: Alcantarea nana Leme
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Angiospermas Bromeliaceae A.Juss.

Figura 2: Alcantarea nana Leme

BIBLIOGRAFIA

Leme EMC, Till W, Kollmann LJC, Moura RL, Ribeiro OBC (2014) Miscellaneous new species of Brazilian
Bromeliaceae – III. Phytotaxa 177: 61-100.
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Angiospermas Bromeliaceae A.Juss.

Alcantarea nevaresii (Leme) J.R.Grant
DESCRIÇÃO

Caule: tipo de broto(s) basal(ais). Folha: ápice(s) da lâmina(s) foliar(es) agudo(s); cor da lâmina(s) foliar(es) verde; forma
da lâmina(s) triangular(es); forma da roseta(s) infundibuliforme(s); larg. (cm) da lâmina(s) foliar(es) até 7 cm; margem(ns)
foliar(es) maculada(s) ou com fina(s) linha(s) vinácea ou roxa ausente(s); presença de cera epicuticular(es) folha(s)
lustrosa(s). Inflorescência: tipo panícula(s). Flor: forma externa(s) da bráctea(s) floral(ais) convexa(s) e quase lisa(s); posição
das flor(es) dística(s); carena(s) das bráctea(s) floral(ais) presente(s) mesmo que inconspícua(s); cor da bráctea(s) floral(ais)
verde; forma da pétala(s) linear(es); forma dos apêndice(s) da pétala(s) obtuso(s); cor da pétala(s) amarela; posição dos
estame(s) na(s) antese fasciculado(s).

Forma de Vida
Erva

Substrato
Rupícola

DISTRIBUIÇÃO

Nativa, é endêmica do Brasil

Domínios Fitogeográficos
Mata Atlântica

Tipos de Vegetação
Campo de Altitude, Vegetação Sobre Afloramentos Rochosos

Distribuição Geográfica
Ocorrências confirmadas
Sudeste (Rio de Janeiro)

MATERIAL TESTEMUNHO

Andréa Costa, 377, RB, 424740, , ,  (RB00382225), Rio de Janeiro
Costa, A.F., 372, RB, Rio de Janeiro

IMAGENS DE CAMPO/ILUSTRAÇÕES

Figura 1: Alcantarea nevaresii (Leme) J.R.Grant
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Angiospermas Bromeliaceae A.Juss.

BIBLIOGRAFIA

VERSIEUX, L.M. 2009. Sistemática, filogenia e morfologia de Alcantarea (Bromeliaceae).  Ph.D. Thesis, Instituto de
Biociências, Universidade de São Paulo.
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Angiospermas Bromeliaceae A.Juss.

Alcantarea nigripetala Leme &
L.Kollmann
DESCRIÇÃO

Caule: tipo de broto(s) axilar(es). Folha: ápice(s) da lâmina(s) foliar(es) agudo(s); cor da lâmina(s) foliar(es) variável(eis)
entre verde e vinácea; forma da lâmina(s) ligulada(s); forma da roseta(s) infundibuliforme(s); larg. (cm) da lâmina(s)
foliar(es) até 7 cm; margem(ns) foliar(es) maculada(s) ou com fina(s) linha(s) vinácea ou roxa ausente(s); presença de cera
epicuticular(es) folha(s) lustrosa(s). Inflorescência: tipo panícula(s). Flor: forma externa(s) da bráctea(s) floral(ais) gibosa(s);
posição das flor(es) dística(s); carena(s) das bráctea(s) floral(ais) ausente(s); cor da bráctea(s) floral(ais) verde/verde vináceo;
forma da pétala(s) linear(es); forma dos apêndice(s) da pétala(s) obtuso(s); cor da pétala(s) vinácea; posição dos estame(s)
na(s) antese radiado(s).

Forma de Vida
Erva

Substrato
Rupícola

DISTRIBUIÇÃO

Nativa, é endêmica do Brasil

Domínios Fitogeográficos
Mata Atlântica

Tipos de Vegetação
Vegetação Sobre Afloramentos Rochosos

Distribuição Geográfica
Ocorrências confirmadas
Sudeste (Espírito Santo, Minas Gerais)

MATERIAL TESTEMUNHO

E.M.C. Leme, 7381, RB, 477701,  (RB00553824), RB, 477701,  (RB00562511), MBML, Minas Gerais, Typus

BIBLIOGRAFIA

Leme EMC, Fraga CN, Kollmann LJC, Fontana AP (2008) Three new Alcantarea species from Espírito Santo and Minas Gerais,
Brazil. Journal of the Bromeliad Society 58: 205-216.
Versieux LM, Wanderley MGL (2015) Bromélias-gigantes do Brasil. Natal: Capim Macio & Offset Gráfica e Editora Ltda, 200
pp.
Versieux LM, (org.) (No prelo) Alcantarea: giant bromeliads from Brazil: Capim Macio & Offset Gráfica e Editora Ltda, 300 pp.
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Angiospermas Bromeliaceae A.Juss.

Alcantarea occulta Leme
DESCRIÇÃO

Caule: tipo de broto(s) axilar(es). Folha: ápice(s) da lâmina(s) foliar(es) agudo(s); cor da lâmina(s) foliar(es) verde; forma
da lâmina(s) triangular(es); forma da roseta(s) infundibuliforme(s); larg. (cm) da lâmina(s) foliar(es) até 7 cm; margem(ns)
foliar(es) maculada(s) ou com fina(s) linha(s) vinácea ou roxa ausente(s); presença de cera epicuticular(es) folha(s)
lustrosa(s). Inflorescência: tipo panícula(s). Flor: forma externa(s) da bráctea(s) floral(ais) convexa(s) e quase lisa(s);
posição das flor(es) dística(s); carena(s) das bráctea(s) floral(ais) ausente(s); cor da bráctea(s) floral(ais) amarela; forma da
pétala(s) linear(es); forma dos apêndice(s) da pétala(s) agudo(s); cor da pétala(s) amarela; posição dos estame(s) na(s) antese
fasciculado(s).

Forma de Vida
Erva

Substrato
Rupícola

DISTRIBUIÇÃO

Nativa, é endêmica do Brasil

Domínios Fitogeográficos
Mata Atlântica

Tipos de Vegetação
Vegetação Sobre Afloramentos Rochosos

Distribuição Geográfica
Ocorrências confirmadas
Sudeste (Minas Gerais)

IMAGENS DE CAMPO/ILUSTRAÇÕES

Figura 1: Alcantarea occulta Leme
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Angiospermas Bromeliaceae A.Juss.

Figura 2: Alcantarea occulta Leme

BIBLIOGRAFIA

Leme, E. M. C., and L. J. C. Kollmann. 2013. Miscellaneous New species of Brazilian Bromeliaceae. Phytotaxa 108:1-40.
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Angiospermas Bromeliaceae A.Juss.

Alcantarea odorata (Leme) J.R.Grant
Tem como sinônimo
basiônimo Vriesea odorata Leme

DESCRIÇÃO

Caule: tipo de broto(s) basal(ais). Folha: ápice(s) da lâmina(s) foliar(es) agudo(s); cor da lâmina(s) foliar(es) verde;
forma da lâmina(s) estreito(s) triangular(es); forma da roseta(s) estreitamente infundibuliforme(s); larg. (cm) da lâmina(s)
foliar(es) até 7 cm; margem(ns) foliar(es) maculada(s) ou com fina(s) linha(s) vinácea ou roxa ausente(s); presença de
cera epicuticular(es) fortemente cerácea. Inflorescência: tipo panícula(s). Flor: forma externa(s) da bráctea(s) floral(ais)
convexa(s) e quase lisa(s); posição das flor(es) dística(s); carena(s) das bráctea(s) floral(ais) ausente(s)/presente(s) mesmo
que inconspícua(s); cor da bráctea(s) floral(ais) amarela; forma da pétala(s) linear(es); forma dos apêndice(s) da pétala(s)
obtuso(s); cor da pétala(s) amarela; posição dos estame(s) na(s) antese fasciculado(s).

COMENTÁRIO

A espécie é relacionada à Alcantarea acuminatifolia, porém com inflorescência muito mais estreita. Restringe-se ao norte do RJ.
Apresenta folhas e brácteas do pedúndulo fortemente cerosas.

Forma de Vida
Erva

Substrato
Rupícola

DISTRIBUIÇÃO

Nativa, é endêmica do Brasil

Domínios Fitogeográficos
Mata Atlântica

Tipos de Vegetação
Vegetação Sobre Afloramentos Rochosos

Distribuição Geográfica
Ocorrências confirmadas
Sudeste (Rio de Janeiro)

IMAGENS DE CAMPO/ILUSTRAÇÕES
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Angiospermas Bromeliaceae A.Juss.

Figura 1: Alcantarea odorata (Leme) J.R.Grant

BIBLIOGRAFIA

Versieux LM, Wanderley MGL (2015) Bromélias-gigantes do Brasil. Natal: Capim Macio & Offset Gráfica e Editora Ltda, 200
pp.
Versieux LM, (org.) (No prelo) Alcantarea: giant bromeliads from Brazil: Capim Macio & Offset Gráfica e Editora Ltda, 300 pp.
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Angiospermas Bromeliaceae A.Juss.

Alcantarea pataxoana Versieux
DESCRIÇÃO

Caule: tipo de broto(s) axilar(es). Folha: ápice(s) da lâmina(s) foliar(es) agudo(s)/atenuado(s); cor da lâmina(s) foliar(es)
verde amarelada; forma da lâmina(s) linear(es) triangular(es); forma da roseta(s) infundibuliforme(s); larg. (cm) da lâmina(s)
foliar(es) acima de 7 cm; margem(ns) foliar(es) maculada(s) ou com fina(s) linha(s) vinácea ou roxa presente(s); presença
de cera epicuticular(es) folha(s) lustrosa(s). Inflorescência: tipo panícula(s). Flor: forma externa(s) da bráctea(s) floral(ais)
gibosa(s); posição das flor(es) dística(s); carena(s) das bráctea(s) floral(ais) ausente(s); cor da bráctea(s) floral(ais) verde/
amarelada ou castanha com margem(ns) vinácea; forma da pétala(s) linear(es); forma dos apêndice(s) da pétala(s) agudo(s);
cor da pétala(s) amarela; posição dos estame(s) na(s) antese radiado(s).

COMENTÁRIO

A espécie é conhecida de poucos registros, do sul da BA. Comumente apresenta roseta com coloração fortemente amarelada. É
relacionada à A. burle-marxii.

Forma de Vida
Erva

Substrato
Rupícola

DISTRIBUIÇÃO

Nativa, é endêmica do Brasil

Domínios Fitogeográficos
Mata Atlântica

Tipos de Vegetação
Vegetação Sobre Afloramentos Rochosos

Distribuição Geográfica
Ocorrências confirmadas
Nordeste (Bahia)
Possíveis ocorrências
Sudeste (Rio de Janeiro)

MATERIAL TESTEMUNHO

G. Martinelli, 15475, RB, 510835, Bahia, Typus

IMAGENS DE CAMPO/ILUSTRAÇÕES
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Angiospermas Bromeliaceae A.Juss.

Figura 1: Alcantarea pataxoana Versieux

BIBLIOGRAFIA

Versieux LM, Wanderley MGL (2015) Bromélias-gigantes do Brasil. Natal: Capim Macio & Offset Gráfica e Editora Ltda, 200
pp.
Versieux LM, (org.) (No prelo) Alcantarea: giant bromeliads from Brazil: Capim Macio & Offset Gráfica e Editora Ltda, 300 pp.
Versieux, L.M., Vasconcellos, N., Martinelli, G., & Wanderley, M.G.L. 2012. Alcantarea pataxoana (Bromeliaceae), a New
Species from Bahia, Brazil. Systematic Botany 37:636-640.
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Angiospermas Bromeliaceae A.Juss.

Alcantarea patriae Versieux & Wand.
DESCRIÇÃO

Caule: tipo de broto(s) basal(ais). Folha: ápice(s) da lâmina(s) foliar(es) agudo(s); cor da lâmina(s) foliar(es) verde; forma
da lâmina(s) linear(es)/linear(es) triangular(es); forma da roseta(s) infundibuliforme(s); larg. (cm) da lâmina(s) foliar(es)
acima de 7 cm; margem(ns) foliar(es) maculada(s) ou com fina(s) linha(s) vinácea ou roxa ausente(s); presença de cera
epicuticular(es) folha(s) glauca(s) com cera em banda. Inflorescência: tipo panícula(s). Flor: forma externa(s) da bráctea(s)
floral(ais) convexa(s) e quase lisa(s); posição das flor(es) dística(s); carena(s) das bráctea(s) floral(ais) ausente(s); cor da
bráctea(s) floral(ais) amarela; forma da pétala(s) linear(es); forma dos apêndice(s) da pétala(s) agudo(s); cor da pétala(s)
amarela; posição dos estame(s) na(s) antese fasciculado(s).

Forma de Vida
Erva

Substrato
Rupícola

DISTRIBUIÇÃO

Nativa, é endêmica do Brasil

Domínios Fitogeográficos
Mata Atlântica

Tipos de Vegetação
Vegetação Sobre Afloramentos Rochosos

Distribuição Geográfica
Ocorrências confirmadas
Sudeste (Espírito Santo)

MATERIAL TESTEMUNHO

Versieux, L.M., 365, BHCB,  (BHCB000093), MBM,  (MBM0339690), BHCB,  (BHCB000092), R, SP, MBML, SPF,
HUEFS, Espírito Santo, Typus

IMAGENS DE CAMPO/ILUSTRAÇÕES

Figura 1: Alcantarea patriae Versieux & Wand.
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Angiospermas Bromeliaceae A.Juss.

BIBLIOGRAFIA

Versieux LM, Wanderley MGL (2015) Bromélias-gigantes do Brasil. Natal: Capim Macio & Offset Gráfica e Editora Ltda, 200
pp.
Versieux LM, (org.) (No prelo) Alcantarea: giant bromeliads from Brazil: Capim Macio & Offset Gráfica e Editora Ltda, 300 pp.
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Angiospermas Bromeliaceae A.Juss.

Alcantarea recurvifolia Leme
DESCRIÇÃO

Caule: tipo de broto(s) basal(ais). Folha: ápice(s) da lâmina(s) foliar(es) agudo(s)/atenuado(s); cor da lâmina(s) foliar(es)
verde; forma da lâmina(s) estreito(s) triangular(es); forma da roseta(s) estreitamente infundibuliforme(s); larg. (cm) da
lâmina(s) foliar(es) acima de 7 cm; margem(ns) foliar(es) maculada(s) ou com fina(s) linha(s) vinácea ou roxa presente(s);
presença de cera epicuticular(es) folha(s) lustrosa(s). Inflorescência: tipo panícula(s). Flor: forma externa(s) da bráctea(s)
floral(ais) convexa(s) e quase lisa(s); posição das flor(es) dística(s); carena(s) das bráctea(s) floral(ais) presente(s) mesmo
que inconspícua(s); cor da bráctea(s) floral(ais) verde/verde vináceo; forma da pétala(s) linear(es); forma dos apêndice(s) da
pétala(s) agudo(s); cor da pétala(s) amarela; posição dos estame(s) na(s) antese fasciculado(s).

Forma de Vida
Erva

Substrato
Rupícola

DISTRIBUIÇÃO

Nativa, é endêmica do Brasil

Domínios Fitogeográficos
Cerrado

Tipos de Vegetação
Cerrado (lato sensu), Vegetação Sobre Afloramentos Rochosos

Distribuição Geográfica
Ocorrências confirmadas
Sudeste (Minas Gerais)

IMAGENS DE CAMPO/ILUSTRAÇÕES

Figura 1: Alcantarea recurvifolia Leme

BIBLIOGRAFIA

Leme, E.M.C., Till, W., Kollmann, L.J.C., Moura, R.L., & Ribeiro, O.B.C. 2014. Miscellaneous New Species of Brazilian
Bromeliaceae – III. Phytotaxa 177:61-100.
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Angiospermas Bromeliaceae A.Juss.
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Angiospermas Bromeliaceae A.Juss.

Alcantarea regina (Vell.) Harms
Tem como sinônimo
basiônimo Tillandsia regina Vell.
homotípico Vriesea regina (Vell.) Beer
heterotípico Alcantarea edmundoi Leme
heterotípico Vriesea edmundoi Leme

DESCRIÇÃO

Caule: tipo de broto(s) basal(ais). Folha: ápice(s) da lâmina(s) foliar(es) agudo(s); cor da lâmina(s) foliar(es) verde; forma
da lâmina(s) linear(es) triangular(es); forma da roseta(s) infundibuliforme(s); larg. (cm) da lâmina(s) foliar(es) entre 5 e 12
cm; margem(ns) foliar(es) maculada(s) ou com fina(s) linha(s) vinácea ou roxa ausente(s); presença de cera epicuticular(es)
folha(s) lustrosa(s). Inflorescência: tipo panícula(s). Flor: forma externa(s) da bráctea(s) floral(ais) convexa(s) e quase lisa(s);
posição das flor(es) secunda(s); carena(s) das bráctea(s) floral(ais) presente(s) mesmo que inconspícua(s); cor da bráctea(s)
floral(ais) verde; forma da pétala(s) linear(es); forma dos apêndice(s) da pétala(s) agudo(s); cor da pétala(s) amarela; posição
dos estame(s) na(s) antese radiado(s).

Forma de Vida
Erva

Substrato
Rupícola

DISTRIBUIÇÃO

Nativa, é endêmica do Brasil

Domínios Fitogeográficos
Mata Atlântica

Tipos de Vegetação
Vegetação Sobre Afloramentos Rochosos

Distribuição Geográfica
Ocorrências confirmadas
Sudeste (Minas Gerais, Rio de Janeiro, São Paulo)

MATERIAL TESTEMUNHO

F.Pinheiro, 189, RB, 506032,  (RB00605816), São Paulo
R.C. Forzza, 4305, RB, SP, Minas Gerais

IMAGENS DE CAMPO/ILUSTRAÇÕES
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Angiospermas Bromeliaceae A.Juss.

Figura 1: Alcantarea regina (Vell.) Harms

BIBLIOGRAFIA

VERSIEUX, L.M. 2009. Sistemática, filogenia e morfologia de Alcantarea (Bromeliaceae).  Ph.D. Thesis, Instituto de
Biociências, Universidade de São Paulo.
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Angiospermas Bromeliaceae A.Juss.

Alcantarea robertokautskyi Leme
DESCRIÇÃO

Caule: tipo de broto(s) basal(ais). Folha: ápice(s) da lâmina(s) foliar(es) agudo(s)/acuminada(s); cor da lâmina(s) foliar(es)
verde/variável(eis) entre verde e vinácea; forma da lâmina(s) triangular(es); forma da roseta(s) infundibuliforme(s); larg.
(cm) da lâmina(s) foliar(es) acima de 7 cm; margem(ns) foliar(es) maculada(s) ou com fina(s) linha(s) vinácea ou roxa
presente(s); presença de cera epicuticular(es) fortemente cerácea. Inflorescência: tipo panícula(s). Flor: forma externa(s)
da bráctea(s) floral(ais) gibosa(s); posição das flor(es) dística(s); carena(s) das bráctea(s) floral(ais) ausente(s); cor da
bráctea(s) floral(ais) verde/verde vináceo; forma da pétala(s) linear(es); forma dos apêndice(s) da pétala(s) obtuso(s); cor da
pétala(s) cor de creme; posição dos estame(s) na(s) antese radiado(s).

COMENTÁRIO

Espécie muito ornamental e muito próxima de Alcantarea cerosa. Pode chegar a desenvolver um caule robusto, especialmente
quando cultivada. Difere de A. cerosa, pelo pedúnculo em geral subereto, base estéril dos ramos (pedúnculos laterais ou estipes)
mais curtos (12-17 cm vs. 35-40 cm) e, também, por ter brácteas florais com ápice em geral avermelhado-vinoso.

Forma de Vida
Erva

Substrato
Rupícola

DISTRIBUIÇÃO

Nativa, é endêmica do Brasil

Domínios Fitogeográficos
Mata Atlântica

Tipos de Vegetação
Vegetação Sobre Afloramentos Rochosos

Distribuição Geográfica
Ocorrências confirmadas
Sudeste (Espírito Santo)

MATERIAL TESTEMUNHO

Kautsky, R.A., 1053, HB, Espírito Santo, Typus
Versieux,L.M, 430, RB, 505088, , ,  (RB00604052)

IMAGENS DE CAMPO/ILUSTRAÇÕES
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Angiospermas Bromeliaceae A.Juss.

Figura 1: Alcantarea robertokautskyi Leme

BIBLIOGRAFIA

Leme EMC (2009) Notes on Alcantarea: a new medium-sized species and additions to A. roberto-kautskyi. Journal of the
Bromeliad Society 59: 19-27.
Leme EMC, Fontana AP, Ribeiro OBC (2010) Neues von Alcantarea: eine neue, groBe Art und „Pseudoviviparie“
bei A. glaziouana. Die Bromelie 3: 112-125.
Versieux LM, Wanderley MGL (2015) Bromélias-gigantes do Brasil. Natal: Capim Macio & Offset Gráfica e Editora Ltda, 200
pp.
Versieux LM, (org.) (No prelo) Alcantarea: giant bromeliads from Brazil: Capim Macio & Offset Gráfica e Editora Ltda, 300 pp.
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Angiospermas Bromeliaceae A.Juss.

Alcantarea simplicisticha Leme &
A.P.Fontana
DESCRIÇÃO

Caule: tipo de broto(s) axilar(es). Folha: ápice(s) da lâmina(s) foliar(es) acuminada(s)/variável(eis) de agudo(s) a(s) obtuso(s);
cor da lâmina(s) foliar(es) verde; forma da lâmina(s) ligulada(s); forma da roseta(s) estreitamente infundibuliforme(s); larg.
(cm) da lâmina(s) foliar(es) até 7 cm; margem(ns) foliar(es) maculada(s) ou com fina(s) linha(s) vinácea ou roxa ausente(s);
presença de cera epicuticular(es) folha(s) lustrosa(s). Inflorescência: tipo espiga(s). Flor: forma externa(s) da bráctea(s)
floral(ais) convexa(s) e quase lisa(s); posição das flor(es) dística(s); carena(s) das bráctea(s) floral(ais) ausente(s); cor da
bráctea(s) floral(ais) verde/verde vináceo; forma da pétala(s) linear(es); forma dos apêndice(s) da pétala(s) agudo(s); cor da
pétala(s) amarela; posição dos estame(s) na(s) antese radiado(s).

Substrato
Rupícola

DISTRIBUIÇÃO

Nativa, é endêmica do Brasil

Domínios Fitogeográficos
Mata Atlântica

Tipos de Vegetação
Vegetação Sobre Afloramentos Rochosos

Distribuição Geográfica
Ocorrências confirmadas
Sudeste (Espírito Santo)

MATERIAL TESTEMUNHO

E.M.C. Leme, 7355, MBML, RB, 477698,  (RB00562509), RB, 477698,  (RB00553821), Espírito Santo, Typus

BIBLIOGRAFIA

Leme EMC, Fraga CN, Kollmann LJC, Fontana AP (2008) Three new Alcantarea species from Espírito Santo and Minas Gerais,
Brazil. Journal of the Bromeliad Society 58: 205-216.
Versieux LM, Wanderley MGL (2015) Bromélias-gigantes do Brasil. Natal: Capim Macio & Offset Gráfica e Editora Ltda, 200
pp.
Versieux LM, (org.) (No prelo) Alcantarea: giant bromeliads from Brazil: Capim Macio & Offset Gráfica e Editora Ltda, 300 pp.
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Angiospermas Bromeliaceae A.Juss.

Alcantarea tortuosa Versieux & Wand.
DESCRIÇÃO

Caule: tipo de broto(s) axilar(es). Folha: ápice(s) da lâmina(s) foliar(es) agudo(s)/acuminada(s); cor da lâmina(s) foliar(es)
verde; forma da lâmina(s) linear(es)/linear(es) triangular(es); forma da roseta(s) infundibuliforme(s); larg. (cm) da lâmina(s)
foliar(es) até 7 cm; margem(ns) foliar(es) maculada(s) ou com fina(s) linha(s) vinácea ou roxa presente(s); presença de
cera epicuticular(es) folha(s) lustrosa(s). Inflorescência: tipo panícula(s). Flor: forma externa(s) da bráctea(s) floral(ais)
convexa(s) e quase lisa(s); posição das flor(es) dística(s); carena(s) das bráctea(s) floral(ais) ausente(s); cor da bráctea(s)
floral(ais) amarelada ou castanha com margem(ns) vinácea; forma da pétala(s) linear(es); forma dos apêndice(s) da pétala(s)
obtuso(s); cor da pétala(s) amarela; posição dos estame(s) na(s) antese fasciculado(s).

COMENTÁRIO

Espécie exclusiva do Parque Estadual do Desengano, Santa Maria Madalena, RJ.

Forma de Vida
Erva

Substrato
Rupícola

DISTRIBUIÇÃO

Nativa, é endêmica do Brasil

Domínios Fitogeográficos
Mata Atlântica

Tipos de Vegetação
Vegetação Sobre Afloramentos Rochosos

Distribuição Geográfica
Ocorrências confirmadas
Sudeste (Rio de Janeiro)

MATERIAL TESTEMUNHO

Versieux, L.M., 240, SP, Rio de Janeiro, Typus
L.M. Versieux, 241, RB, 494940,  (RB00585522), Rio de Janeiro, Typus

BIBLIOGRAFIA

Versieux LM, Wanderley MGL (2015) Bromélias-gigantes do Brasil. Natal: Capim Macio & Offset Gráfica e Editora Ltda, 200
pp.
Versieux LM, (org.) (No prelo) Alcantarea: giant bromeliads from Brazil: Capim Macio & Offset Gráfica e Editora Ltda, 300 pp.
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Angiospermas Bromeliaceae A.Juss.

Alcantarea trepida Versieux & Wand.
DESCRIÇÃO

Caule: tipo de broto(s) basal(ais). Folha: ápice(s) da lâmina(s) foliar(es) variável(eis) de agudo(s) a(s) obtuso(s); cor da
lâmina(s) foliar(es) verde; forma da lâmina(s) ligulada(s); forma da roseta(s) infundibuliforme(s); larg. (cm) da lâmina(s)
foliar(es) entre 5 e 12 cm; margem(ns) foliar(es) maculada(s) ou com fina(s) linha(s) vinácea ou roxa presente(s); presença
de cera epicuticular(es) folha(s) lustrosa(s). Inflorescência: tipo panícula(s). Flor: forma externa(s) da bráctea(s) floral(ais)
gibosa(s); posição das flor(es) dística(s); carena(s) das bráctea(s) floral(ais) ausente(s); cor da bráctea(s) floral(ais) amarelada
ou castanha com margem(ns) vinácea; forma da pétala(s) linear(es); forma dos apêndice(s) da pétala(s) obtuso(s); cor da
pétala(s) amarela; posição dos estame(s) na(s) antese radiado(s).

Forma de Vida
Erva

Substrato
Rupícola

DISTRIBUIÇÃO

Nativa, é endêmica do Brasil

Domínios Fitogeográficos
Mata Atlântica

Tipos de Vegetação
Vegetação Sobre Afloramentos Rochosos

Distribuição Geográfica
Ocorrências confirmadas
Sudeste (Espírito Santo)

MATERIAL TESTEMUNHO

R.C. Forzza, 5072, RB, Espírito Santo
Versieux, L.M., 396, RB, 495020,  (RB00585714), RB, 495020,  (RB00585661), Espírito Santo, Typus
A.P. Fontana, 5241, RB, 467536,  (RB00528288), RB, 467536,  (RB00608903), RB, 467536,  (RB00608906), RB, 467536,

 (RB00608908), RB, 467536,  (RB00608905), Espírito Santo, Typus

IMAGENS DE CAMPO/ILUSTRAÇÕES
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https://imagemcampo.jbrj.gov.br/producao%2Fimagens_de_campo%2F301045215.jpg


Angiospermas Bromeliaceae A.Juss.

Figura 1: Alcantarea trepida Versieux & Wand.

BIBLIOGRAFIA

VERSIEUX, L.M. 2009. Sistemática, filogenia e morfologia de Alcantarea (Bromeliaceae).  Ph.D. Thesis, Instituto de
Biociências, Universidade de São Paulo.
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Angiospermas Bromeliaceae A.Juss.

Alcantarea turgida Versieux & Wand.
Tem como sinônimo
heterotípico Alcantarea lurida Leme

DESCRIÇÃO

Caule: tipo de broto(s) basal(ais). Folha: ápice(s) da lâmina(s) foliar(es) agudo(s); cor da lâmina(s) foliar(es) variável(eis)
entre verde e vinácea; forma da lâmina(s) linear(es); forma da roseta(s) infundibuliforme(s); larg. (cm) da lâmina(s) foliar(es)
entre 5 e 12 cm; margem(ns) foliar(es) maculada(s) ou com fina(s) linha(s) vinácea ou roxa presente(s); presença de
cera epicuticular(es) folha(s) lustrosa(s). Inflorescência: tipo panícula(s). Flor: forma externa(s) da bráctea(s) floral(ais)
convexa(s) e quase lisa(s); posição das flor(es) dística(s); carena(s) das bráctea(s) floral(ais) presente(s) mesmo que
inconspícua(s); cor da bráctea(s) floral(ais) verde vináceo/amarelada ou castanha com margem(ns) vinácea; forma da pétala(s)
linear(es); forma dos apêndice(s) da pétala(s) agudo(s); cor da pétala(s) amarela; posição dos estame(s) na(s) antese
radiado(s).

Forma de Vida
Erva

Substrato
Rupícola

DISTRIBUIÇÃO

Nativa, é endêmica do Brasil

Domínios Fitogeográficos
Cerrado, Mata Atlântica

Tipos de Vegetação
Vegetação Sobre Afloramentos Rochosos

Distribuição Geográfica
Ocorrências confirmadas
Sudeste (Minas Gerais)

MATERIAL TESTEMUNHO

Versieux, L.M., 260, MBM,  (MBM0332226), BHCB,  (BHCB000094), SP, Minas Gerais
Versieux, L.M., 260, RB, 439260,  (RB00566038), RB, 439260,  (RB00565162), RB, 439260,  (RB00566037), Minas
Gerais, Typus

IMAGENS DE CAMPO/ILUSTRAÇÕES
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Angiospermas Bromeliaceae A.Juss.

Figura 1: Alcantarea turgida Versieux & Wand.

BIBLIOGRAFIA

Versieux LM, Wanderley MGL (2015) Bromélias-gigantes do Brasil. Natal: Capim Macio & Offset Gráfica e Editora Ltda, 200
pp.
Versieux LM, (org.) (No prelo) Alcantarea: giant bromeliads from Brazil: Capim Macio & Offset Gráfica e Editora Ltda, 300 pp.
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Angiospermas Bromeliaceae A.Juss.

Alcantarea vandenbergii Versieux
DESCRIÇÃO

Caule: tipo de broto(s) basal(ais). Folha: ápice(s) da lâmina(s) foliar(es) obtuso(s); cor da lâmina(s) foliar(es) verde;
forma da lâmina(s) ligulada(s); forma da roseta(s) infundibuliforme(s); larg. (cm) da lâmina(s) foliar(es) acima de 7 cm;
margem(ns) foliar(es) maculada(s) ou com fina(s) linha(s) vinácea ou roxa presente(s); presença de cera epicuticular(es)
folha(s) lustrosa(s). Inflorescência: tipo panícula(s). Flor: forma externa(s) da bráctea(s) floral(ais) gibosa(s); posição das
flor(es) dística(s); carena(s) das bráctea(s) floral(ais) ausente(s); cor da bráctea(s) floral(ais) amarela; forma da pétala(s)
linear(es); forma dos apêndice(s) da pétala(s) agudo(s); cor da pétala(s) amarela; posição dos estame(s) na(s) antese
fasciculado(s).

COMENTÁRIO

A espécie define o limite norte do gênero no Brasil, na região de Feira de Santana na Bahia. Apresenta brácteas do pedúnculo e
florais totalmente amarelas, o que a difere de Alcantarea nahoumii.

Forma de Vida
Erva

Substrato
Rupícola

DISTRIBUIÇÃO

Nativa, é endêmica do Brasil

Domínios Fitogeográficos
Caatinga

Tipos de Vegetação
Vegetação Sobre Afloramentos Rochosos

Distribuição Geográfica
Ocorrências confirmadas
Nordeste (Bahia)

MATERIAL TESTEMUNHO

Souza, E.H.; Leodegario, M.M., 141, HURB, 23985, ,  (HURB000023985), Bahia

IMAGENS DE CAMPO/ILUSTRAÇÕES
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Angiospermas Bromeliaceae A.Juss.

Figura 1: Alcantarea vandenbergii Versieux

BIBLIOGRAFIA

Versieux LM (2018) Contradicting yourself in taxonomy: new evidence allows the recognition of an overlooked Alcantarea
species hypothesis from Bahia, Brazil. Journal of the Bromeliad Society 68: 11-20.
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Angiospermas Bromeliaceae A.Juss.

Alcantarea vasconcelosiana Leme
DESCRIÇÃO

Caule: tipo de broto(s) axilar(es). Folha: ápice(s) da lâmina(s) foliar(es) agudo(s); cor da lâmina(s) foliar(es) verde; forma da
lâmina(s) triangular(es); forma da roseta(s) infundibuliforme(s); larg. (cm) da lâmina(s) foliar(es) acima de 7 cm; margem(ns)
foliar(es) maculada(s) ou com fina(s) linha(s) vinácea ou roxa ausente(s); presença de cera epicuticular(es) folha(s)
lustrosa(s). Inflorescência: tipo panícula(s). Flor: forma externa(s) da bráctea(s) floral(ais) gibosa(s); posição das flor(es)
dística(s); carena(s) das bráctea(s) floral(ais) presente(s) mesmo que inconspícua(s); cor da bráctea(s) floral(ais) amarela/
amarelada ou castanha com margem(ns) vinácea; forma da pétala(s) linear(es); forma dos apêndice(s) da pétala(s) obtuso(s)/
agudo(s); cor da pétala(s) amarela; posição dos estame(s) na(s) antese fasciculado(s).

Forma de Vida
Erva

Substrato
Rupícola

DISTRIBUIÇÃO

Nativa, é endêmica do Brasil

Domínios Fitogeográficos
Mata Atlântica

Tipos de Vegetação
Campo de Altitude, Vegetação Sobre Afloramentos Rochosos

Distribuição Geográfica
Ocorrências confirmadas
Sudeste (Minas Gerais)

MATERIAL TESTEMUNHO

R. Vasconcelos Leitão, s.n., RB, 479892,  (RB00562506), RB, 479892,  (RB00557868), Minas Gerais, Typus

BIBLIOGRAFIA

Leme EMC (2009) Notes on Alcantarea: a new medium-sized species and additions to A. roberto-kautskyi. Journal of the
Bromeliad Society 59: 19-27.
Versieux LM, Wanderley MGL (2015) Bromélias-gigantes do Brasil. Natal: Capim Macio & Offset Gráfica e Editora Ltda, 200
pp.
Versieux LM, (org.) (No prelo) Alcantarea: giant bromeliads from Brazil: Capim Macio & Offset Gráfica e Editora Ltda, 300 pp.
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Angiospermas Bromeliaceae A.Juss.

Alcantarea vinicolor (E.Pereira & Reitz)
J.R.Grant
Tem como sinônimo
basiônimo Vriesea vinicolor E.Pereira & Reitz

DESCRIÇÃO

Caule: tipo de broto(s) axilar(es). Folha: ápice(s) da lâmina(s) foliar(es) acuminada(s); cor da lâmina(s) foliar(es)
variável(eis) entre verde e vinácea; forma da lâmina(s) ligulada(s); forma da roseta(s) infundibuliforme(s); larg. (cm) da
lâmina(s) foliar(es) entre 5 e 12 cm; margem(ns) foliar(es) maculada(s) ou com fina(s) linha(s) vinácea ou roxa presente(s);
presença de cera epicuticular(es) folha(s) lustrosa(s). Inflorescência: tipo panícula(s). Flor: forma externa(s) da bráctea(s)
floral(ais) gibosa(s); posição das flor(es) dística(s); carena(s) das bráctea(s) floral(ais) ausente(s); cor da bráctea(s) floral(ais)
verde vináceo/vermelho vinácea; forma da pétala(s) linear(es); forma dos apêndice(s) da pétala(s) obtuso(s); cor da pétala(s)
amarela/amarelada vinácea; posição dos estame(s) na(s) antese radiado(s).

Forma de Vida
Erva

Substrato
Rupícola

DISTRIBUIÇÃO

Nativa, é endêmica do Brasil

Domínios Fitogeográficos
Mata Atlântica

Tipos de Vegetação
Vegetação Sobre Afloramentos Rochosos

Distribuição Geográfica
Ocorrências confirmadas
Sudeste (Espírito Santo)

MATERIAL TESTEMUNHO

G. Martinelli, 15727, RB, 372023, ,  (RB00141086), Espírito Santo
Versieux, L.M, 375, RB, 505967, , ,  (RB00605412), Espírito Santo
Versieux, L.M, 376, RB, 505969, ,  (RB00605414), Espírito Santo
Neves, B., 358, R,  (R010066801), Espírito Santo

IMAGENS DE CAMPO/ILUSTRAÇÕES
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Angiospermas Bromeliaceae A.Juss.

Figura 1: Alcantarea vinicolor (E.Pereira & Reitz) J.R.Grant

BIBLIOGRAFIA

Versieux LM, Wanderley MGL (2015) Bromélias-gigantes do Brasil. Natal: Capim Macio & Offset Gráfica e Editora Ltda, 200
pp.
Versieux LM, (org.) (No prelo) Alcantarea: giant bromeliads from Brazil: Capim Macio & Offset Gráfica e Editora Ltda, 300 pp.
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Angiospermas Bromeliaceae A.Juss.

Ananas Mill.
Este tratamento é composto pelos seguintes táxons: Ananas, Ananas ananassoides, Ananas bracteatus, Ananas comosus, Ananas
fritzmuelleri, Ananas parguazensis.

COMO CITAR

Monteiro, R.F. 2020. Ananas in Flora do Brasil 2020. Jardim Botânico do Rio de Janeiro. Disponível em: http://
floradobrasil.jbrj.gov.br/reflora/floradobrasil/FB5910.

Tem como sinônimo
heterotípico Ananassa Lindl.

DESCRIÇÃO

Erva terrestrícola, perene, roseta não formanto tanque. Folhas patentes, canaliculadas; bainha geralmente alva, pouco
desenvolvida, oval; lâmina linear-triangular a triângular, esverdeadas a róseas, podendo apresentar linhas alvas, lepidota, margem
serrilhada, ápice mucronado. Inflorescência conspícua, espiga, congesta, com coroa de brácteas estereis no ápice. Brácteas
florais ovais, geralmente serrilhadas, ápice mucronado. Flores sésseis; sépalas livres, lanceoladas ou ovais; pétalas lineares ou
oblanceoladas, lilases; estames adnatos  às pétalas. Fruto sincarpo.

COMENTÁRIO

O conteúdo deste campo foi omitido por apresentar problemas de formatação, por favor, consulte diretamente nossa página
(http://floradobrasil.jbrj.gov.br/).

Forma de Vida
Erva

Substrato
Terrícola

DISTRIBUIÇÃO

Nativa, não é endêmica do Brasil

Domínios Fitogeográficos
Amazônia, Caatinga, Cerrado, Mata Atlântica, Pampa, Pantanal

Tipos de Vegetação
Área Antrópica, Caatinga (stricto sensu), Campinarana, Campo Limpo, Cerrado (lato sensu), Floresta de Terra Firme, Floresta
Estacional Semidecidual, Floresta Ombrófila (Floresta Pluvial)

Distribuição Geográfica
Ocorrências confirmadas
Norte (Acre, Amazonas, Amapá, Pará, Rondônia, Roraima, Tocantins)
Nordeste (Alagoas, Bahia, Ceará, Maranhão, Paraíba, Pernambuco, Piauí, Rio Grande do Norte, Sergipe)
Centro-Oeste (Distrito Federal, Goiás, Mato Grosso do Sul, Mato Grosso)
Sudeste (Espírito Santo, Minas Gerais, Rio de Janeiro, São Paulo)
Sul (Paraná, Rio Grande do Sul, Santa Catarina)
Possíveis ocorrências
Centro-Oeste (Mato Grosso do Sul)

CHAVE DE IDENTIFICAÇÃO

O conteúdo deste campo foi omitido por apresentar problemas de formatação, por favor, consulte diretamente nossa página
(http://floradobrasil.jbrj.gov.br/).
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Angiospermas Bromeliaceae A.Juss.

BIBLIOGRAFIA

Butcher, D. & Gouda, E.J. 2014.  Most Ananas are Cultivars. Bromeliaceae, Journal of the Bromeliad Society of Queensland Inc
48: 14–16.
Coppens d’Eeckenbrugge, G. 2015. A Short Update on the Pineapple Taxonomy Debate. Pineapple News 22: 28.
Coppens d’Eeckenbrugge, G., Govaerts, R. 2015. Synonymies in Ananas (Bromeliaceae). Phytotaxa. 239 (3):273-279.
Leal F., Coppens d’Eeckenbrugge G., Holst B.K. 1998. Taxonomy of the genera Ananas and Pseudananas—a historical review.
Selbyana 19:227–235
Matuszak-Renger, S., Paule, J., Heller, S., Leme, E.M.C, Steinbeisser, G.M., Barfuss, M.H.J., Zizka, G. 2018. Phylogenetic
relationships among Ananas and related taxa (Bromelioideae, Bromeliaceae) based on nuclear, plastid and AFLP data. Plant Syst
Evol 304, 841–851 (2018). https://doi.org/10.1007/s00606-018-1514-3
Nashima, K., Terakami, S., Nishitani, C., Kunihisa, M., Shoda, M., Takeuchi, M., Urasaki, N., Tarora, K., Yamamoto, T.,
Katayama, H. 2015. Complete chloroplast genome sequence of pineapple (Ananas comosus). Tree Genetics & Genomes 11, 60.
https://doi.org/10.1007/s11295-015-0892-8
Smith L. B. & R. J. Downs. 1979. Bromelioideae (Bromeliaceae). Flora Neotropica 14: 1493–2142.
Siqueira-Filho, J.A. & Leme, E.M.C. 2006. Fragmentos de Mata Atlântica do Nordeste: Biodiversidade, conservação e suas
bromélias. Andrea Jakobsson Estúdio Editorial Ltda., Rio de Janeiro. 416 p
Silva, B.R. 2002. Comparação entre as espécies amazônicas de Aechmea subgn. Chevaliera (Gaudich. ex Beer) Baker e gêneros
relacionados (Bromeliaceae). Dissertação de Mestrado. Universidade Federal do Rio de Janeiro.

411

Coleção Flora do Brasil 2020 - Jardim Botânico do Rio de Janeiro



Angiospermas Bromeliaceae A.Juss.

Ananas ananassoides (Baker) L.B.Sm.
Este tratamento é composto pelos seguintes táxons: Ananas ananassoides, .

Tem como sinônimo
basiônimo Acanthostachys ananassoides Baker
homotípico Ananas ananassoides  var.  typicus L.B.Sm.
homotípico Ananas comosus  var.  ananassoides (Baker) Coppens & F.Leal
homotípico Ananas microstachys Lindm.
heterotípico Ananas ananassoides  var.  nanus L.B.Sm.
heterotípico Ananas comosus  var.  microstachys (Mez) L.B.Sm.
heterotípico Ananas guaraniticus Bertoni
heterotípico Ananas microstachys  var.  nanus (L.B.Sm.) Camargo
heterotípico Ananas microstachys  var.  typicus Camargo
heterotípico Ananas nanus (L.B.Sm.) L.B.Sm.
heterotípico Ananas sativus  var.  microstachys Mez

DESCRIÇÃO

Folha: bainha(s) ovada(s)/castanha; lâmina(s) linear(es)/verde/avermelhada/ápice(s) atenuada(s) mucronado(s)/margem(ns)
serrilhada(s). Inflorescência: cor rósea; coroa de bráctea(s) estéril(eis) presente(s); forma globosa(s)/oblongo-elíptica(s). Flor:
bráctea(s) floral(ais) conspícua(s) maior(es) que o ovário(s); sépala(s) oval(ais)/avermelhada; pétala(s) linear(es)/lilás/ápice(s)
agudo(s)/apêndice(s) presente(s).

Forma de Vida
Erva

Substrato
Terrícola

DISTRIBUIÇÃO

Nativa, não é endêmica do Brasil

Domínios Fitogeográficos
Amazônia, Caatinga, Cerrado, Mata Atlântica

Tipos de Vegetação
Caatinga (stricto sensu), Cerrado (lato sensu), Floresta de Terra Firme, Floresta Estacional Semidecidual, Floresta Ombrófila
(Floresta Pluvial)

Distribuição Geográfica
Ocorrências confirmadas
Norte (Amazonas, Amapá, Pará, Rondônia, Roraima, Tocantins)
Nordeste (Alagoas, Bahia, Ceará, Maranhão, Paraíba, Pernambuco, Piauí)
Centro-Oeste (Distrito Federal, Goiás, Mato Grosso do Sul, Mato Grosso)
Sudeste (Espírito Santo, Minas Gerais, Rio de Janeiro, São Paulo)
Sul (Paraná, Santa Catarina)

MATERIAL TESTEMUNHO

G. Martinelli, 5082, RB
T.B. Cavalcanti, 3472, CEN,  (RB00606401), Tocantins

BIBLIOGRAFIA

Smith, L.B. & Downs, R.J. 1979. Bromelioideae (Bromeliaceae), vol 14(3) Flora Neotropica Monograph. New York: Hafner
Press.

412

Coleção Flora do Brasil 2020 - Jardim Botânico do Rio de Janeiro

http://reflora.jbrj.gov.br/files/voucher.html?imagem=DZI/rb/0/60/64/1/00606401.dzi


Angiospermas Bromeliaceae A.Juss.

413

Coleção Flora do Brasil 2020 - Jardim Botânico do Rio de Janeiro



Angiospermas Bromeliaceae A.Juss.

Ananas bracteatus (Lindl.) Schult. &
Schult.f.
Este tratamento é composto pelos seguintes táxons: Ananas bracteatus, .

Tem como sinônimo
basiônimo Ananassa bracteata Lindl.
homotípico Ananas bracteatus  (Lindl.) Schult. & Schult.f. var.  bracteatus
homotípico Ananas comosus  var.  bracteatus (Lindl.) Coppens & F.Leal
heterotípico Ananas bracteatus  var.  macrodontes Bertoni
heterotípico Ananas bracteatus  var.  rudis Bertoni
heterotípico Ananas bracteatus  var.  striatus M.B.Foster
heterotípico Ananas bracteatus  var.  tricolor (Bertoni) L.B.Sm.
heterotípico Ananas comosus  var.  rudis (Bertoni) Camargo
heterotípico Ananas comosus  var.  tricolor (Bertoni) Camargo
heterotípico Ananas genesio-linsii Reitz
heterotípico Ananas sativus  var.  bracteatus (Lindl.) Mez
heterotípico Ananassa sagenaria D.Dietr.

DESCRIÇÃO

Folha: bainha(s) oblonga(s)/alvo; lâmina(s) lanceada(s)/verde/avermelhada/ápice(s) atenuada(s) mucronado(s)/margem(ns)
serrada(s). Inflorescência: cor rósea; coroa de bráctea(s) estéril(eis) presente(s); forma oblongo-elíptica(s). Flor: bráctea(s)
floral(ais) conspícua(s) maior(es) que o ovário(s); sépala(s) oval(ais)/ápice(s) agudo(s)/avermelhada; pétala(s) oblanceolada(s)/
lilás/ápice(s) arredondado(s)/apêndice(s) presente(s).

Forma de Vida
Erva

Substrato
Terrícola

DISTRIBUIÇÃO

Nativa, não é endêmica do Brasil

Domínios Fitogeográficos
Cerrado, Mata Atlântica, Pampa

Tipos de Vegetação
Área Antrópica, Campo Limpo, Cerrado (lato sensu), Floresta Estacional Semidecidual, Floresta Ombrófila (Floresta Pluvial)

Distribuição Geográfica
Ocorrências confirmadas
Nordeste (Alagoas, Bahia, Ceará, Pernambuco, Sergipe)
Centro-Oeste (Distrito Federal, Goiás, Mato Grosso)
Sudeste (Espírito Santo, Minas Gerais, Rio de Janeiro, São Paulo)
Sul (Paraná, Rio Grande do Sul, Santa Catarina)
Possíveis ocorrências
Centro-Oeste (Mato Grosso do Sul)

MATERIAL TESTEMUNHO

R.C. Forzza, 1937, RB (RB00113548), Minas Gerais
G. Martinelli, 2905, HVASF
J.A. Siqueira Filho, 1629, HVASF
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Angiospermas Bromeliaceae A.Juss.

A.F.M. Glaziou, 13264, P (P01764126), Rio de Janeiro

IMAGENS DE CAMPO/ILUSTRAÇÕES

Figura 1: Ananas bracteatus (Lindl.) Schult. & Schult.f.

BIBLIOGRAFIA

 
Siqueira-Filho, J.A. & Leme, E.M.C. 2006. Fragmentos de Mata Atlântica do Nordeste: Biodiversidade, conservação e suas
bromélias. Andrea Jakobsson Estúdio Editorial Ltda., Rio de Janeiro. 416 p.
Smith, L.B. & Downs, R.J. 1979. Bromelioideae (Bromeliaceae), vol 14(3) Flora Neotropica Monograph. New York: Hafner
Press.
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Angiospermas Bromeliaceae A.Juss.

Ananas comosus (L.) Merril
Este tratamento é composto pelos seguintes táxons: Ananas comosus, .

Tem como sinônimo
basiônimo Bromelia comosa L.
homotípico Ananas comosus  var.  comusus
heterotípico Ananas ananas (L.) H.Karst. ex Voss
heterotípico Ananas argentata J.C.Wendl. ex Schult. & Schult.f.
heterotípico Ananas aurata J.C.Wendl. ex Schult. & Schult.f.
heterotípico Ananas bracamorensis (Linden) Antoine
heterotípico Ananas bracteatus  var.  hondurensis Bertoni
heterotípico Ananas bracteatus  var.  paraguayensis Bertoni
heterotípico Ananas coccineus Descourt.
heterotípico Ananas comosus  var.   (Lowe) Moldenke
heterotípico Ananas comosus  var.  erectifolius (L.B.Sm.) Coppens & F.Leal
heterotípico Ananas debilis (Lindl.) Schult. & Schult.f.
heterotípico Ananas erectifolius L.B.Sm.
heterotípico Ananas glaber Mill.
heterotípico Ananas lucidus Mill.
heterotípico Ananas lyman-smithii Camargo
heterotípico Ananas maxima Schult. & Schult.f.
heterotípico Ananas monstrosus (Carrière) L.B.Sm.
heterotípico Ananas mordilona (Linden) E.Morren
heterotípico Ananas ovatus Mill.
heterotípico Ananas pancheanus André
heterotípico Ananas penangensis Baker
heterotípico Ananas porteanus Veitch ex K.Koch
heterotípico Ananas proliferus Baker
heterotípico Ananas pyramidalis Mill.
heterotípico Ananas sativus  var.   Lowe
heterotípico Ananas sativus  var.  duckei Camargo
heterotípico Ananas sativus  var.  hispanorum Bertoni
heterotípico Ananas sativus  var.  lucidus (Mill.) Ule
heterotípico Ananas sativus  var.  muricatus Mez
heterotípico Ananas sativus  var.  pyramidalis Bertoni
heterotípico Ananas sativus  var.  viridis (Mill.) Bertoni
heterotípico Ananas sativus Schult. & Schult.f.
heterotípico Ananas semiserratus (Willd.) Schult. & Schult.f.
heterotípico Ananas serotinus Mill.
heterotípico Ananas viridis Mill.
heterotípico Ananassa ananas (L.) H.Karst.
heterotípico Ananassa bracamorensis Linden
heterotípico Ananassa debilis Lindl.
heterotípico Ananassa lucida (Mill.) Lindl.
heterotípico Ananassa monstrosa Carrière
heterotípico Ananassa mordilona Linden
heterotípico Ananassa porteana (Veitch ex K.Koch) Carrière
heterotípico Ananassa sativa (Schult. & Schult.f.) Lindl. ex Beer
heterotípico Ananassa semiserrata (Willd.) D.Dietr.
heterotípico Bromelia ananas  var.  inermis Pers.
heterotípico Bromelia ananas L.
heterotípico Bromelia communis Lam.
heterotípico Bromelia edulis Salisb.
heterotípico Bromelia glabra (Mill.) Schult. & Schult.f.
heterotípico Bromelia inermis Pers. ex Steud.
heterotípico Bromelia lucida (Mill.) Willd.
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Angiospermas Bromeliaceae A.Juss.

heterotípico Bromelia mai-pouri Perrier
heterotípico Bromelia pigna Perrier
heterotípico Bromelia rubra Schult. & Schult.f.
heterotípico Bromelia semiserrata Willd.
heterotípico Bromelia subspinosa J.C.Wendl. ex Schult. & Schult.f.
heterotípico Bromelia violacea Schult. & Schult.f.
heterotípico Bromelia viridis (Mill.) Schult. & Schult.f.
heterotípico Distiacanthus communis (Lam.) Rojas Acosta

DESCRIÇÃO

Folha: bainha(s) ovada(s)/oblonga(s)/alvo; lâmina(s) linear(es)/verde/avermelhada/ápice(s) atenuada(s) mucronado(s)/
margem(ns) serrada(s). Inflorescência: cor rósea; coroa de bráctea(s) estéril(eis) presente(s); forma globosa(s)/oblongo-
elíptica(s). Flor: bráctea(s) floral(ais) inconspícua(s) menor que o ovário(s); sépala(s) lanceada(s)/verde/avermelhada/ápice(s)
obtuso(s); pétala(s) linear(es)/lilás/ápice(s) agudo(s)/apêndice(s) ausente(s).

Forma de Vida
Erva

Substrato
Terrícola

DISTRIBUIÇÃO

Nativa, não é endêmica do Brasil

Domínios Fitogeográficos
Amazônia, Caatinga, Cerrado, Mata Atlântica, Pampa, Pantanal

Tipos de Vegetação
Área Antrópica, Floresta Estacional Semidecidual, Floresta Ombrófila (Floresta Pluvial)

Distribuição Geográfica
Ocorrências confirmadas
Norte (Acre, Amazonas, Amapá, Pará, Rondônia, Roraima, Tocantins)
Nordeste (Alagoas, Bahia, Ceará, Maranhão, Paraíba, Pernambuco, Piauí, Rio Grande do Norte, Sergipe)
Centro-Oeste (Distrito Federal, Goiás, Mato Grosso do Sul, Mato Grosso)
Sudeste (Espírito Santo, Minas Gerais, Rio de Janeiro, São Paulo)
Sul (Paraná, Rio Grande do Sul, Santa Catarina)

MATERIAL TESTEMUNHO

J.A. Siqueira Filho, 1089, UFP
Luciano de Bem Bianchetti, 609, CEN (CEN00044389), Maranhão
Francisco Ricardo Ferreira, 161, CEN (CEN00065088), Rondônia
N.N.F. da Silva, 221, MBML (MBML048485), Espírito Santo
H.S. Irwin, 6067, NY,  (NY00873123), Distrito Federal

BIBLIOGRAFIA

Siqueira-Filho, J.A. & Leme, E.M.C. 2006. Fragmentos de Mata Atlântica do Nordeste: Biodiversidade, conservação e suas
bromélias. Andrea Jakobsson Estúdio Editorial Ltda., Rio de Janeiro. 416 p.
Smith, L.B. & Downs, R.J. 1979. Bromelioideae (Bromeliaceae), vol 14(3) Flora Neotropica Monograph. New York: Hafner
Press.
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Angiospermas Bromeliaceae A.Juss.

Ananas fritzmuelleri Camargo
Tem como sinônimo
heterotípico Ananas bracteatus  var.  albus L.B.Sm.
heterotípico Ananas comosus  var.  albus (L.B.Sm.) Camargo

DESCRIÇÃO

Folha: bainha(s) oblonga(s)/alvo; lâmina(s) linear(es)/verde/ápice(s) atenuada(s) mucronado(s)/margem(ns) serrada(s).
Inflorescência: cor rósea; coroa de bráctea(s) estéril(eis) presente(s); forma globosa(s). Flor: bráctea(s) floral(ais)
conspícua(s) maior(es) que o ovário(s); sépala(s) oval(ais)/ápice(s) agudo(s)/avermelhada; pétala(s) oblanceolada(s)/lilás/ápice(s)
agudo(s).

Forma de Vida
Erva

Substrato
Terrícola

DISTRIBUIÇÃO

Nativa, é endêmica do Brasil

Domínios Fitogeográficos
Mata Atlântica

Tipos de Vegetação
Floresta Estacional Semidecidual, Floresta Ombrófila (Floresta Pluvial)

Distribuição Geográfica
Ocorrências confirmadas
Sudeste (São Paulo)
Sul (Paraná, Rio Grande do Sul, Santa Catarina)

MATERIAL TESTEMUNHO

A.R. Reitz, 3874, HBR
Galli, O., s.n., UEC,  (UEC098596), São Paulo
R.F.Monteiro, 178, RB (RB00496253), São Paulo

BIBLIOGRAFIA

Smith, L.B. & Downs, R.J. 1979. Bromelioideae (Bromeliaceae), vol 14(3) Flora Neotropica Monograph. New York: Hafner
Press.
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Angiospermas Bromeliaceae A.Juss.

Ananas parguazensis Camargo & L.B.Sm.
Tem como sinônimo
homotípico Ananas comosus  var.  parguazensis (Camargo & L.B.Sm.) Coppens & F.Leal

DESCRIÇÃO

Folha: bainha(s) ovada(s)/castanha; lâmina(s) linear(es)/verde/avermelhada/ápice(s) atenuada(s) mucronado(s)/margem(ns)
serrada(s). Inflorescência: cor avermelhada; coroa de bráctea(s) estéril(eis) presente(s); forma globosa(s). Flor: bráctea(s)
floral(ais) conspícua(s) maior(es) que o ovário(s); sépala(s) oval(ais)/ápice(s) agudo(s)/avermelhada; pétala(s) linear(es)/lilás/
ápice(s) arredondado(s).

Forma de Vida
Erva

Substrato
Terrícola

DISTRIBUIÇÃO

Nativa, não é endêmica do Brasil

Domínios Fitogeográficos
Amazônia

Tipos de Vegetação
Campinarana, Floresta de Terra Firme

Distribuição Geográfica
Ocorrências confirmadas
Norte (Amazonas, Amapá, Pará, Rondônia, Roraima)

MATERIAL TESTEMUNHO

G.T. Prance, 4111, NY,  (NY02448533), Roraima

BIBLIOGRAFIA

Smith, L.B. & Downs, R.J. 1979. Bromelioideae (Bromeliaceae), vol 14(3) Flora Neotropica Monograph. New York: Hafner
Press.
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Angiospermas Bromeliaceae A.Juss.

Araeococcus Brongn.
Este tratamento é composto pelos seguintes táxons: Araeococcus, Araeococcus chlorocarpus, Araeococcus flagellifolius,
Araeococcus goeldianus, Araeococcus lageniformis, Araeococcus micranthus, Araeococcus montanus, Araeococcus
nigropurpureus, Araeococcus parviflorus, Araeococcus sessiliflorus.

COMO CITAR

Pontes, R.A.S. 2020. Araeococcus in Flora do Brasil 2020. Jardim Botânico do Rio de Janeiro. Disponível em: http://
floradobrasil.jbrj.gov.br/reflora/floradobrasil/FB5914.

DESCRIÇÃO

Plantas epífitas, terrestres ou raramente rupícolas. Folhas laminares ou subcilíndricas para o ápice, verdes a vináceas, providas
de espinhos nas margens ou completamente ausentes destes. Inflorescência em panícula laxa, ereta, verdes a vináceas.
Flores diminutas, não ultrapassando 1,5 cm, eretas, pediceladas ou não; pétalas totalmente alvas ou com apenas o ápice lilás.
Frutos esféricos, vináceos ou enegrecidos quando maduros. Sementes elipsoides, discretamente recurvadas; testa com estrias
longitudinais ou flaveoladas.

COMENTÁRIO

Araeococcus é um gênero que ocorre exclusivamente em florestas úmidas e semideciduais, como epífitas, terrestres e mais
raramente saxícola. Atualmente são reconhecidos 11  espécies. É reconhecido historicamente por dois sugbgêneros, Araeococcus
e Pseudaraeococcus. O sug. Araeococcus ocorre na Floresta Amazônica, possuindo apenas uma espécie na América Central,
enquanto que Pseudaraeococcus ocorre na Floresta Atlântica. O centro de diversidade do gênero fica no Sul do estado da Bahia,
onde são encontradas seis espécies.

Forma de Vida
Erva

Substrato
Epífita, Rupícola, Terrícola

DISTRIBUIÇÃO

Nativa, não é endêmica do Brasil

Domínios Fitogeográficos
Amazônia, Mata Atlântica

Tipos de Vegetação
Campinarana, Floresta Ciliar ou Galeria, Floresta de Igapó, Floresta de Terra Firme, Floresta de Várzea, Floresta Estacional
Semidecidual, Floresta Ombrófila (Floresta Pluvial), Restinga, Savana Amazônica, Vegetação Sobre Afloramentos Rochosos

Distribuição Geográfica
Ocorrências confirmadas
Norte (Acre, Amazonas, Amapá, Pará, Rondônia)
Nordeste (Alagoas, Bahia, Pernambuco)
Centro-Oeste (Mato Grosso)

CHAVE DE IDENTIFICAÇÃO

1. Floresta Amazônica e América Central ........................................................................................... 2
2. Roseta infundibuliforme, tanque evidente; folhas apresentando ápice diferenciado da lâmina; estreitamento entre a lâmina e a
bainha; espinhos inconspícuos, reto .............................................................................................. A. goeldianus
2.  Roseta tubulosa ou ausente, tanque inconspícuo; folhas sem diferenciação nítida entre lâmina e ápice; sem estreitamento entre
a lâmina e a bainha; espinhos evidentes, unguiculados ........................................................................................... 3
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3. Raízes profusas, formando um “tufo”, mimercófila; tanque presente, tubuloso; bráctea floral com margens espinescentes; flores
sésseis; ovário globoso a subgloboso
4. Inflorescência ereta à recurvada; bráctea floral menores que o ovário, globoso .........................................  A. micranthus
4’. Inflorescência pêndula; bráctea floral maiores que o ovário, subgloboso ...............................................A. pectinatus
3’. Raízes difusas, não formando um “tufo”, não mimercófila; tanque ausente; bráctea floral com margens inerme; flores longo-
pediceladas; ovário piriforme ............................................................................................................ 5
5. Lâmina foliar subacicular, 45-112 cm compr.; margem evidentemente espinescente (1,2-1,5 mm); pedicelo floral 2-6 mm ......
A. flagelifolius
1’. Floresta Atlântica (BA, AL, PE)
6. Flores sésseis
7. Roseta evidente, infundibuliforme; folhas evidentemente verdes, eretas; espinhos ausentes; lâmina foliar lanceolada, 2-3 cm
larg., margem plana
8. Terrestre, epífita ou rupícola facultativa, 30 cm florida; inflorescência # altura das folhas; flores 5,5 mm; sépalas suboval a
orbicular, 1,2-1,8 x 1-1,5 mm .................................................................................. A. sessiliflorus
8’. Epífita obrigatória, 45 cm florida; inflorescência > altura das folhas; flores 8 mm; sépalas subreniformes, 1 x 1,5-2 mm
compr ................................................................................................... A. montanus
6’. Flores nitidamente pediceladas, 1-6 mm
9. Bainha foliar não quilhada; pedicelo 5-6 mm compr. .................................................... A. chlorocarpus
9’. Bainha foliar quilhada; pedicelo 1-4 mm compr.
10. Folhas secundas, distribuídas apenas em um lado da roseta; lâmina foliar verde, opaca; ausência de calosidade na base da
raquila        ou pedicelo ................................................................................... A. parviflorus
                            10’. Folhas não secundas, distribuídas igualmente por toda a roseta; lâmina foliar verde-vinácea a totalmente
vinácea, lustrosa;                                                  calosidade na base da raquila e/ou pedicelo ..................................................... A.
nigropurpureus

IMAGENS DE CAMPO/ILUSTRAÇÕES

Figura 1: Araeococcus Brongn.
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Figura 2: Araeococcus Brongn.

Figura 3: Araeococcus Brongn.
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Araeococcus chlorocarpus (Wawra) Leme
& J.A.Siqueira
Tem como sinônimo
basiônimo Lamprococcus chlorocarpus Wawra

DESCRIÇÃO

Raiz: difusa(s) rígida(s). Caule: curto(s) estolho longo(s). Folha: laminar(es) lanceada(s)/verde/inerme(s). Inflorescência:
panícula(s) ereta(s)/ramo(s) reto(s). Flor: bráctea(s) floral(ais) menor que pedicelo(s)/margem(ns) lisa(s); pétala(s) patente(s)
branca ápice(s) agudo(s); pedicelo(s) menor que 1.0 cm. Fruto: forma esférico(s)/verde. Semente: elipsoide célula(s) hexagonal/
castanho.

DESCRIÇÃO ADICIONAL

Epifíta, 35-40 cm de alt. florida, propagando-se por brotos basais 11-13 cm compr. Folhas 8-10, 17-40 × 1-3 cm, evidentemente
estreitada na porção mediana, subcartáceas, totalmente verdes, notadamente quilhada na base, arqueada, recurvando-se para
o ápice, imbricadas e congestas na base, tanque 6-8 cm larg., profilos presentes; bainha 7-11 × 3.5-4.5 cm, elíptico alongada,
subcartácea, verde com discretos pontos vináceos na face externa, ambas lepidotas, margem lisa; lâmina 16-39 × 2-2.5 cm,
linear-lanceolada, verde, ápice agudo a atenuado, apiculado, apículo 1-3 mm compr., margem discretamente revoluta, espinhos
ausentes. Pedúnculo 17-26 × 0.25-0.3 cm, cilíndrico, raro branco-lanuginoso, aracnóide, vermelho pálido, parcialmente
recoberto pelas brácteas do pedúnculo; brácteas do pedúnculo 4-5 × 0.5 cm, lanceolada, rosa pálido, paleácea na frutificação,
ultrapassando o entrenó, lepidota, ápice longo-atenuada, eretas, envolvendo parcialmente o pedúnculo. Inflorescência 12-16
cm compr., 6-10 cm diâmetro, paniculada, verde a rosa pálido, laxa, ereta discretamente recurvada na frutificação, esparsamente
lanuginosa (aracnóide); brácteas primárias 2.5-3 × 0.2-0.3 cm, lanceoladas, porção superior rosa pálido a creme, paleáceas
na frutificação, ápice longo atenuado, lepidota, acompanhando o pedúnculo lateral; pedúnculo lateral 1-1.8 × 0.01-0.2 cm,
subcilíndrico a subcomplanado, esverdeado, ascendente, tricomas aracnóides esparsos, quase raros; bráctea floral 1.1 × 0.8 mm,
sub-triangular, subsimétrica, verde pálido com porção superior discretamente castanho, ápice atenuado, caudado, 0.1-0.2 mm,
tricomas aracnóides, longos, evidentes. Flores 9 mm compr., 5 mm de diâm. na antese, eretas, pediceladas, pedicelo 3-3.5 mm,
verde, espaçadas e polisticamente dispostas na ráquila, odor ausente; sépala 1.1-1.2 × 1.1-1.2 mm, suborbicular, verde pálido,
assimétricas, alada, alas subiguais, maior discretamente mais alta, ecarenada, membranácea, inconspicuamente apiculada, 0.1
mm; pétala 4 × 2 mm, espatulada a oboval, patente, ápice arredondado, discretamente emarginado, azul, raro alva, livre, nua;
estames 3-3.5 mm de compr.; filetes alvos, cilíndricos, não aderidos às pétalas; anteras 1.5-2.3 mm, linear, sagitadas na antese,
amarelas, ápice apiculado, incosnpicuo, dorsifixa subasal, rimosa; pistilo 4-6 mm de compr.; estigma 0.3 mm, conduplicado
espiral, alvo, notadamente maior que os estames; ovário 1.5-2 × 1-2 mm, oval, verde pálido, sulcado; óvulos 0.2 mm de compr.,
elipsoides, alvos, apiculados. Bagas 2 × 2 mm quando jovens, esféricas, verde pálido, polpa gelatinosa; sementes 1.2 × 0.4 mm,
linearelípticas, discretamente recurvadas, marrom, células da testa hexagonais, isodiamétricas, brilhantes.  

COMENTÁRIO

Atualmente considerada para esta espécie apenas as populações da Bahia, acima do município de Ituberá, Alagoas e Pernambuco
(Leme & Suqueira-Filho, 2006).  

Forma de Vida
Erva

Substrato
Epífita, Rupícola, Terrícola

DISTRIBUIÇÃO

Nativa, é endêmica do Brasil

Domínios Fitogeográficos
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Mata Atlântica

Tipos de Vegetação
Floresta Ombrófila (Floresta Pluvial), Restinga

Distribuição Geográfica
Ocorrências confirmadas
Nordeste (Alagoas, Bahia, Pernambuco)

MATERIAL TESTEMUNHO

J.A. Siqueira Filho, 988, UFP
J.A. Siqueira Filho, 1473, UFP
A.M. Carvalho, 7107, RB, 421880,  (RB00321624)
G. Martinelli, 11123, RB, 233422, ,  (RB00121936)

IMAGENS DE CAMPO/ILUSTRAÇÕES

Figura 1: Araeococcus chlorocarpus (Wawra) Leme & J.A.Siqueira

Figura 2: Araeococcus chlorocarpus (Wawra) Leme & J.A.Siqueira
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Figura 3: Araeococcus chlorocarpus (Wawra) Leme & J.A.Siqueira

BIBLIOGRAFIA

SIQUEIRA FILHO, J.A. & Leme, E.M.C. 2006. Fragmentos de mata atlântica do Nordeste: Biodiversidade, conservação e suas
bromélias. Andrea Jakobsson Estúdio Editorial Ltda., Rio de Janeiro. 416 p.
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Araeococcus flagellifolius Harms
DESCRIÇÃO

Raiz: difusa(s) rígida(s)/não funcional(ais). Caule: curto(s) estolho curto(s). Folha: laminar(es) linear(es)/verde/vinácea/
espinescente(s). Inflorescência: panícula(s) ereta(s)/ramo(s) reto(s). Flor: bráctea(s) floral(ais) menor que pedicelo(s)/
margem(ns) lisa(s); pétala(s) ápice(s) reflexo(s) rosa ápice(s) agudo(s); pedicelo(s) maior(es) que 1.0 cm. Fruto: forma
elipsoide/verde/vináceo. Semente: elipsoide estria(s) longitudinal(ais)/enegrecida.

Forma de Vida
Erva

Substrato
Epífita

DISTRIBUIÇÃO

Nativa, não é endêmica do Brasil

Domínios Fitogeográficos
Amazônia

Tipos de Vegetação
Campinarana, Floresta Ciliar ou Galeria, Floresta de Igapó, Floresta de Terra Firme, Floresta de Várzea, Savana Amazônica

Distribuição Geográfica
Ocorrências confirmadas
Norte (Acre, Amazonas, Amapá, Pará, Rondônia)
Centro-Oeste (Mato Grosso)

MATERIAL TESTEMUNHO

Silva, M.G., 3271, NY,  (NY00873250), Mato Grosso
R. Dias-Melo, 391, RB, 472551,  (RB00544928)
R.L. Fróes, 29285, RB, 106132,  (RB00634885)
M. Kuhlmann, 55, RB, 423169,  (RB00634890)
A.A. Santos, 3479, RB, 575453,  (RB00782554)
Leitman, M., 122, RB, 241403,  (RB00634884)

IMAGENS DE CAMPO/ILUSTRAÇÕES
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Figura 1: Araeococcus flagellifolius Harms

Figura 2: Araeococcus flagellifolius Harms
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Araeococcus goeldianus L.B.Sm.
DESCRIÇÃO

Raiz: difusa(s) rígida(s)/não funcional(ais). Caule: curto(s) estolho curto(s). Folha: laminar(es) lanceada(s)/verde/
espinescente(s). Inflorescência: panícula(s) ereta(s)/ramo(s) reto(s). Flor: bráctea(s) floral(ais) não envolvendo ovário(s);
pétala(s) ereta(s) branca ápice(s) cuculado(s); pedicelo(s) ausente(s). Fruto: forma esférico(s)/verde/vináceo. Semente:
elipsoide estria(s) longitudinal(ais)/castanho.

Forma de Vida
Erva

Substrato
Epífita, Rupícola

DISTRIBUIÇÃO

Nativa, não é endêmica do Brasil

Domínios Fitogeográficos
Amazônia

Tipos de Vegetação
Floresta de Terra Firme, Floresta Ombrófila (Floresta Pluvial), Vegetação Sobre Afloramentos Rochosos

Distribuição Geográfica
Ocorrências confirmadas
Norte (Amapá)

MATERIAL TESTEMUNHO

Pontes, R.A., 1178, UFRN,  (UFRN00023827), Amapá
J.E. Huber, 983, MG (MG001067), Amapá, Typus
J. M. Pires, 48821, NY,  (NY02171429), Amapá

IMAGENS DE CAMPO/ILUSTRAÇÕES

Figura 1: Araeococcus goeldianus L.B.Sm.
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Figura 2: Araeococcus goeldianus L.B.Sm.

Figura 3: Araeococcus goeldianus L.B.Sm.

Figura 4: Araeococcus goeldianus L.B.Sm.
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Figura 5: Araeococcus goeldianus L.B.Sm.

Figura 6: Araeococcus goeldianus L.B.Sm.

Figura 7: Araeococcus goeldianus L.B.Sm.

BIBLIOGRAFIA

Smith, L.B. (1955) The Bromeliaceae of Brazil. Smithsonian  Misc. Collect. 126(1): 20, fig. 52. 
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Smith, L. B. and R. J. Downs. 1979. Bromelioideae (Bromeliaceae). Pp. 1493–2142 in Flora Neotropica. Monograph 14. part 3.
New York: The New York Botanical Garden.
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Araeococcus lageniformis R.A.Pontes &
Versieux
DESCRIÇÃO

Raiz: difusa(s) rígida(s)/não funcional(ais). Caule: curto(s) estolho longo(s). Folha: laminar(es) linear(es)/verde/vinácea/
espinescente(s). Inflorescência: panícula(s) ereta(s)/ramo(s) reto(s). Flor: bráctea(s) floral(ais) não envolvendo ovário(s)/
margem(ns) lisa(s); pétala(s) patente(s) branca ápice(s) agudo(s); pedicelo(s) ausente(s). Fruto: forma esférico(s)/vináceo.
Semente: elipsoide célula(s) hexagonal/castanho.

DESCRIÇÃO ADICIONAL

Epiphyte, or occasionally terrestrial, 25–45 cm tall when flowering, propagating by stolons 9–16 x 0.3–0.4 cm, thin, embracing
the phorophyte, rosette base strongly ellipsoid. Leaves 6–9, 22–65 x 0.6–1 cm, linear, subchartaceous, canaliculate, green
adaxially and greenish wine-red abaxially, rarely concolorous wine-red, erect up to its half-length, then recurving, forming an
inconspicuous tank, the tank 0.8–1 cm diam, accumulating a small amount of water; leaf sheath 6–15 x 2.1–4.5 cm, narrowly
elliptic, chartaceous, greenish abaxially, vinaceous adaxially, sparsely lepidote; leaf blade 8.5–53 x 0.5–1 cm, linear, green,
sparsely lepidote on both surfaces, canaliculate up to half-length, margins revolute, undulating in the lower portion, spinose, the
prickles ca. 0.5 mm long, inconspicuous; apex long-attenuate, recurved, apiculate, the apiculus 0.3 mm long, green. Peduncle 26–
30 x 0.1–0.2 cm, ca. 2 mm diam, slender, cylindrical, red when in fruit, partially concealed by the bracts, with sparsely arachnoid
and white-lepidote indument; penduncle bracts 2.5–5.5 x 0.2–0.7 cm, linear-lanceolate, divergent, paleaceous, sparsely lepidote,
the apex overlapping the base of the bract immediately above, erect, partially enfolding the peduncle, densely brown lepidote,
apiculate, apiculus 0.1–0.3 mm. Inflorescence (excluding the peduncle) 11–14 cm long, paniculate, red when fruiting, lax, erect,
with sparsely distributed arachnoid trichomes, white-lepidote; primary bracts 1.8–3.5 x 0.1–0.2 cm, linear-lanceolate, paleaceous
with the upper portion pinkish, apiculate, lepidote, enfolding and adhering to the lateral peduncle; lateral peduncle 1–15 x 0.5–1
mm, discreetly complanate, reddish, ascending, rarely bearing arachnoid trichomes; floral bracts 2.5–4 x 0.8–1.8 mm, lanceolate,
evidently trinervate, convex, symmetric, pale-rose, densely covered by arachnoid trichomes, the apex caudate, recurved, 0.3 mm
long. Flowers 5–7 mm long, sessile, erect, lax and polystichous in the branches, diurnal; sepals 1.1–1.3 x 1–1.2 mm, very broadly
ovate, pale-yellow or whitish, fleshy, subsymmetric, the apiculum inconspicuous (0.1 mm), wing unilateral inconspicuous or
absent, hyaline, with nearly symmetrically distributed papillose trichomes; petals ca. 4 3 2 mm, free, obovate, white, lacking petal
appendages, apex cucullate; stamens 3.5–4 mm long, reaching the apex of the petals; filaments white, cylindrical, free; anthers
2–2.5 mm, linear, white, dorsifixed at the base, the apex apiculate, apiculum ca. 0.1 mm; pistil 4–4.5 mm long, reaching the
apex of the petals, white; style ca. 4 mm, longer than the stamen, reaching the same height as the petal, stigma 0.3 mm, spiral-
conduplicate, white, the lobes with a crenulate margin; ovary 2–3 x ca. 2 mm, ovate to depressed ovate, bluish, the trichomes
papillose and symmetrically distributed; ovules 1.5–2 mm, elliptic, white, apiculate. Berry 3–5 mm diam, spherical, turgid, purple
with pale-yellow persistent calyx, blackish when ripe, the pulp gelatinous hyaline; seeds 1–1.2 x 0.2–0.3 mm, narrowly elliptic
to weakly falciform and discreetly recurved, brown, distally hyaline, testa cells hexagonal, isodiametric, wide walled, wider
around the central part, bright.

COMENTÁRIO

Araeococcus lageniformisis similar to A. nigropurpureus Leme & J.A.Siqueira, but differs by the narrower tank diameter, by
the leaf shape and size (longer and linear vs. shorter and lanceolate), by the morphology of floral bracts (lanceolate vs. broadly
triangular) and sepals (widely ovate vs. ovate to suborbicular), by the sessile flowers, and by seed morphology (testa cells
isodiametric, wide walled vs. testa cells elongated, narrow walled).

Forma de Vida
Erva

Substrato
Epífita

DISTRIBUIÇÃO
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Nativa, é endêmica do Brasil

Domínios Fitogeográficos
Mata Atlântica

Tipos de Vegetação
Floresta Estacional Semidecidual, Floresta Ombrófila (Floresta Pluvial)

Distribuição Geográfica
Ocorrências confirmadas
Nordeste (Bahia)

MATERIAL TESTEMUNHO

L.Y.S. Aona, 3279, HURB, 7446, Bahia, Typus

IMAGENS DE CAMPO/ILUSTRAÇÕES

Figura 1: Araeococcus lageniformis R.A.Pontes & Versieux

Figura 2: Araeococcus lageniformis R.A.Pontes & Versieux
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Figura 3: Araeococcus lageniformis R.A.Pontes & Versieux

Figura 4: Araeococcus lageniformis R.A.Pontes & Versieux

Figura 6: Araeococcus lageniformis R.A.Pontes & Versieux

BIBLIOGRAFIA
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Angiospermas Bromeliaceae A.Juss.

Pontes, R.A.S; Santa-Rosa, S; Martinelli, A.P. & Versieux, L.M. 2019. A New Species of Araeococcus (Bromeliaceae) from
Bahia, Brazil and a Comparative Morphological and Anatomical Analysis. Systematic Botany 44(4): pp. 790–797.
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Angiospermas Bromeliaceae A.Juss.

Araeococcus micranthus Brongn.
Tem como sinônimo
homotípico Aechmea micrantha Brongn.

DESCRIÇÃO

Raiz: difusa(s) rígida(s)/não funcional(ais). Caule: curto(s) estolho curto(s). Folha: laminar(es) linear(es)/verde/vinácea/
espinescente(s). Inflorescência: panícula(s) ereta(s)/ramo(s) sinuoso(s). Flor: bráctea(s) floral(ais) não envolvendo ovário(s)/
margem(ns) espinescente(s); pétala(s) ereta(s) amarela ápice(s) agudo(s); pedicelo(s) ausente(s). Fruto: forma esférico(s)/verde.
Semente: elipsoide estria(s) longitudinal(ais)/enegrecida.

Forma de Vida
Erva

Substrato
Epífita

DISTRIBUIÇÃO

Nativa, não é endêmica do Brasil

Domínios Fitogeográficos
Amazônia

Tipos de Vegetação
Floresta de Igapó, Floresta de Terra Firme, Floresta de Várzea

Distribuição Geográfica
Ocorrências confirmadas
Norte (Acre, Amazonas, Amapá, Pará, Rondônia)
Centro-Oeste (Mato Grosso)

MATERIAL TESTEMUNHO

R.M. Harley, 10778, NY,  (NY00873248), Mato Grosso
M.Kuhlmann, 61, RB, 423168,  (RB00633456)
R.S. Cowan, 38456, RB, 99337,  (RB00633477)
J.M.Pires, 51465, RB, 126400,  (RB00633557)
Ribeiro,J.E.L.S., 824, RB, 424986,  (RB00633564)

IMAGENS DE CAMPO/ILUSTRAÇÕES
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Angiospermas Bromeliaceae A.Juss.

Figura 1: Araeococcus micranthus Brongn.

Figura 2: Araeococcus micranthus Brongn.

BIBLIOGRAFIA

Nara, A.K. 1998. Biologia floral e polinização de quatro espécies de Bromeliaceae de ocorrência em vegetação de baixio na
Amazônia Central. Dissertação de Mestrado, Universidade do Amazonas, Instituto Nacional de Pesquisas da Amazônia, Manaus.
82p.
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Angiospermas Bromeliaceae A.Juss.

Araeococcus montanus Leme
DESCRIÇÃO

Raiz: difusa(s) rígida(s). Caule: curto(s) estolho longo(s). Folha: laminar(es) lanceada(s)/verde/inerme(s). Inflorescência:
panícula(s) ereta(s)/ramo(s) reto(s). Flor: bráctea(s) floral(ais) não envolvendo ovário(s)/margem(ns) lisa(s); pétala(s) ereta(s)
amarela ápice(s) agudo(s); pedicelo(s) ausente(s). Fruto: forma esférico(s)/vináceo. Semente: elipsoide célula(s) hexagonal/
castanho.

DESCRIÇÃO ADICIONAL

Epífíta, 35 cm de alt. florida, propagando-se por brotos basais de ca. 12 cm compr., 0.5 cm diâm. Folhas 12-15, 22-24 × 2-2.5
cm, liguladas, cartáceas, não canaliculadas, vináceas, suberetas, tanque infudibuliforme, profilos presentes; bainha 9 × 3.5 cm,
elíptica, subcartácea, vinácea, lepidota, castanho in sicco, margem lisa; lâmina 13-16 × 2-2.5 cm, linear, vinácea, ápice truncado,
evidentemente apiculado, apículo recurvado a reflexo, sem espinhos. Pedúnculo 20-25 × 0.3 cm, cilíndrico, verde, tricomas
branco-lanuginoso, aracnóide, parcialmente recoberto pelas brácteas do pedúnculo; brácteas do pedúnculo 2-6 × 0.5-1 cm,
lanceolada, rosa pálido, bege in sicco, paleácea na frutificação, apenas as basais excedendo os entrenós, densamente lepidota,
ápice longo-atenuado, eretas, as basais envolvendo o pedúnculo. Inflorescência 13 cm compr., 7 cm diâmetro, paniculada,
vermelho-vinácea, laxa, ereta, denso lanuginoso, aracnóide; bráctea primária 2 × 0.2 cm, lanceolada, rosa pálido a creme, bege
in sicco, ápice longo-atenuado, lepidota, patente ou pêndulo; pedúnculo lateral 0.1-10 × 0.1-1 mm, cilíndrico, vermelho-vináceo,
perpendicular ou discretamente ascendente, raro lanuginoso; brácteas florais 1-1.2 × 1 mm, orbiculares, assimétricas, vermelho
a vináceo na frutificação, ápice marcadamente apiculado, tricoma aracnóide. Flores 7-8 mm compr., 5 mm de diâm. na antese,
eretas, sésseis, odor ausente; sépalas 1.1-1.2 × 1.2-1.4 mm, orbiculares, verdes, evidentemente assimétricas, aladas, alas desiguais,
a maior 2 x maior que a menor, ecarenadas, membranáceas, inconspicuamente apiculadas, 0.1 mm, verde a vináceo; pétala 5 × 2
mm, oboval, ereta, ápice obtuso, evidentemente emarginado, amarela, livre; estames ca. 4 mm de compr., menor que a pétala;
filetes amarelos, cilíndricos, não aderidos a pétalas; anteras 1.3 mm, linear, amarelas, sem apículo, dorsifixa subasal, rimosa;
pistilo 7 mm de compr., 62 discretamente maior que a altura da pétala; estigma 1 mm, conduplicado-espiral, amarelo pálido, lobos
de margem crenada, evidentemente maior que os estames; ovário 1.5 × 1 mm, elíptico, enegrecido, parede lisa, cristais de cera
esparsos. Bagas e sementes não vistas. 

COMENTÁRIO

Espécie endêmicas da floresta submontana úmida da Bahia, conhecida apenas pelo espécime-tipo. Única espécie deste gênero
tratada como ameaçada de extinção na categoria Em Perigo (EN), pelo governo brasileiro.

Forma de Vida
Erva

Substrato
Epífita

DISTRIBUIÇÃO

Nativa, é endêmica do Brasil

Domínios Fitogeográficos
Mata Atlântica

Tipos de Vegetação
Floresta Ombrófila (Floresta Pluvial)

Distribuição Geográfica
Ocorrências confirmadas
Nordeste (Bahia)

MATERIAL TESTEMUNHO
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Angiospermas Bromeliaceae A.Juss.

E.M.C. Leme, 4371, HB, 84089 (000000373), Bahia, Typus

IMAGENS DE CAMPO/ILUSTRAÇÕES

Figura 1: Araeococcus montanus Leme

Figura 2: Araeococcus montanus Leme

Figura 3: Araeococcus montanus Leme
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Angiospermas Bromeliaceae A.Juss.

Figura 4: Araeococcus montanus Leme

Figura 5: Araeococcus montanus Leme

BIBLIOGRAFIA

Leme, E.M.C. 1999. New Species of Brazilian Bromeliaceae: A Tribute to Lyman B. Smith. Harvard Pap. Bot. 4: 142-144.
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Angiospermas Bromeliaceae A.Juss.

Araeococcus nigropurpureus Leme &
J.A.Siqueira
DESCRIÇÃO

Raiz: difusa(s) rígida(s)/não funcional(ais). Caule: curto(s) estolho longo(s). Folha: laminar(es) lanceada(s)/verde/vinácea/
inerme(s). Inflorescência: panícula(s) ereta(s)/ramo(s) reto(s). Flor: bráctea(s) floral(ais) menor que pedicelo(s)/margem(ns)
lisa(s); pétala(s) reflexa(s) branca ápice(s) agudo(s); pedicelo(s) menor que 1.0 cm. Fruto: forma esférico(s)/vináceo. Semente:
elipsoide célula(s) hexagonal/castanho.

DESCRIÇÃO ADICIONAL

Epifíta, 35-45 cm de alt. florida, propagando-se por estolhos de ca. 10 cm compr., 3 mm diâm. Folhas 7-10, 20-35 × 1-2 cm,
estreito-lanceolada, subcartáceas, canaliculadas, quilhadas para a base, geralmente vináceas ou verdes-vinácea, raro verde,
lustrosas, arqueadas, recurvando-se para o ápice, base elíptica, formando um pequeno tanque, profilos presentes recobrindo
o estolho; bainha 5-10 × 3-6 cm, elíptico, cartácea, vinácea, verde-vinácea externamente, lepidotas, castanho, ferrugínea in
sicco, margem lisa; lâmina 15-25 × 1.5-2.5 cm, estreita lanceolada, laminar, face adaxial canaliculada próximo a base, face
abaxial quilhada, geralmente vinácea ou verdes-vinácea, raro verde concolor, ápice agudo a atenuado, apiculado, apículo
3-8 mm, margem discretamente revoluta, espinhos ausentes. Pedúnculo 15-30 × 0.1-0.3 cm, cilíndrico, tricomas aracnóides,
rosa pálido a vermelho, raro esverdeado, parcialmente recoberto pelas brácteas do pedúnculo; brácteas do pedúnculo, 3.5-6 ×
0.4-0.8 cm, lanceolada a linear-lanceolada, ápice longo-atenuado, discretamente apiculado, eretas, rosa pálido, bege in sicco,
paleácea na frutificação, lepidota, ultrapassando os entrenó, envolvendo 86 parcialmente o pedúnculo. Inflorescência 15-20
cm compr., paniculada, vinácea ou verdes vináceas, laxa, ereta discretamente recurvada na frutificação, tricomas aracnóides;
brácteas primárias 1-3 × 0.2-0.5 cm, lanceoladas, rosa pálido, paleáceas na frutificação, bege in sicco, ápice longo-atenuado,
discretamente apiculado, lepidotas, acompanhando o pedúnculo lateral; pedúnculo lateral 0.5-1.5 × 0.1-0.3 cm, cilíndrico,
rosa pálido a vináceo, perpendicular a ascendente em 45°, tricomas aracnóides esparsos; brácteas florais 1-1.1 × 0.3-0.8 mm,
lanceoladas a subovais, verde pálido, ápice discretamente acastanhado, agudo, atenuado a caudado, margem hialina, raro
aracnóide. Flores 10 mm compr., 5 mm de diâm. na antese, eretas, espaçadas e polisticamente dispostas na ráquila, pediceladas,
pedicelo 4 mm, 0.05 mm de diâm., verde a verde-nigropurpúreo, odor ausente; sépalas 1.2-1.5 × 1.1-1.4 mm, oval, amarelo
pálido, subsimétricas, alas subiguais, verde translúcido; pétala 4 × 2 mm, espatulada, reflexa, ápice arredondado, alva, livre;
estames 4 mm de compr., menor que a pétala; filetes alvos, cilíndricos, não adnatos a pétalas; antera 2-3 mm, sagitada quando
aberta, amarela, apículo 0,1 mm, dorsifixa subasal, rimosa; pistilo 5 mm de compr., alcançando altura das pétalas, exposto na
antese, alvo; estigma 1 mm, conduplicado espiral, alvo, mais longo que os estames, exposto na antese; ovário 2-2.5 × 2 mm,
globoso, lilás, brilhante, glabro, parede discretamente sulcada; óvulos 0.15 mm de compr., elipsoides, discretamente apiculados,
alvos translúcidos. Baga 5 × 5 mm, esférica, verde pálido a enegrecidos quando maduros, brilhantes, polpa gelatinosa; sementes
1.2-1.3 × 0.3-0.4 mm, elipsoide, discretamente recurvadas, marrom, células da testa hexagonais, isodiamétricas, brilhantes. 

COMENTÁRIO

Espécie morfologicamente semelhante e ocorrendo inclusive em simpatria com A. parviflorus. Geralmente apresenta poucas
folhas de coloração vinácea ou verde-vinácea.

Forma de Vida
Erva

Substrato
Epífita

DISTRIBUIÇÃO

Nativa, é endêmica do Brasil

Domínios Fitogeográficos
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Angiospermas Bromeliaceae A.Juss.

Mata Atlântica

Tipos de Vegetação
Floresta Ombrófila (Floresta Pluvial)

Distribuição Geográfica
Ocorrências confirmadas
Nordeste (Bahia)

MATERIAL TESTEMUNHO

J.G. Jardim, 2964, CEPEC, Bahia
G. Martinelli, 15427, RB, 340851, ,  (RB00140981), Bahia
R.M. Harley, 18367, CEPEC, Bahia
E.M.C. Leme, 6732, HB, 93219 (HB0000006732), Bahia, Typus

IMAGENS DE CAMPO/ILUSTRAÇÕES

Figura 1: Araeococcus nigropurpureus Leme & J.A.Siqueira

Figura 2: Araeococcus nigropurpureus Leme & J.A.Siqueira
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Angiospermas Bromeliaceae A.Juss.

Figura 3: Araeococcus nigropurpureus Leme & J.A.Siqueira

Figura 4: Araeococcus nigropurpureus Leme & J.A.Siqueira

Figura 5: Araeococcus nigropurpureus Leme & J.A.Siqueira
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Angiospermas Bromeliaceae A.Juss.

Figura 6: Araeococcus nigropurpureus Leme & J.A.Siqueira

Figura 7: Araeococcus nigropurpureus Leme & J.A.Siqueira

BIBLIOGRAFIA

Siqueira-Filho, J.A. & Leme, E.M.C. 2006. Fragmentos de Mata Atlântica do Nordeste: Biodiversidade, conservação e suas
bromélias. Andrea Jakobsson Estúdio Editorial Ltda., Rio de Janeiro. 416 p.
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Angiospermas Bromeliaceae A.Juss.

Araeococcus parviflorus (Mart. ex Schult.
& Schult. f.) Lindm.
Tem como sinônimo
basiônimo Billbergia parviflora Mart. ex Schult. & Schult.f.
homotípico Aechmea parviflora (Mart. ex Schult. & Schult.f.) Baker

DESCRIÇÃO

Raiz: difusa(s) rígida(s)/não funcional(ais). Caule: curto(s) estolho longo(s). Folha: laminar(es) lanceada(s)/verde/inerme(s).
Inflorescência: panícula(s) ereta(s)/ramo(s) reto(s). Flor: bráctea(s) floral(ais) menor que pedicelo(s)/margem(ns) lisa(s);
pétala(s) patente(s) branca ápice(s) agudo(s); pedicelo(s) menor que 1.0 cm. Fruto: forma esférico(s)/verde. Semente: elipsoide
célula(s) hexagonal/castanho.

DESCRIÇÃO ADICIONAL

Epifíta ou terrestre, 25-40 cm de alt. florida, propagando-se por brotos basais 10-12 cm compr. Folhas 6-10, 17-40 × 1-3 cm,
evidentemente estreitada na porção mediana, subcartáceas, verdes a verde-vináceas na base, discretamente quilhada na base,
arqueada, recurvando-se para o ápice, imbricadas e congestas na base, tanque 8 cm diâm., profilos presentes; bainha 4-15 × 2-12
cm, elíptico-alongada, subcartácea, verde a vinácea 76 internamente, ambas lepidotas, margem lisa; lâmina 10-36 × 1-2 cm,
linear-lanceolada, verde, ápice agudo, apiculado, apículo 1-4 mm, margem discretamente revoluta, espinhos ausentes. Pedúnculo
15-25 × 0.2-0.3 cm, cilíndrico, raro branco-lanuginoso aracnóide, rosado, vermelho a vináceo, parcialmente recoberto pelas
brácteas do pedúnculo; brácteas do pedúnculo, 3-5 × 0.3-1.2 cm, lanceolada, rosa pálido, paleácea na frutificação, ultrapassando o
entrenó, lepidota, ápice longo-atenuada, eretas, envolvendo parcialmente o pedúnculo. Inflorescência 10-20 cm compr., 7-15 cm
diâmetro, paniculada, vermelho-vinácea, laxa, ereta discretamente recurvadas na frutificação, esparsamente lanuginosa aracnóide;
brácteas primárias 1.8-4 × 0.2-0.6 cm, lanceoladas, porção superior rosa pálido a creme, paleáceas na frutificação, ápice longo
atenuado, lepidota, acompanhando o pedúnculo lateral; pedúnculo lateral 0.5-2 × 0.05-0.2 cm, subcilíndrico a subcomplanado,
esverdeado, rosa pálido, avermelho, ascendente, tricomas aracnóides esparsos; bráctea floral 2-4 × 0.8-2 mm, oval, subsimétrica,
verde com porção superior rosa a quase rosa concolor, ápice acuminado, tricomas aracnóides esparsos. Flores 7 mm compr.,
3-5 mm de diâm. na antese, eretas, pediceladas, pedicelo 2-4(-5) mm, verde a verde-vináceo, espaçadas e polisticamente
dispostas na ráquila, odor ausente; sépala 1.1-2 × 1.2-1.5 mm, suborbicular, amarelo pálido a verde pálido, assimétricas, aladas,
alas subiguais, maior levemente mais alta, ecarenadas, cartáceas, inconspicuamente apiculadas, 0.2 mm; pétalas 3-4 × 1.8-2
mm, espatulada, subereta a patente, ápice arredondado, discretamente emarginado, alvas, livres, nuas; estames maiores 4
mm de compr., menores que a pétala, os estames menores 3 mm de compr.; filetes alvos, cilíndricos, não aderido a pétalas;
anteras 1.5-2.5 mm, linear, sagitadas na antese, amarelas, ápice apiculado, inconspícuo, dorsifixa subasal, rimosa; pistilo 3 mm
de compr.; estigma 0.5 mm, conduplicado espiral, alvo, notadamente maior que os estames; ovário 2-2.5 × 2 mm, esférico e
subelíptico, verde-oliva, discretamente sulcado, parede lisa; óvulos 0.15 mm de compr., elipsoides, alvos, apiculados. Bagas 4 ×
4 mm, esféricos, turgidas, verde pálido a nigrescentes quando maduras, brilhantes, 77 polpa gelatinosa; sementes 1.5-2 × 0.3-0.4
mm, linear-elípticas, discretamente recurvadas, marrom, células da testa hexagonais, isodiamétricas, brilhantes. 

COMENTÁRIO

 Espécie que ocorre em matas de restinga e nas florestas úmidas em simpatria com A. nigropurpureus. Possui pedicelo
notadamente menores e mais espessos que esta espécie.

Forma de Vida
Erva

Substrato
Epífita, Terrícola

DISTRIBUIÇÃO

Nativa, é endêmica do Brasil
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Angiospermas Bromeliaceae A.Juss.

Domínios Fitogeográficos
Mata Atlântica

Tipos de Vegetação
Floresta Ombrófila (Floresta Pluvial), Restinga

Distribuição Geográfica
Ocorrências confirmadas
Nordeste (Bahia)

MATERIAL TESTEMUNHO

W.W. Thomas, 10151, CEPEC, Bahia
A. Calles, 1666, RB, 248163,  (RB00123673)
L. A. Matto Silva, 4082, ALCB, 48836 (ALCB011298), ALCB

IMAGENS DE CAMPO/ILUSTRAÇÕES

Figura 1: Araeococcus parviflorus (Mart. ex Schult. & Schult. f.) Lindm.

Figura 2: Araeococcus parviflorus (Mart. ex Schult. & Schult. f.) Lindm.
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Angiospermas Bromeliaceae A.Juss.

Figura 3: Araeococcus parviflorus (Mart. ex Schult. & Schult. f.) Lindm.

Figura 4: Araeococcus parviflorus (Mart. ex Schult. & Schult. f.) Lindm.

Figura 5: Araeococcus parviflorus (Mart. ex Schult. & Schult. f.) Lindm.
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Angiospermas Bromeliaceae A.Juss.

Figura 6: Araeococcus parviflorus (Mart. ex Schult. & Schult. f.) Lindm.

Figura 7: Araeococcus parviflorus (Mart. ex Schult. & Schult. f.) Lindm.

BIBLIOGRAFIA

Siqueira-Filho, J.A. & Leme, E.M.C. 2006. Fragmentos de Mata Atlântica do Nordeste: Biodiversidade, conservação e suas
bromélias. Andrea Jakobsson Estúdio Editorial Ltda., Rio de Janeiro. 416 p.
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Angiospermas Bromeliaceae A.Juss.

Araeococcus sessiliflorus Leme &
J.A.Siqueira
DESCRIÇÃO

Raiz: difusa(s) rígida(s)/não funcional(ais). Caule: curto(s) estolho longo(s). Folha: laminar(es) lanceada(s)/verde/inerme(s).
Inflorescência: panícula(s) ereta(s)/ramo(s) reto(s). Flor: bráctea(s) floral(ais) não envolvendo ovário(s)/margem(ns) lisa(s);
pétala(s) ereta(s) branca ápice(s) cuculado(s); pedicelo(s) ausente(s). Fruto: forma esférico(s)/verde/vináceo. Semente:
elipsoide célula(s) hexagonal/castanho.

DESCRIÇÃO ADICIONAL

Terrestre, eventualmente epífita, 20-30 cm de alt. florida, propagando-se por brotos basais longos de ca. 15-20 cm compr., 5
mm diâm. Folhas ca. 15, 23-39 × 1.8-2.5 cm, lanceoladas, estreitamento mediano evidente, subcartáceas, não canaliculadas,
verde pálido verde pálido, brilhantes, arqueadas, recurvando-se para o ápice, tanque presente, profilos presentes nos brotos;
bainha 6-8 × 3.5-6 cm, elíptica, subcartácea, verde pálido verde pálido, lepidota, ferrugínea, margem lisa; lâmina 13-32 ×
1.5-2.8 cm, lanceolada, não canaliculada, ápice agudo, curvo, apiculado, apículo 1.4-4 mm, margem plana, espinhos ausentes.
Pedúnculo 17-21 × 0.15-0.3 cm, cilíndrico, aracnoide e raro alvo-lanuginoso, esverdeado, parcialmente recoberto pelas brácteas
do pedúnculo; brácteas do pedúnculo 2.5-5 × 0.5-1 cm, lanceolada, esverdeada a rosa pálido, bege in sicco, tornando-se
paleácea quando em frutificação, imbricadas, glabra, ápice apiculado, 2.5-4 mm, eretas, envolvendo parcialmente o pedúnculo.
Inflorescência 5-10 cm compr., 6 cm larg., paniculada, esverdeada, verde pálido, laxa, ereta, não ultrapassando a altura das folhas,
raro aracnoide e esparsamente lanuginosa; brácteas primárias 1.8 × 3 cm, lanceoladas, discretamente creme a rosa pálido, bege
in sicco, ápice atenuado, lepidota, acompanhando o pedúnculo lateral; pedúnculo lateral 3-8 × 0.5-3 mm, cilíndrico, esverdeado,
perpendicular ou discretamente ascendente, aracnoide a sublanoso; brácteas florais 2-2.5 × 1-1.2 mm, triangulares, simétricas,
verde pálido com porção superior ferrugínea, ápice atenuado, apiculado, apículo 0.1-0.3 mm, denso-lanuginoso. Flores 5 mm
compr., 1 mm de diâm. na antese, eretas, sésseis, espaçadas e polisticamente dispostas na 59 ráquila, odor ausente; sépalas 1.2-1.8
× 1.5 mm, subovais a orbiculares, verdes evidentemente assimétricas, glabras, subcartáceas, inconspicuamente apiculadas, apículo
0.1-0.2 mm, aladas, alas desiguais, a maior 1.5 x maior que a menor; pétalas 3.5 × 2 mm, espatulada, subereta, ápice arredondado,
emarginado, cuculado, alvas, nuas; estames 2 mm de compr.; filetes alvos, cilíndricos, não aderido a pétalas; anteras 1 mm,
sagitada na antese, alvas, dorsifixa subasal, rimosa; pistilo 3 mm de compr., menor que a altura das pétalas, alvo; estigma 1
mm, conduplicado espiral, alvo, igual à altura dos estames; ovário 2.2 × 2 mm, subgloboso, verde pálido, glabro, parede lisa;
óvulos 0.1 mm de compr., elipsoides, alvos, apiculados. Bagas 2.5-3 mm de compr., 3.5-4.5 mm diâm., subgloboso, verdes com
ápices enegrecidos quando maduros, opacos, polpa gelatinosa; sementes 1.8-2 × 0.2-0.3 mm, elipsoides, castanho, flaveoladas,
brilhantes.  

COMENTÁRIO

Espécie presente nas florestas estacionais do Recôncavo Baiano. É reconhecível pela inflorescência ereta menor que a altura das
folhas e ramos secundários em ângulo de 90° em relação ao eixo principal da inflorescência.

Forma de Vida
Erva

Substrato
Epífita, Terrícola

DISTRIBUIÇÃO

Nativa, é endêmica do Brasil

Domínios Fitogeográficos
Mata Atlântica
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Angiospermas Bromeliaceae A.Juss.

Tipos de Vegetação
Floresta Estacional Semidecidual

Distribuição Geográfica
Ocorrências confirmadas
Nordeste (Bahia)

MATERIAL TESTEMUNHO

R.A.Pontes et al, 1196, UFRN, UFRN,  (UFRN00023845)
Moreira et al, 199, HUESB
R.A.Pontes et al, 1259, UFRN
W.W. Thomas, 13853, CEPEC, Bahia, Typus

IMAGENS DE CAMPO/ILUSTRAÇÕES

Figura 1: Araeococcus sessiliflorus Leme & J.A.Siqueira

Figura 2: Araeococcus sessiliflorus Leme & J.A.Siqueira
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Angiospermas Bromeliaceae A.Juss.

Figura 3: Araeococcus sessiliflorus Leme & J.A.Siqueira

Figura 4: Araeococcus sessiliflorus Leme & J.A.Siqueira

BIBLIOGRAFIA

Siqueira-Filho, J.A. & Leme, E.M.C. 2006. Fragmentos de Mata Atlântica do Nordeste: Biodiversidade, conservação e suas
bromélias. Andrea Jakobsson Estúdio Editorial Ltda., Rio de Janeiro. 416 p.
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Angiospermas Bromeliaceae A.Juss.

Billbergia Thunb.
Este tratamento é composto pelos seguintes táxons: Billbergia, Billbergia acreana, Billbergia alfonsijoannis, Billbergia amoena,
Billbergia brachysiphon, Billbergia bradeana, Billbergia brasiliensis, Billbergia castelensis, Billbergia chlorantha, Billbergia
dasilvae, Billbergia decora, Billbergia distachia, Billbergia elegans, Billbergia euphemiae, Billbergia fosteriana, Billbergia
horrida, Billbergia iridifolia, Billbergia kautskyana, Billbergia kuhlmannii, Billbergia laxiflora, Billbergia leptopoda, Billbergia
lietzei, Billbergia lymanii, Billbergia macracantha, Billbergia macrocalyx, Billbergia magnifica, Billbergia matogrossensis,
Billbergia meyeri, Billbergia minarum, Billbergia morelii, Billbergia nana, Billbergia nutans, Billbergia oxysepala, Billbergia
pohliana, Billbergia porteana, Billbergia pyramidalis, Billbergia reichardtii, Billbergia robert-readii, Billbergia sanderiana,
Billbergia saundersii, Billbergia seidelii, Billbergia tweedieana, Billbergia violacea, Billbergia vittata, Billbergia zebrina.

COMO CITAR

Jacques, S.S.A., Neves, B. 2020. Billbergia in Flora do Brasil 2020. Jardim Botânico do Rio de Janeiro. Disponível em: http://
floradobrasil.jbrj.gov.br/reflora/floradobrasil/FB5920.

Tem como sinônimo
heterotípico Anacyclia Hoffmanns.
heterotípico Cremobotrys Beer
heterotípico Eucallias Raf.
heterotípico Helicodea Lem.
heterotípico Jonghea Lem.

DESCRIÇÃO

Ervas epífitas, rupícolas ou terrestres. Folhas formando roseta tubular a infundibuliforme; bainha alargada ou não, se
diferenciando da lâmina; lâmina geralmente ligulada com ápice arredondado ou agudo, frequentemente com faixas ou manchas,
serradas, serruladas ou raramente inteiras. Inflorescência simples ou composta, laxa ou congesta, ereta ou pendente, excedendo
a roseta; pedúnculo ereto, sub-ereto ou pendente, glabro ou com indumento; brácteas do pedúnculo vistosas, coloridas, elípticas,
oblongas ou lanceoladas, com ápice geralmente agudo, apiculado ou não; brácteas florais de tamanho e formas diferentes
em uma mesma planta, as superiores menores que as inferiores ou semelhantes às do pedúnculo. Flores grandes, sésseis ou
pediceladas, eretas ou sub-eretas; sépalas livres, simétricas ou assimétricas, não carenadas, glabras a lanuginosas, concolores
ou bicolores, margem inteira; pétalas livres, simétricas, lineares, espatuladas ou oblanceoladas, espiraladas até a base, ou eretas
com ápice recurvado a fortemente recurvado; concolores ou bicolores; dois apêndices petalíneos basais, podendo apresentar
calosidades longitudinais paralelas aos filetes dos estames epipétalos; estames exsertos, alternipétalos livres e antepétalos adnatos
às pétalas; anteras basifixas ou dorsifixas. Ovário ínfero, liso ou sulcado; estigma conduplicado espiralado e muitas vezes
desespiralando na antese, tubo epigíneo usualmente bem desenvolvido. Fruto baga globosas, carnosas ou rígidas; sementes nuas
apresentando ou não uma expansão gelatinosa.

COMENTÁRIO

        O gênero Billbergia Thunb. possui 63 espécies e 1 taxa infraespecífico (Gouda et al. [cont. atualizado]) distribuídos desde a
América Central até o sul da América Meridional (Smith & Downs 1979).
      Os principais caracteres utilizados para a diferenciação de suas espécies são: a presença de indumento na inflorescência, o
arranjo das flores no eixo da raque, o comprimento, forma e cor das sépalas e pétalas, a forma e superfície do ovário (Smith &
Downs 1979, Barros & Costa 2008, Jacques 2015). Está dividido em dois subgêneros, B. subg. Billbergia e B. subg. Helicodea
Lem. (Smith & Downs 1979), separados por diferenças relacionadas à densidade de indumento no pedúnculo e na raque, posição
da inflorescência, postura transversal das pétalas, comprimento das anteras e inserção do filete nestas (Smith & Downs 1979,
Barros & Costa 2008, Jacques 2015).
        

Forma de Vida
Erva

Substrato
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Angiospermas Bromeliaceae A.Juss.

Epífita, Rupícola, Terrícola

DISTRIBUIÇÃO

Nativa, não é endêmica do Brasil

Domínios Fitogeográficos
Amazônia, Caatinga, Cerrado, Mata Atlântica, Pampa

Tipos de Vegetação
Caatinga (stricto sensu), Campo de Altitude, Campo Rupestre, Cerrado (lato sensu), Floresta Ciliar ou Galeria, Floresta de Igapó,
Floresta de Terra Firme, Floresta Estacional Decidual, Floresta Estacional Perenifólia, Floresta Estacional Semidecidual, Floresta
Ombrófila (Floresta Pluvial), Floresta Ombrófila Mista, Restinga, Vegetação Sobre Afloramentos Rochosos

Distribuição Geográfica
Ocorrências confirmadas
Norte (Acre, Amazonas, Amapá, Pará, Rondônia)
Nordeste (Alagoas, Bahia, Ceará, Paraíba, Pernambuco, Piauí, Sergipe)
Centro-Oeste (Distrito Federal, Goiás, Mato Grosso do Sul, Mato Grosso)
Sudeste (Espírito Santo, Minas Gerais, Rio de Janeiro, São Paulo)
Sul (Paraná, Rio Grande do Sul, Santa Catarina)
Possíveis ocorrências
Centro-Oeste (Mato Grosso)
Sudeste (Espírito Santo)

CHAVE INTERATIVA

http://www.xper3.fr/xper3GeneratedFiles/publish/identification/7288675330355513970/mkey.html

BIBLIOGRAFIA

Barros, J.V. & Costa, A.F. 2008.O gênero Billbergia Thunb. (Bromeliaceae) no Estado do Rio de Janeiro, Brasil. Acta Botanica
Brasilica 22(4): 1172-1192.
Evans, T.M.; Jabaly, R.S.; Faria A.P.G.; Sousa L.O.F.; Wendt, T. & Brown, G.K. 2015. Phylogenetic relationships in
Bromeliaceae subfamily Bromelioideae based on chloroplast DNA sequence data. Systematic Botany 40(1): 116-128.
Gaiotto, D.F.,Tardivo, R. C.,Cervi, A.C.2010.O gênero BillbergiaThunberg (Bromeliaceae) no estado do Paraná, Brasil.
Horres, R., Schulte, K., Weising, K., Zizka, G., 2007. Systematics of Bromelioideae (Bromeliaceae) – evidence from molecular
and anatomical studiesAliso.23: 27– 43.
Jacques,S.S.A. 2015. Revisão Taxonômica do complexo Billbergia amoena (Lodd.) Lindl. (Bromeliaceae, Bromelioideae).
Dissertação de Mestrado. Museu Nacional, Universidade Federal do Rio de Janeiro, Rio de Janeiro, 66p.
Smith, L.B. & Downs, R.J. 1979. Bromelioideae (Bromeliaceae).Flora NeotropicaMonograph 14(3): 1493-2141.
Versieux, L.M. & Wendt, T. 2006. Checklist of Bromeliaceae of Minas Gerais, Brasil, with notes taxonomy and endemism.
Selbyana 27(2): 107-146.
Neves, B. ; Uribbe, F. P. ; Jacques, S. S. A. ; Paixão-Souza, B. ; De Moura, R. L.; De Barros, A. A. M. ; Da Costa, A. F .
Aechmea e gêneros relacionados (Bromelioideae, Bromeliaceae) no Parque Nacional da Serra dos Órgãos, Rio de Janeiro, Brasil.
Rodriguésia (Online), v. 66, p. 555-570, 2015.
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Angiospermas Bromeliaceae A.Juss.

Billbergia acreana H.Luther
DESCRIÇÃO

Caule: propagação vegetativa(s) por broto(s) lateral(ais). Folha: em roseta(s) tubular(es); forma das lâmina(s) foliar(es)
ligulada(s); consistência da lâmina(s) foliar(es) coriácea(s); cor das lâmina(s) foliar(es) verde; margem(ns) foliar(es) com
acúleo(s) conspícuo(s). Inflorescência: ramificação(ções) simples; posição do pedúnculo(s) pendente(s); forma das bráctea(s)
do pedúnculo(s) elíptica(s); cor das bráctea(s) do pedúnculo(s) e primária(s) vermelha; indumento no pedúnculo(s) e raque
presente(s); bráctea(s) floral(ais) inconspícua(s). Flor: pedicelo(s) ausente(s); forma do ovário(s) turbinado(s); sulco(s) no
ovário(s) presente(s); simetria das sépala(s) assimétrica(s); posição da pétala(s) espiralada(s) até a(s) base na(s) antese; cor das
sépala(s) verde com ápice(s) azul; cor das pétala(s) verde; inserção(ções) das antera(s) basifixa(s).

COMENTÁRIO

Bainha dificilmente distinta da lâmina foliar; Lâminas foliares liguladas a subtriangulares, com
tricomas aleatoriamente concentrados na face abaxial, formando pontos prateados; Sépalas na cor azul. 

Forma de Vida
Erva

Substrato
Epífita

DISTRIBUIÇÃO

Nativa, desconhecido

Domínios Fitogeográficos
Amazônia

Tipos de Vegetação
Floresta Ombrófila (Floresta Pluvial)

Distribuição Geográfica
Ocorrências confirmadas
Norte (Acre)

MATERIAL TESTEMUNHO

D. Daly, 10162, NY,  (NY00468676), Acre, Typus
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Angiospermas Bromeliaceae A.Juss.

Billbergia alfonsijoannis Reitz
DESCRIÇÃO

Caule: propagação vegetativa(s) por broto(s) lateral(ais). Folha: em roseta(s) tubular(es); forma das lâmina(s) foliar(es)
lanceolada(s); consistência da lâmina(s) foliar(es) coriácea(s); cor das lâmina(s) foliar(es) verde com estria(s) transversal(ais)
alvo lepidota(s) na(s) face(s) abaxial; margem(ns) foliar(es) com acúleo(s) conspícuo(s). Inflorescência: ramificação(ções)
simples; posição do pedúnculo(s) pendente(s); forma das bráctea(s) do pedúnculo(s) elíptica(s); cor das bráctea(s) do
pedúnculo(s) e primária(s) rósea; indumento no pedúnculo(s) e raque presente(s); bráctea(s) floral(ais) inconspícua(s). Flor:
pedicelo(s) ausente(s); forma do ovário(s) turbinado(s); sulco(s) no ovário(s) presente(s); simetria das sépala(s) simétrica(s);
posição da pétala(s) espiralada(s) até a(s) base na(s) antese; cor das sépala(s) verde; cor das pétala(s) verde com ápice(s) azul;
inserção(ções) das antera(s) basifixa(s).

COMENTÁRIO

Sépalas azuladas, alvo-flocosas.

Forma de Vida
Erva

Substrato
Epífita

DISTRIBUIÇÃO

Nativa, é endêmica do Brasil

Domínios Fitogeográficos
Cerrado, Mata Atlântica

Tipos de Vegetação
Floresta Estacional Semidecidual, Floresta Ombrófila (Floresta Pluvial)

Distribuição Geográfica
Ocorrências confirmadas
Sudeste (Espírito Santo, Minas Gerais)
Sul (Paraná, Santa Catarina)

MATERIAL TESTEMUNHO

G. Hatschbach, 40362, MBM, Paraná
Korte, A., 1081, FURB (FURB19387), Santa Catarina
A.R. Reitz, 4674, HBR, HBR (HBR0004223), Santa Catarina, Typus

BIBLIOGRAFIA

Smith, L. B. and R. J. Downs.1979. Bromelioideae (Bromeliaceae). Pp.1493- 2141 in Flora Neotropica,Vol. 14, part. 3. New
York: Hafner Press.
 
 
 
REITZ, R. 1983. Bromeliáceas e a malária - bromélia endêmica. In Flora Ilustrada Catarinense parte 1, fascículo Bromélia: 1-58.
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Angiospermas Bromeliaceae A.Juss.

Billbergia amoena (Lodd.) Lindl.
Este tratamento é composto pelos seguintes táxons: Billbergia amoena, Billbergia amoena var. amoena, Billbergia amoena var.
carnea, Billbergia amoena var. flavescens, Billbergia amoena var. minor, Billbergia amoena var. robertiana, Billbergia amoena
var. stolonifera, Billbergia amoena var. viridis.

Tem como sinônimo
heterotípico Billbergia amoena  var.  rubra M.B.Foster
heterotípico Billbergia pallida (Ker Gawl.) Beer
heterotípico Billbergia speciosa Thunb.
heterotípico Billbergia wacketii Mez
heterotípico Billbergia wiotiana De Jonghe ex Mez
heterotípico Bromelia laevis Schult. & Schult.f.
heterotípico Bromelia pallida Ker Gawl.
heterotípico Pourretia magnispatha Colla
heterotípico Tillandsia variegata Vell.

DESCRIÇÃO

Caule: propagação vegetativa(s) por broto(s) lateral(ais)/por estolão. Folha: em roseta(s) infundibuliforme(s); forma das
lâmina(s) foliar(es) linear(es)/lanceolada(s); consistência da lâmina(s) foliar(es) cartácea(s); cor das lâmina(s) foliar(es)
verde/verde com estria(s) transversal(ais) alvo lepidota(s) na(s) face(s) abaxial/vinácea; margem(ns) foliar(es) com acúleo(s)
inconspícuo(s). Inflorescência: ramificação(ções) simples; posição do pedúnculo(s) ereto(s)/sub ereto(s); forma das bráctea(s)
do pedúnculo(s) elíptica(s); cor das bráctea(s) do pedúnculo(s) e primária(s) rósea/vermelha; indumento no pedúnculo(s) e
raque ausente(s); bráctea(s) floral(ais) inconspícua(s). Flor: pedicelo(s) ausente(s); forma do ovário(s) cilíndrico(s); sulco(s)
no ovário(s) presente(s); simetria das sépala(s) simétrica(s); posição da pétala(s) ereta(s) com ápice(s) recurvado(s) na(s)
antese; cor das sépala(s) verde com ápice(s) azul; cor das pétala(s) verde com ápice(s) azul; inserção(ções) das antera(s)
dorsifixa(s).

COMENTÁRIO

Espécie polimórfica,na forma da roseta, na morfologia foliar e da inflorescência, e na coloração das sépalas e pétalas.

Forma de Vida
Erva

Substrato
Epífita, Rupícola, Terrícola

DISTRIBUIÇÃO

Nativa, é endêmica do Brasil

Domínios Fitogeográficos
Caatinga, Cerrado, Mata Atlântica

Tipos de Vegetação
Campo de Altitude, Campo Rupestre, Cerrado (lato sensu), Floresta Ciliar ou Galeria, Floresta Ombrófila (Floresta Pluvial),
Restinga

Distribuição Geográfica
Ocorrências confirmadas
Nordeste (Bahia)
Centro-Oeste (Goiás)
Sudeste (Espírito Santo, Minas Gerais, Rio de Janeiro, São Paulo)
Sul (Paraná, Santa Catarina)
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Angiospermas Bromeliaceae A.Juss.

CHAVE DE IDENTIFICAÇÃO

Chave para as variedades de Billbergia amoena:
1. Ovário liso........var. robertiana
1’. Ovário sulcado a fortemente sulcado......2
2. Estolão presente, longo..................3
2’. Estolão curto ou ausente.................4
3. Pétalas bicolores verdes, ápice azul............... var. stolonifera
3’ Pétalas concolores verdes......................var. stolonifera forma viridiflora
4. Sépalas bicolores verdes com ápice azul.........5
4’. Sépalas bicolores verdes com vermelho em direção ao ápice..... var. minor
4’’ Sépalas bicolores verdes com vermelho na base........var. carnea 
5. Pétalas totalmente verdes....... var. viridis
5’. Pétalas não totalmente verdes.........6
 
6. Pétalas com ápice azul ................var. amoena
6’ Pétalas com ápice amarelo..............var. flavescens
 

MATERIAL TESTEMUNHO

R.C. Forzza, 2405, RB, Rio de Janeiro
Cadorin, T.J., 2459, FURB,  (FURB01122), Santa Catarina

IMAGENS DE CAMPO/ILUSTRAÇÕES

Figura 1: Billbergia amoena (Lodd.) Lindl.

BIBLIOGRAFIA

Jacques,S.S.A. 2015. Revisão Taxonômica do complexo Billbergia amoena (Lodd.) Lindl. (Bromeliaceae, Bromelioideae).
Dissertação de Mestrado. Museu Nacional, Universidade Federal do Rio de Janeiro, Rio de Janeiro, 66p.
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Angiospermas Bromeliaceae A.Juss.

Billbergia amoena (Lodd.) Lindl. var.
amoena
Tem como sinônimo
basiônimo Tillandsia amoena (E.Morren) Mez
homotípico Billbergia amoena  var.  typica L.B.Sm.
heterotípico Billbergia chlorocyanea de Vriese
heterotípico Billbergia discolor (Loisel.) Beer
heterotípico Pitcairnia discolor Loisel.

DESCRIÇÃO

Sépalas e pétalas bicolores verdes com ápice azul, brácteas (pendúnculo e primárias) róseas. 

Forma de Vida
Erva

Substrato
Epífita, Terrícola

DISTRIBUIÇÃO

Nativa, é endêmica do Brasil

Domínios Fitogeográficos
Cerrado, Mata Atlântica

Tipos de Vegetação
Campo de Altitude, Campo Rupestre, Floresta Ciliar ou Galeria, Floresta Ombrófila (Floresta Pluvial), Restinga

Distribuição Geográfica
Ocorrências confirmadas
Nordeste (Bahia)
Centro-Oeste (Goiás)
Sudeste (Espírito Santo, Minas Gerais, Rio de Janeiro, São Paulo)
Sul (Paraná, Santa Catarina)

MATERIAL TESTEMUNHO

Costa, A.F., 6, RB, Rio de Janeiro

BIBLIOGRAFIA

Jacques,S.S.A. 2015. Revisão Taxonômica do complexo Billbergia amoena (Lodd.) Lindl. (Bromeliaceae, Bromelioideae).
Dissertação de Mestrado. Museu Nacional, Universidade Federal do Rio de Janeiro, Rio de Janeiro, 66p.
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Angiospermas Bromeliaceae A.Juss.

Billbergia amoena var. carnea E.Pereira
DESCRIÇÃO

Sépalas bicolores verdes com vermelho na base.

Forma de Vida
Erva

Substrato
Epífita

DISTRIBUIÇÃO

Nativa, é endêmica do Brasil

Domínios Fitogeográficos
Cerrado

Tipos de Vegetação
Cerrado (lato sensu)

Distribuição Geográfica
Ocorrências confirmadas
Sudeste (Minas Gerais)

MATERIAL TESTEMUNHO

Seidel, A., 707, HB, Minas Gerais, Typus
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Angiospermas Bromeliaceae A.Juss.

Billbergia amoena var. flavescens Reitz
DESCRIÇÃO

Pétalas com ápice amarelo.

Forma de Vida
Erva

Substrato
Epífita

DISTRIBUIÇÃO

Nativa, é endêmica do Brasil

Domínios Fitogeográficos
Mata Atlântica

Tipos de Vegetação
Floresta Ombrófila (Floresta Pluvial)

Distribuição Geográfica
Ocorrências confirmadas
Sudeste (Rio de Janeiro)

MATERIAL TESTEMUNHO

A.R. Reitz, 7994, HBR, Rio de Janeiro, Typus
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Angiospermas Bromeliaceae A.Juss.

Billbergia amoena var. minor (Antoine &
Beer ex Beer) L.B.Sm.
Tem como sinônimo
basiônimo Billbergia pyramidalis  var.  minor Antoine & Beer
heterotípico Billbergia binotii R.C.J.Gerard

DESCRIÇÃO

Possui sépalas avermelhadas abaixo do ápice azul, brácteas (pedúnculo, primárias) variando entre vermelho e laranja. 

Forma de Vida
Erva

Substrato
Epífita

DISTRIBUIÇÃO

Nativa, é endêmica do Brasil

Domínios Fitogeográficos
Cerrado, Mata Atlântica

Tipos de Vegetação
Cerrado (lato sensu), Floresta Ombrófila (Floresta Pluvial)

Distribuição Geográfica
Ocorrências confirmadas
Sudeste (Espírito Santo, Minas Gerais, Rio de Janeiro)
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Angiospermas Bromeliaceae A.Juss.

Billbergia amoena var. robertiana
E.Pereira & Leme
DESCRIÇÃO

Difere da variedade típica e demais variedades, pelas folhas purpúreas com máculas brancas e ovário liso.

Forma de Vida
Erva

Substrato
Epífita

DISTRIBUIÇÃO

Nativa, é endêmica do Brasil

Domínios Fitogeográficos
Mata Atlântica

Tipos de Vegetação
Floresta Ombrófila (Floresta Pluvial)

Distribuição Geográfica
Ocorrências confirmadas
Sudeste (Espírito Santo)

MATERIAL TESTEMUNHO

Costa, A.F., 523, R, Espírito Santo
Roberto, A. K., 825, RB,  (RB01405327), Espírito Santo, Typus
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Angiospermas Bromeliaceae A.Juss.

Billbergia amoena var. stolonifera
E.Pereira & Moutinho
DESCRIÇÃO

Possui estolão evidente, longo ou mais curto, tem porte menor, a inflorescência é geralmente simples e com menor número de
flores, e a cor de brácteas (pedúnculo e primárias) são sempre vermelhas.

Forma de Vida
Erva

Substrato
Terrícola

DISTRIBUIÇÃO

Nativa, é endêmica do Brasil

Domínios Fitogeográficos
Mata Atlântica

Tipos de Vegetação
Restinga

Distribuição Geográfica
Ocorrências confirmadas
Sudeste (Rio de Janeiro)

MATERIAL TESTEMUNHO

E.M.C. Leme, 215b, R, Rio de Janeiro

BIBLIOGRAFIA

Jacques,S.S.A. 2015. Revisão Taxonômica do complexo Billbergia amoena (Lodd.) Lindl. (Bromeliaceae, Bromelioideae).
Dissertação de Mestrado. Museu Nacional, Universidade Federal do Rio de Janeiro, Rio de Janeiro, 66p.
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Angiospermas Bromeliaceae A.Juss.

Billbergia amoena var. viridis L.B.Sm.
DESCRIÇÃO

Difere da variedade típica pelas pétalas totalmente verdes.

Forma de Vida
Erva

Substrato
Epífita

DISTRIBUIÇÃO

Nativa, é endêmica do Brasil

Domínios Fitogeográficos
Mata Atlântica

Tipos de Vegetação
Floresta Ombrófila (Floresta Pluvial)

Distribuição Geográfica
Ocorrências confirmadas
Sudeste (Espírito Santo, Rio de Janeiro)

MATERIAL TESTEMUNHO

Foster, M.B., 246, GH,  (GH00029025), GH,  (GH00029026), Espírito Santo, Typus
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Angiospermas Bromeliaceae A.Juss.

Billbergia brachysiphon L.B.Sm.
Este tratamento é composto pelos seguintes táxons: Billbergia brachysiphon, Billbergia brachysiphon var. brachysiphon,
Billbergia brachysiphon var. paraensis.

DESCRIÇÃO

Caule: propagação vegetativa(s) por broto(s) lateral(ais). Folha: em roseta(s) tubular(es); forma das lâmina(s) foliar(es)
linear(es)/lanceolada(s); consistência da lâmina(s) foliar(es) coriácea(s); cor das lâmina(s) foliar(es) verde; margem(ns)
foliar(es) com acúleo(s) conspícuo(s). Inflorescência: ramificação(ções) simples; posição do pedúnculo(s) pendente(s);
forma das bráctea(s) do pedúnculo(s) lanceolada(s); cor das bráctea(s) do pedúnculo(s) e primária(s) rósea; indumento
no pedúnculo(s) e raque presente(s); bráctea(s) floral(ais) inconspícua(s). Flor: pedicelo(s) ausente(s); forma do ovário(s)
turbinado(s); sulco(s) no ovário(s) presente(s); simetria das sépala(s) simétrica(s); posição da pétala(s) espiralada(s) até a(s)
base na(s) antese; cor das sépala(s) rósea; cor das pétala(s) verde; inserção(ções) das antera(s) basifixa(s).

Forma de Vida
Erva

Substrato
Epífita, Terrícola

DISTRIBUIÇÃO

Nativa, não é endêmica do Brasil

Domínios Fitogeográficos
Amazônia

Tipos de Vegetação
Floresta Ciliar ou Galeria, Floresta de Igapó, Floresta de Terra Firme, Floresta Estacional Perenifólia

Distribuição Geográfica
Ocorrências confirmadas
Norte (Acre, Amapá, Pará)
Centro-Oeste (Mato Grosso)

CHAVE DE IDENTIFICAÇÃO

     2. Sépalas assimétricas, ápice mais amplo ...... B. brachysiphon var. paraensis
     2'. Sépalas simétricas, ápice menos amplo  ...... B. brachysiphon var. brachysiphon

MATERIAL TESTEMUNHO

J.G.Kuhlmann, s.n., US, Typus
J.G. Kuhlmann, 1641, RB, 11529,  (RB00287188), Mato Grosso, Typus

BIBLIOGRAFIA

Smith, L.B. & Downs, R.J. 1979. Bromelioideae (Bromeliaceae).Flora NeotropicaMonograph 14(3): 1493-2141.
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Angiospermas Bromeliaceae A.Juss.

Billbergia brachysiphon L.B.Sm. var.
brachysiphon

DESCRIÇÃO

Sépalas simétricas, triangular, acuminadas. 

Forma de Vida
Erva

Substrato
Epífita, Terrícola

DISTRIBUIÇÃO

Nativa, é endêmica do Brasil

Domínios Fitogeográficos
Amazônia

Tipos de Vegetação
Floresta Ciliar ou Galeria

Distribuição Geográfica
Ocorrências confirmadas
Norte (Amapá, Pará)
Centro-Oeste (Mato Grosso)

MATERIAL TESTEMUNHO

J.G. Kuhlmann, s.n., RB, US, Mato Grosso, Typus

BIBLIOGRAFIA

 
Smith, L.B. & Downs, R.J. 1979. Bromeliaceae, sub-family Bromelioideae. Flora Neotropica, The New York Botanical Garden,
New York, mon. 14, part 3, p. 1493-2142, fig. 468-730.
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Angiospermas Bromeliaceae A.Juss.

Billbergia brachysiphon var. paraensis
L.B.Sm.
DESCRIÇÃO

Sépalas assimétricas, mais largas em direção ao ápice.

Forma de Vida
Erva

Substrato
Epífita

DISTRIBUIÇÃO

Nativa, não é endêmica do Brasil

Domínios Fitogeográficos
Amazônia

Tipos de Vegetação
Floresta de Igapó

Distribuição Geográfica
Ocorrências confirmadas
Norte (Acre, Pará)

MATERIAL TESTEMUNHO

G.T. Prance, 12039, INPA

BIBLIOGRAFIA

 
Smith, L.B. & Downs, R.J. 1979. Bromeliaceae, sub-family Bromelioideae. Flora Neotropica, The New York Botanical Garden,
New York, mon. 14, part 3, p. 1493-2142, fig. 468-730.
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Angiospermas Bromeliaceae A.Juss.

Billbergia bradeana L.B.Sm.
DESCRIÇÃO

Caule: propagação vegetativa(s) por broto(s) lateral(ais). Folha: em roseta(s) infundibuliforme(s)/tubular(es); forma das
lâmina(s) foliar(es) ligulada(s)/linear(es); consistência da lâmina(s) foliar(es) cartácea(s); cor das lâmina(s) foliar(es) verde;
margem(ns) foliar(es) com acúleo(s) inconspícuo(s). Inflorescência: ramificação(ções) simples; posição do pedúnculo(s) sub
ereto(s); forma das bráctea(s) do pedúnculo(s) elíptica(s)/lanceolada(s); cor das bráctea(s) do pedúnculo(s) e primária(s)
rósea; indumento no pedúnculo(s) e raque presente(s); bráctea(s) floral(ais) evidente(s). Flor: pedicelo(s) presente(s); forma
do ovário(s) cilíndrico(s); sulco(s) no ovário(s) ausente(s); simetria das sépala(s) assimétrica(s); posição da pétala(s) ereta(s)
com ápice(s) recurvado(s) na(s) antese; cor das sépala(s) verde com ápice(s) azul; cor das pétala(s) verde com ápice(s) azul;
inserção(ções) das antera(s) dorsifixa(s).

Forma de Vida
Erva

Substrato
Epífita, Terrícola

DISTRIBUIÇÃO

Nativa, é endêmica do Brasil

Domínios Fitogeográficos
Mata Atlântica

Tipos de Vegetação
Floresta Ombrófila (Floresta Pluvial)

Distribuição Geográfica
Ocorrências confirmadas
Sudeste (Espírito Santo)

MATERIAL TESTEMUNHO

A.C. Brade, 19720, RB, 64062,  (RB00562266), Typus
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Angiospermas Bromeliaceae A.Juss.

Billbergia brasiliensis L.B.Sm.
Tem como sinônimo
heterotípico Billbergia ianthina E.Morren
heterotípico Billbergia nuptialis E.Morren
heterotípico Helicodea leopoldii Verschaff. ex Lem.

DESCRIÇÃO

Caule: propagação vegetativa(s) por broto(s) lateral(ais). Folha: em roseta(s) infundibuliforme(s); forma das lâmina(s)
foliar(es) linear(es)/lanceolada(s); consistência da lâmina(s) foliar(es) coriácea(s); cor das lâmina(s) foliar(es) verde
com estria(s) transversal(ais) alvo lepidota(s) na(s) face(s) abaxial; margem(ns) foliar(es) com acúleo(s) inconspícuo(s).
Inflorescência: ramificação(ções) simples; posição do pedúnculo(s) ereto(s)/sub ereto(s); forma das bráctea(s) do
pedúnculo(s) elíptica(s); cor das bráctea(s) do pedúnculo(s) e primária(s) rósea; indumento no pedúnculo(s) e raque
presente(s); bráctea(s) floral(ais) evidente(s). Flor: pedicelo(s) ausente(s); forma do ovário(s) turbinado(s); sulco(s) no
ovário(s) presente(s); simetria das sépala(s) assimétrica(s); posição da pétala(s) espiralada(s) até a(s) base na(s) antese; cor das
sépala(s) rósea; cor das pétala(s) amarela com ápice(s) lilás; inserção(ções) das antera(s) basifixa(s).

COMENTÁRIO

Flores superiores sem brácteas florais.

Forma de Vida
Erva

Substrato
Epífita

DISTRIBUIÇÃO

Nativa, é endêmica do Brasil

Domínios Fitogeográficos
Mata Atlântica

Tipos de Vegetação
Floresta Ombrófila (Floresta Pluvial)

Distribuição Geográfica
Ocorrências confirmadas
Sudeste (Rio de Janeiro)

MATERIAL TESTEMUNHO

R. Marquete, 1971, RB
A.F.M. Glaziou, 16421, K,  (K000307866), Typus
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Angiospermas Bromeliaceae A.Juss.

Billbergia castelensis E.Pereira
DESCRIÇÃO

Caule: propagação vegetativa(s) por broto(s) lateral(ais). Folha: em roseta(s) infundibuliforme(s); forma das lâmina(s)
foliar(es) linear(es)/lanceolada(s); consistência da lâmina(s) foliar(es) cartácea(s); cor das lâmina(s) foliar(es) verde;
margem(ns) foliar(es) com acúleo(s) inconspícuo(s). Inflorescência: ramificação(ções) simples; posição do pedúnculo(s)
ereto(s); forma das bráctea(s) do pedúnculo(s) lanceolada(s); cor das bráctea(s) do pedúnculo(s) e primária(s) estramínea;
indumento no pedúnculo(s) e raque ausente(s); bráctea(s) floral(ais) inconspícua(s). Flor: pedicelo(s) presente(s); forma do
ovário(s) cilíndrico(s); sulco(s) no ovário(s) presente(s); simetria das sépala(s) simétrica(s); posição da pétala(s) ereta(s) com
ápice(s) recurvado(s) na(s) antese; cor das sépala(s) verde; cor das pétala(s) verde; inserção(ções) das antera(s) dorsifixa(s).

Forma de Vida
Erva

Substrato
Rupícola

DISTRIBUIÇÃO

Nativa, é endêmica do Brasil

Domínios Fitogeográficos
Mata Atlântica

Tipos de Vegetação
Floresta Ombrófila (Floresta Pluvial)

Distribuição Geográfica
Ocorrências confirmadas
Sudeste (Espírito Santo)

MATERIAL TESTEMUNHO

Seidel, A., 664, HB, Espírito Santo, Typus
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Angiospermas Bromeliaceae A.Juss.

Billbergia chlorantha L.B.Sm.
DESCRIÇÃO

Caule: propagação vegetativa(s) por broto(s) lateral(ais). Folha: em roseta(s) infundibuliforme(s); forma das lâmina(s)
foliar(es) ligulada(s); consistência da lâmina(s) foliar(es) coriácea(s); cor das lâmina(s) foliar(es) verde; margem(ns)
foliar(es) com acúleo(s) conspícuo(s). Inflorescência: ramificação(ções) simples; posição do pedúnculo(s) pendente(s);
forma das bráctea(s) do pedúnculo(s) elíptica(s); cor das bráctea(s) do pedúnculo(s) e primária(s) rósea; indumento no
pedúnculo(s) e raque ausente(s); bráctea(s) floral(ais) inconspícua(s). Flor: pedicelo(s) presente(s); forma do ovário(s)
cilíndrico(s); sulco(s) no ovário(s) presente(s); simetria das sépala(s) assimétrica(s); posição da pétala(s) ereta(s) com ápice(s)
recurvado(s) na(s) antese; cor das sépala(s) verde; cor das pétala(s) verde; inserção(ções) das antera(s) dorsifixa(s).

Forma de Vida
Erva

Substrato
Epífita

DISTRIBUIÇÃO

Nativa, é endêmica do Brasil

Domínios Fitogeográficos
Mata Atlântica

Tipos de Vegetação
Floresta Ombrófila (Floresta Pluvial)

Distribuição Geográfica
Ocorrências confirmadas
Sudeste (Espírito Santo)

MATERIAL TESTEMUNHO

Foster, 287, GH,  (GH00029028), Espírito Santo, Typus
R. Kautsky, 945, RB, 256965,  (RB00162515), Espírito Santo
Boudet Fernandes, H.Q., 2164, MBML, Espírito Santo
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Angiospermas Bromeliaceae A.Juss.

Billbergia dasilvae Leme
DESCRIÇÃO

Caule: propagação vegetativa(s) por broto(s) lateral(ais). Folha: em roseta(s) tubular(es); forma das lâmina(s) foliar(es)
linear(es)/lanceolada(s); consistência da lâmina(s) foliar(es) coriácea(s); cor das lâmina(s) foliar(es) verde com estria(s)
transversal(ais) alvo lepidota(s) na(s) face(s) abaxial; margem(ns) foliar(es) com acúleo(s) conspícuo(s). Inflorescência:
ramificação(ções) simples; posição do pedúnculo(s) pendente(s); forma das bráctea(s) do pedúnculo(s) lanceolada(s); cor
das bráctea(s) do pedúnculo(s) e primária(s) rósea; indumento no pedúnculo(s) e raque presente(s); bráctea(s) floral(ais)
inconspícua(s). Flor: pedicelo(s) ausente(s); forma do ovário(s) turbinado(s); sulco(s) no ovário(s) presente(s); simetria das
sépala(s) assimétrica(s); posição da pétala(s) espiralada(s) até a(s) base na(s) antese; cor das sépala(s) verde; cor das pétala(s)
verde; inserção(ções) das antera(s) basifixa(s).

DESCRIÇÃO ADICIONAL

Difere de B. oxysepala por suas folhas com faixas transversais alvo-lepidotas distintas e irregulares, principalmente na face
abaxial. Lâminas não atenuadas em direção ao ápice. Sépalas acuminadas (não aguda), mais longas. Ovário elíptico, levemente
sulcado.

COMENTÁRIO

Espécie morfologicamente relacionada a B. oxysepala e B. rupestris (subgênero Helicodea (Lemaire) Baker).

Forma de Vida
Erva

Substrato
Epífita

DISTRIBUIÇÃO

Nativa, é endêmica do Brasil

Domínios Fitogeográficos
Amazônia

Distribuição Geográfica
Ocorrências confirmadas
Norte (Rondônia)

MATERIAL TESTEMUNHO

E.M.C. Leme, 4047, HB, Rondônia, Typus
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Angiospermas Bromeliaceae A.Juss.

Billbergia decora Poepp. & Endl.
Tem como sinônimo
heterotípico Billbergia baraquiniana Lem.
heterotípico Billbergia boliviensis Baker
heterotípico Helicodea baraquiniana Lem. ex Baker

DESCRIÇÃO

Caule: propagação vegetativa(s) por broto(s) lateral(ais). Folha: em roseta(s) tubular(es); forma das lâmina(s) foliar(es)
ligulada(s); consistência da lâmina(s) foliar(es) coriácea(s); cor das lâmina(s) foliar(es) verde com estria(s) transversal(ais)
alvo lepidota(s) na(s) face(s) abaxial; margem(ns) foliar(es) com acúleo(s) conspícuo(s). Inflorescência: ramificação(ções)
simples; posição do pedúnculo(s) pendente(s); forma das bráctea(s) do pedúnculo(s) elíptica(s)/lanceolada(s); cor das
bráctea(s) do pedúnculo(s) e primária(s) rósea; indumento no pedúnculo(s) e raque presente(s); bráctea(s) floral(ais)
inconspícua(s). Flor: pedicelo(s) ausente(s); forma do ovário(s) turbinado(s); sulco(s) no ovário(s) presente(s); simetria das
sépala(s) simétrica(s); posição da pétala(s) espiralada(s) até a(s) base na(s) antese; cor das sépala(s) verde; cor das pétala(s)
verde; inserção(ções) das antera(s) basifixa(s).

Forma de Vida
Erva

Substrato
Epífita

DISTRIBUIÇÃO

Nativa, não é endêmica do Brasil

Domínios Fitogeográficos
Amazônia

Tipos de Vegetação
Floresta de Terra Firme

Distribuição Geográfica
Ocorrências confirmadas
Norte (Acre, Amazonas, Pará)

MATERIAL TESTEMUNHO

D. C. Dally, 6963, NY,  (NY01414273), NY,  (NY01414274), Acre
G. T. Prance, 13951, NY,  (NY02448538), Amazonas
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Angiospermas Bromeliaceae A.Juss.

Billbergia distachia (Vell.) Mez
Este tratamento é composto pelos seguintes táxons: Billbergia distachia, Billbergia distachia var. concolor, Billbergia distachia
var. distachia, Billbergia distachia var. maculata, Billbergia distachia var. straussiana.

Tem como sinônimo
homotípico Billbergia distacaia Mez

DESCRIÇÃO

Caule: propagação vegetativa(s) por broto(s) lateral(ais). Folha: em roseta(s) tubular(es); forma das lâmina(s) foliar(es)
linear(es)/lanceolada(s); consistência da lâmina(s) foliar(es) cartácea(s); cor das lâmina(s) foliar(es) verde/verde com estria(s)
transversal(ais) alvo lepidota(s) na(s) face(s) abaxial; margem(ns) foliar(es) com acúleo(s) inconspícuo(s). Inflorescência:
ramificação(ções) simples; posição do pedúnculo(s) pendente(s); forma das bráctea(s) do pedúnculo(s) elíptica(s); cor
das bráctea(s) do pedúnculo(s) e primária(s) rósea; indumento no pedúnculo(s) e raque ausente(s); bráctea(s) floral(ais)
inconspícua(s). Flor: pedicelo(s) ausente(s); forma do ovário(s) sub cilíndrico(s); sulco(s) no ovário(s) presente(s); simetria
das sépala(s) simétrica(s)/assimétrica(s); posição da pétala(s) ereta(s) com ápice(s) recurvado(s) na(s) antese; cor das sépala(s)
verde com ápice(s) azul; cor das pétala(s) verde com ápice(s) azul; inserção(ções) das antera(s) dorsifixa(s).

Forma de Vida
Erva

Substrato
Epífita, Terrícola

DISTRIBUIÇÃO

Nativa, é endêmica do Brasil

Domínios Fitogeográficos
Cerrado, Mata Atlântica

Tipos de Vegetação
Floresta Estacional Semidecidual, Floresta Ombrófila (Floresta Pluvial), Floresta Ombrófila Mista, Restinga

Distribuição Geográfica
Ocorrências confirmadas
Sudeste (Espírito Santo, Minas Gerais, Rio de Janeiro, São Paulo)
Sul (Paraná, Rio Grande do Sul, Santa Catarina)

CHAVE DE IDENTIFICAÇÃO

1. Folhas verdes concolores.
     2. Sépalas verdes com ápice azul. 
         3. Pétalas verdes com ápice azul. ------ var. distachia.
         3'. Pétalas totalmente verdes. --------- var. straussiana.
     2'. Sépalas e pétalas totalmente verdes. ----- var. concolor.
1'. Folhas com máculas amareladas. --------var. maculata.

MATERIAL TESTEMUNHO

Kinoshita, L.S., 04/77, UEC,  (UEC076908), Minas Gerais
Assis, L.C.S., 1045, RB, Minas Gerais

474

Coleção Flora do Brasil 2020 - Jardim Botânico do Rio de Janeiro

https://reflora.cria.org.br/inct/exsiccatae/image/format/jpeg/size/large/barcode/UEC076908


Angiospermas Bromeliaceae A.Juss.

Billbergia distachia var. concolor Reitz
DESCRIÇÃO

Folhas concolores verdes; Sépalas e pétalas totalmente verdes.

COMENTÁRIO

A variedade é baseada na ausência da porção terminal azul nas
sépalas e nas pétalas.

Forma de Vida
Erva

Substrato
Epífita

DISTRIBUIÇÃO

Nativa, é endêmica do Brasil

Domínios Fitogeográficos
Mata Atlântica

Tipos de Vegetação
Floresta Estacional Semidecidual

Distribuição Geográfica
Ocorrências confirmadas
Sudeste (Rio de Janeiro)
Sul (Santa Catarina)

MATERIAL TESTEMUNHO

R. Reitz, 4152, HBR (HBR0004130), Santa Catarina, Typus
Altamiro, 19, RB, 54650,  (RB00135860), Rio de Janeiro
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Angiospermas Bromeliaceae A.Juss.

Billbergia distachia var. maculata Reitz
DESCRIÇÃO

Folhas verdes com pintas amareladas. Flores com sépalas e pétalas com ápice azul.

COMENTÁRIO

Difere-se da variedade típica por apresentar pigmentações amareladas nas lâminas foliares.

Forma de Vida
Erva

Substrato
Epífita

DISTRIBUIÇÃO

Nativa, é endêmica do Brasil

Domínios Fitogeográficos
Mata Atlântica

Tipos de Vegetação
Floresta Ombrófila (Floresta Pluvial)

Distribuição Geográfica
Ocorrências confirmadas
Sul (Santa Catarina)

MATERIAL TESTEMUNHO

A.R. Reitz, 4763, HBR (HBR0004304), Santa Catarina, Typus
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Angiospermas Bromeliaceae A.Juss.

Billbergia distachia var. straussiana
(Wittm.) L.B.Sm.
Tem como sinônimo
heterotípico Billbergia bakeri  var.  straussiana Wittm.
heterotípico Billbergia bakeri E.Morren
heterotípico Billbergia pallescens Baker

DESCRIÇÃO

folhas verdes; sépalas verdes com ápice azul; pétalas totalmente verdes.

COMENTÁRIO

Difere-se da variedade típica por apresentar sépalas verdes com ápice azul e pétalas totalmente verdes.

Forma de Vida
Erva

Substrato
Epífita, Terrícola

DISTRIBUIÇÃO

Nativa, é endêmica do Brasil

Domínios Fitogeográficos
Mata Atlântica

Tipos de Vegetação
Restinga

Distribuição Geográfica
Ocorrências confirmadas
Sudeste (São Paulo)
Sul (Paraná, Santa Catarina)

MATERIAL TESTEMUNHO

A.R. Reitz, 780, NY,  (NY00376439), MBM (MBM034028), Santa Catarina
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Angiospermas Bromeliaceae A.Juss.

Billbergia distachia (Vell.) Mez var.
distachia
Tem como sinônimo
basiônimo Tillandsia distachia Vell.
homotípico Pitcairnia distachia (Vell.) Beer
heterotípico Billbergia burchellii Baker
heterotípico Billbergia caespitosa Lindm.
heterotípico Billbergia ensifolia Baker
heterotípico Billbergia regeliana Mez

DESCRIÇÃO

Folhas verdes ou com listras brancas horizontais, sépalas e pétalas verdes com ápice azul. 

COMENTÁRIO

Tipo: Vellozo, Icon. 3:t. 141. 1831, lectótipo designado por Smith & Downs (1979).

Forma de Vida
Erva

Substrato
Epífita, Terrícola

DISTRIBUIÇÃO

Nativa, é endêmica do Brasil

Domínios Fitogeográficos
Mata Atlântica

Tipos de Vegetação
Floresta Estacional Semidecidual, Floresta Ombrófila (Floresta Pluvial), Floresta Ombrófila Mista

Distribuição Geográfica
Ocorrências confirmadas
Sudeste (Espírito Santo, Minas Gerais, Rio de Janeiro, São Paulo)
Sul (Paraná, Rio Grande do Sul, Santa Catarina)

MATERIAL TESTEMUNHO

A.C. Brade, 10078, R, Rio de Janeiro

BIBLIOGRAFIA

Smith, L.B. & R. J. Downs. 1979. Bromelioideae (Bromeliaceae), Part III. Fl. Neotrop. Monogr. 14(3): 1493–2142.
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Angiospermas Bromeliaceae A.Juss.

Billbergia elegans Mart. ex Schult. &
Schult.f.
DESCRIÇÃO

Caule: propagação vegetativa(s) por broto(s) lateral(ais). Folha: em roseta(s) tubular(es); forma das lâmina(s) foliar(es)
linear(es)/lanceolada(s); consistência da lâmina(s) foliar(es) cartácea(s); cor das lâmina(s) foliar(es) verde/vinácea;
margem(ns) foliar(es) com acúleo(s) inconspícuo(s). Inflorescência: ramificação(ções) simples; posição do pedúnculo(s)
ereto(s)/sub ereto(s); forma das bráctea(s) do pedúnculo(s) elíptica(s); cor das bráctea(s) do pedúnculo(s) e primária(s)
vermelha; indumento no pedúnculo(s) e raque ausente(s); bráctea(s) floral(ais) evidente(s). Flor: pedicelo(s) presente(s);
forma do ovário(s) cilíndrico(s); sulco(s) no ovário(s) presente(s); simetria das sépala(s) simétrica(s); posição da pétala(s)
ereta(s) com ápice(s) recurvado(s) na(s) antese; cor das sépala(s) verde com ápice(s) azul; cor das pétala(s) verde com ápice(s)
azul; inserção(ções) das antera(s) dorsifixa(s).

COMENTÁRIO

B. elegans difere de B.amoena pela presença de escamas esparsas na inflorescência, maior comprimento dos ramos e das brácteas
primárias, e estas na inflorescência jovem, em geral, envolvem todo o ramo com as flores.

Forma de Vida
Erva

Substrato
Epífita, Rupícola, Terrícola

DISTRIBUIÇÃO

Nativa, é endêmica do Brasil

Domínios Fitogeográficos
Cerrado, Mata Atlântica

Tipos de Vegetação
Campo Rupestre, Floresta Ciliar ou Galeria

Distribuição Geográfica
Ocorrências confirmadas
Sudeste (Minas Gerais)

MATERIAL TESTEMUNHO

C.F.P. Martius, s.n., B, M, Minas Gerais, Typus
C.A.W. Schwacke, 8738, RB, 112230,  (RB00137015)
A. Glaziou, 12229, P (P02176434), Minas Gerais
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Angiospermas Bromeliaceae A.Juss.

Billbergia euphemiae E.Morren
Este tratamento é composto pelos seguintes táxons: Billbergia euphemiae, .

Tem como sinônimo
heterotípico Billbergia euphemiae  var.  nudiflora L.B.Sm.
heterotípico Billbergia euphemiae  var.  purpurea M.B.Foster
heterotípico Billbergia euphemiae  var.  saundersioides L.B.Sm.

DESCRIÇÃO

Caule: propagação vegetativa(s) por estolão. Folha: em roseta(s) tubular(es); forma das lâmina(s) foliar(es) linear(es)/
lanceolada(s); consistência da lâmina(s) foliar(es) cartácea(s)/sub coriácea(s); cor das lâmina(s) foliar(es) verde/verde
com estria(s) transversal(ais) alvo lepidota(s) na(s) face(s) abaxial; margem(ns) foliar(es) com acúleo(s) inconspícuo(s).
Inflorescência: ramificação(ções) simples; posição do pedúnculo(s) pendente(s); forma das bráctea(s) do pedúnculo(s)
elíptica(s); cor das bráctea(s) do pedúnculo(s) e primária(s) rósea; indumento no pedúnculo(s) e raque presente(s);
bráctea(s) floral(ais) evidente(s). Flor: pedicelo(s) ausente(s); forma do ovário(s) sub cilíndrico(s); sulco(s) no ovário(s)
ausente(s); simetria das sépala(s) simétrica(s)/assimétrica(s); posição da pétala(s) ereta(s) com ápice(s) recurvado(s) na(s)
antese; cor das sépala(s) rósea; cor das pétala(s) amarela com ápice(s) lilás; inserção(ções) das antera(s) dorsifixa(s).

COMENTÁRIO

A espécie apresenta indumento alvo flocoso no escapo, na raque, nas sépalas e no ovário. As brácteas do escapo são congestas na
base da inflorescência, e na antese geralmente estramíneas. O ovário vai de liso a levemente sulcado.

Forma de Vida
Erva

Substrato
Epífita, Rupícola, Terrícola

DISTRIBUIÇÃO

Nativa, é endêmica do Brasil

Domínios Fitogeográficos
Mata Atlântica

Tipos de Vegetação
Floresta Estacional Semidecidual, Floresta Ombrófila (Floresta Pluvial), Restinga

Distribuição Geográfica
Ocorrências confirmadas
Nordeste (Bahia)
Sudeste (Espírito Santo, Minas Gerais, Rio de Janeiro, São Paulo)

MATERIAL TESTEMUNHO

D.A. Folli, 3652, CVRD,  (CVRD006564), Espírito Santo
G. Martinelli, 15710, RB, Espírito Santo
Liege Hortus, s.n., LG, Typus
Kuhlmann, J.G., 311, RB, 34129,  (RB00137686), Espírito Santo

IMAGENS DE CAMPO/ILUSTRAÇÕES
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Angiospermas Bromeliaceae A.Juss.

Figura 1: Billbergia euphemiae E.Morren

Figura 2: Billbergia euphemiae E.Morren

Figura 3: Billbergia euphemiae E.Morren
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Angiospermas Bromeliaceae A.Juss.

Billbergia fosteriana L.B.Sm.
DESCRIÇÃO

Caule: propagação vegetativa(s) por estolão. Folha: em roseta(s) tubular(es); forma das lâmina(s) foliar(es) ligulada(s);
consistência da lâmina(s) foliar(es) coriácea(s); cor das lâmina(s) foliar(es) verde com estria(s) transversal(ais) alvo lepidota(s)
na(s) face(s) abaxial; margem(ns) foliar(es) com acúleo(s) inconspícuo(s). Inflorescência: ramificação(ções) simples;
posição do pedúnculo(s) ereto(s); forma das bráctea(s) do pedúnculo(s) lanceolada(s); cor das bráctea(s) do pedúnculo(s)
e primária(s) rósea; indumento no pedúnculo(s) e raque presente(s); bráctea(s) floral(ais) inconspícua(s). Flor: pedicelo(s)
presente(s); forma do ovário(s) sub cilíndrico(s); sulco(s) no ovário(s) presente(s); simetria das sépala(s) assimétrica(s);
posição da pétala(s) ereta(s) com ápice(s) recurvado(s) na(s) antese; cor das sépala(s) verde; cor das pétala(s) verde com
ápice(s) azul; inserção(ções) das antera(s) dorsifixa(s).

Forma de Vida
Erva

Substrato
Epífita

DISTRIBUIÇÃO

Nativa, é endêmica do Brasil

Domínios Fitogeográficos
Mata Atlântica

Tipos de Vegetação
Floresta Ombrófila (Floresta Pluvial)

Distribuição Geográfica
Ocorrências confirmadas
Nordeste (Bahia)

MATERIAL TESTEMUNHO

Foster, 2447, US,  (US00091544), Bahia, Typus
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Angiospermas Bromeliaceae A.Juss.

Billbergia horrida Regel
Este tratamento é composto pelos seguintes táxons: Billbergia horrida, .

Tem como sinônimo
heterotípico Billbergia horrida  var.  tigrina Baker

DESCRIÇÃO

Caule: propagação vegetativa(s) por broto(s) lateral(ais). Folha: em roseta(s) tubular(es); forma das lâmina(s) foliar(es)
linear(es)/oblanceolada(s); consistência da lâmina(s) foliar(es) coriácea(s); cor das lâmina(s) foliar(es) verde; margem(ns)
foliar(es) com acúleo(s) conspícuo(s). Inflorescência: ramificação(ções) simples; posição do pedúnculo(s) ereto(s); forma
das bráctea(s) do pedúnculo(s) elíptica(s); cor das bráctea(s) do pedúnculo(s) e primária(s) rósea/estramínea; indumento
no pedúnculo(s) e raque ausente(s); bráctea(s) floral(ais) inconspícua(s). Flor: pedicelo(s) ausente(s); forma do ovário(s)
cilíndrico(s); sulco(s) no ovário(s) ausente(s); simetria das sépala(s) assimétrica(s); posição da pétala(s) ereta(s) com ápice(s)
recurvado(s) na(s) antese; cor das sépala(s) verde/verde com ápice(s) azul; cor das pétala(s) verde/verde com ápice(s) azul;
inserção(ções) das antera(s) dorsifixa(s).

COMENTÁRIO

A espécie apresenta folhas com ruga na base da lâmina.

Forma de Vida
Erva

Substrato
Epífita, Rupícola

DISTRIBUIÇÃO

Nativa, é endêmica do Brasil

Domínios Fitogeográficos
Mata Atlântica

Tipos de Vegetação
Floresta Ombrófila (Floresta Pluvial)

Distribuição Geográfica
Ocorrências confirmadas
Nordeste (Bahia)
Sudeste (Espírito Santo, Minas Gerais, Rio de Janeiro)

MATERIAL TESTEMUNHO

A.C. Brade, 18587, RB, K,  (K000976658), Espírito Santo

IMAGENS DE CAMPO/ILUSTRAÇÕES
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Angiospermas Bromeliaceae A.Juss.

Figura 1: Billbergia horrida Regel

Figura 2: Billbergia horrida Regel

484

Coleção Flora do Brasil 2020 - Jardim Botânico do Rio de Janeiro

https://imagemcampo.jbrj.gov.br/producao%2Fimagens_de_campo%2F299122860.jpg
https://imagemcampo.jbrj.gov.br/producao%2Fimagens_de_campo%2F299122861.jpg


Angiospermas Bromeliaceae A.Juss.

Billbergia iridifolia (Nees & Mart.) Lindl.
Este tratamento é composto pelos seguintes táxons: Billbergia iridifolia, .

Tem como sinônimo
basiônimo Bromelia iridifolia Nees & Mart.
heterotípico Billbergia iridifolia  var.  concolor L.B.Sm.

DESCRIÇÃO

Caule: propagação vegetativa(s) por broto(s) lateral(ais). Folha: em roseta(s) tubular(es); forma das lâmina(s) foliar(es)
lanceolada(s); consistência da lâmina(s) foliar(es) cartácea(s); cor das lâmina(s) foliar(es) verde; margem(ns) foliar(es)
com acúleo(s) inconspícuo(s). Inflorescência: ramificação(ções) simples; posição do pedúnculo(s) pendente(s); forma das
bráctea(s) do pedúnculo(s) elíptica(s); cor das bráctea(s) do pedúnculo(s) e primária(s) rósea; indumento no pedúnculo(s)
e raque ausente(s); bráctea(s) floral(ais) evidente(s). Flor: pedicelo(s) presente(s); forma do ovário(s) sub cilíndrico(s);
sulco(s) no ovário(s) presente(s); simetria das sépala(s) simétrica(s)/assimétrica(s); posição da pétala(s) ereta(s) com ápice(s)
recurvado(s) na(s) antese; cor das sépala(s) verde com ápice(s) azul; cor das pétala(s) verde com ápice(s) azul; inserção(ções)
das antera(s) dorsifixa(s).

COMENTÁRIO

brácteas florais inferiores e superiores semelhantes às do escapo, sendo que as
inferiores igualam as flores e as superiores igualam as sépalas, as flores sésseis a curto-pediceladas,
zigomorfas.

Forma de Vida
Erva

Substrato
Epífita

DISTRIBUIÇÃO

Nativa, é endêmica do Brasil

Domínios Fitogeográficos
Caatinga, Mata Atlântica

Tipos de Vegetação
Floresta Estacional Semidecidual

Distribuição Geográfica
Ocorrências confirmadas
Nordeste (Bahia)
Sudeste (Espírito Santo, Minas Gerais, Rio de Janeiro)

MATERIAL TESTEMUNHO

A.C. Brade, 18257, RB, Espírito Santo
W.R. Anderson, 35972, NY,  (NY00873243), Minas Gerais
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Angiospermas Bromeliaceae A.Juss.

Billbergia kautskyana E.Pereira
DESCRIÇÃO

Caule: propagação vegetativa(s) por broto(s) lateral(ais). Folha: em roseta(s) infundibuliforme(s); forma das lâmina(s)
foliar(es) ligulada(s); consistência da lâmina(s) foliar(es) sub coriácea(s); cor das lâmina(s) foliar(es) verde; margem(ns)
foliar(es) com acúleo(s) conspícuo(s). Inflorescência: ramificação(ções) simples; posição do pedúnculo(s) pendente(s);
forma das bráctea(s) do pedúnculo(s) elíptica(s); cor das bráctea(s) do pedúnculo(s) e primária(s) branca; indumento
no pedúnculo(s) e raque ausente(s); bráctea(s) floral(ais) inconspícua(s). Flor: pedicelo(s) ausente(s); forma do ovário(s)
cilíndrico(s); sulco(s) no ovário(s) presente(s); simetria das sépala(s) simétrica(s); posição da pétala(s) ereta(s) com ápice(s)
recurvado(s) na(s) antese; cor das sépala(s) verde; cor das pétala(s) verde; inserção(ções) das antera(s) dorsifixa(s).

Forma de Vida
Erva

Substrato
Epífita

DISTRIBUIÇÃO

Nativa, é endêmica do Brasil

Domínios Fitogeográficos
Mata Atlântica

Tipos de Vegetação
Floresta Ombrófila (Floresta Pluvial)

Distribuição Geográfica
Ocorrências confirmadas
Sudeste (Espírito Santo)

MATERIAL TESTEMUNHO

Kautsky, R.A., 592, RB, 495889,  (RB00586974), Espírito Santo, Typus
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Angiospermas Bromeliaceae A.Juss.

Billbergia kuhlmannii L.B.Sm.
Tem como sinônimo
heterotípico Billbergia mohammadii R.Vásquez & Ibisch

DESCRIÇÃO

Caule: propagação vegetativa(s) por broto(s) lateral(ais). Folha: em roseta(s) tubular(es); forma das lâmina(s) foliar(es)
ligulada(s); consistência da lâmina(s) foliar(es) coriácea(s); cor das lâmina(s) foliar(es) verde com estria(s) transversal(ais)
alvo lepidota(s) na(s) face(s) abaxial; margem(ns) foliar(es) com acúleo(s) inconspícuo(s). Inflorescência: ramificação(ções)
simples; posição do pedúnculo(s) pendente(s); forma das bráctea(s) do pedúnculo(s) lanceolada(s); cor das bráctea(s) do
pedúnculo(s) e primária(s) rósea; indumento no pedúnculo(s) e raque presente(s); bráctea(s) floral(ais) inconspícua(s). Flor:
pedicelo(s) ausente(s); forma do ovário(s) turbinado(s); sulco(s) no ovário(s) presente(s); simetria das sépala(s) simétrica(s);
posição da pétala(s) espiralada(s) até a(s) base na(s) antese; cor das sépala(s) verde com ápice(s) azul; cor das pétala(s) verde
com ápice(s) azul; inserção(ções) das antera(s) basifixa(s).

COMENTÁRIO

Pétalas azul / roxa, sépalas alvas com tom azulado.

Forma de Vida
Erva

Substrato
Terrícola

DISTRIBUIÇÃO

Nativa, é endêmica do Brasil

Domínios Fitogeográficos
Cerrado

Distribuição Geográfica
Ocorrências confirmadas
Centro-Oeste (Mato Grosso do Sul, Mato Grosso)

MATERIAL TESTEMUNHO

Kuhlmann,J.G., s.n., RB, 64489,  (RB00287191), Mato Grosso, Typus
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Angiospermas Bromeliaceae A.Juss.

Billbergia laxiflora L.B.Sm.
DESCRIÇÃO

Caule: propagação vegetativa(s) por broto(s) lateral(ais). Folha: em roseta(s) infundibuliforme(s)/tubular(es); forma
das lâmina(s) foliar(es) ligulada(s); consistência da lâmina(s) foliar(es) cartácea(s); cor das lâmina(s) foliar(es) verde;
margem(ns) foliar(es) com acúleo(s) inconspícuo(s). Inflorescência: ramificação(ções) composta(s); posição do pedúnculo(s)
sub ereto(s); forma das bráctea(s) do pedúnculo(s) elíptica(s); cor das bráctea(s) do pedúnculo(s) e primária(s) vermelha;
indumento no pedúnculo(s) e raque presente(s); bráctea(s) floral(ais) inconspícua(s). Flor: pedicelo(s) presente(s); forma
do ovário(s) cilíndrico(s); sulco(s) no ovário(s) ausente(s); simetria das sépala(s) assimétrica(s); posição da pétala(s) ereta(s)
com ápice(s) recurvado(s) na(s) antese; cor das sépala(s) verde com ápice(s) azul; cor das pétala(s) verde; inserção(ções) das
antera(s) dorsifixa(s).

Forma de Vida
Erva

Substrato
Epífita

DISTRIBUIÇÃO

Nativa, é endêmica do Brasil

Domínios Fitogeográficos
Mata Atlântica

Tipos de Vegetação
Floresta Ombrófila (Floresta Pluvial)

Distribuição Geográfica
Ocorrências confirmadas
Sudeste (Espírito Santo)

MATERIAL TESTEMUNHO

A.C. Brade, 19174, RB, 64059,  (RB00287192), Typus
G. Martinelli, 15683, RB (RB00141069), CEPEC, MBML, VIC, VIES, Espírito Santo
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Angiospermas Bromeliaceae A.Juss.

Billbergia leptopoda L.B.Sm.
DESCRIÇÃO

Caule: propagação vegetativa(s) por estolão. Folha: em roseta(s) tubular(es); forma das lâmina(s) foliar(es) ligulada(s);
consistência da lâmina(s) foliar(es) sub coriácea(s); cor das lâmina(s) foliar(es) verde; margem(ns) foliar(es) com acúleo(s)
inconspícuo(s). Inflorescência: ramificação(ções) simples; posição do pedúnculo(s) ereto(s); forma das bráctea(s) do
pedúnculo(s) lanceolada(s); cor das bráctea(s) do pedúnculo(s) e primária(s) rósea; indumento no pedúnculo(s) e raque
ausente(s); bráctea(s) floral(ais) inconspícua(s). Flor: pedicelo(s) presente(s); forma do ovário(s) cilíndrico(s); sulco(s) no
ovário(s) presente(s); simetria das sépala(s) simétrica(s); posição da pétala(s) ereta(s) com ápice(s) recurvado(s) na(s) antese;
cor das sépala(s) avermelhada com ápice(s) azul; cor das pétala(s) verde com ápice(s) azul; inserção(ções) das antera(s)
dorsifixa(s).

Forma de Vida
Erva

Substrato
Epífita, Terrícola

DISTRIBUIÇÃO

Nativa, é endêmica do Brasil

Domínios Fitogeográficos
Mata Atlântica

Tipos de Vegetação
Floresta Ombrófila (Floresta Pluvial)

Distribuição Geográfica
Ocorrências confirmadas
Nordeste (Bahia)
Sudeste (Espírito Santo, Minas Gerais)

MATERIAL TESTEMUNHO

G. Martinelli, 15521, VIES, 415527 (VIES026351), Espírito Santo
M. B. Foster, 765, GH,  (GH00029030), Minas Gerais, Typus
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Angiospermas Bromeliaceae A.Juss.

Billbergia lietzei E.Morren
DESCRIÇÃO

Caule: propagação vegetativa(s) por broto(s) lateral(ais). Folha: em roseta(s) tubular(es); forma das lâmina(s) foliar(es)
ligulada(s); consistência da lâmina(s) foliar(es) coriácea(s); cor das lâmina(s) foliar(es) verde; margem(ns) foliar(es) com
acúleo(s) conspícuo(s). Inflorescência: ramificação(ções) simples; posição do pedúnculo(s) ereto(s)/sub ereto(s); forma
das bráctea(s) do pedúnculo(s) lanceolada(s); cor das bráctea(s) do pedúnculo(s) e primária(s) vermelha; indumento no
pedúnculo(s) e raque presente(s); bráctea(s) floral(ais) inconspícua(s). Flor: pedicelo(s) presente(s); forma do ovário(s)
cilíndrico(s); sulco(s) no ovário(s) presente(s); simetria das sépala(s) simétrica(s); posição da pétala(s) ereta(s) com ápice(s)
recurvado(s) na(s) antese; cor das sépala(s) vermelha; cor das pétala(s) verde com ápice(s) azul; inserção(ções) das antera(s)
dorsifixa(s).

Forma de Vida
Erva

Substrato
Terrícola

DISTRIBUIÇÃO

Nativa, é endêmica do Brasil

Domínios Fitogeográficos
Mata Atlântica

Tipos de Vegetação
Floresta Ombrófila (Floresta Pluvial)

Distribuição Geográfica
Ocorrências confirmadas
Sudeste (Espírito Santo)

MATERIAL TESTEMUNHO

M. Nadruz, 2678, RB, 554971,  (RB00723286), Espírito Santo
Couto, D.R., 1219, VIES, 554971 (VIES021420), Espírito Santo
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Angiospermas Bromeliaceae A.Juss.

Billbergia lymanii E.Pereira & Leme
Este tratamento é composto pelos seguintes táxons: Billbergia lymanii, .

Tem como sinônimo
heterotípico Billbergia lymanii  var.  angustifolia E.Pereira & Leme

DESCRIÇÃO

Caule: propagação vegetativa(s) por estolão. Folha: em roseta(s) infundibuliforme(s); forma das lâmina(s) foliar(es)
linear(es)/lanceolada(s); consistência da lâmina(s) foliar(es) cartácea(s); cor das lâmina(s) foliar(es) verde/verde com
estria(s) transversal(ais) alvo lepidota(s) na(s) face(s) abaxial/vinácea; margem(ns) foliar(es) com acúleo(s) inconspícuo(s).
Inflorescência: ramificação(ções) simples; posição do pedúnculo(s) ereto(s); forma das bráctea(s) do pedúnculo(s)
elíptica(s)/lanceolada(s); cor das bráctea(s) do pedúnculo(s) e primária(s) rósea/vermelha; indumento no pedúnculo(s) e
raque presente(s); bráctea(s) floral(ais) evidente(s). Flor: pedicelo(s) ausente(s); forma do ovário(s) cilíndrico(s); sulco(s) no
ovário(s) ausente(s); simetria das sépala(s) assimétrica(s); posição da pétala(s) ereta(s) com ápice(s) recurvado(s) na(s) antese;
cor das sépala(s) vermelha; cor das pétala(s) vermelha com ápice(s) azul; inserção(ções) das antera(s) dorsifixa(s).

Forma de Vida
Erva

Substrato
Epífita, Rupícola

DISTRIBUIÇÃO

Nativa, é endêmica do Brasil

Domínios Fitogeográficos
Mata Atlântica

Tipos de Vegetação
Vegetação Sobre Afloramentos Rochosos

Distribuição Geográfica
Ocorrências confirmadas
Sudeste (Espírito Santo, Minas Gerais, Rio de Janeiro)

MATERIAL TESTEMUNHO

A.L. Peixoto, 3482, RB, 289171,  (RB00345987), Espírito Santo
Kautsky, R.A., 670, HB, Espírito Santo, Typus
E.M.C. Leme, s.n., RB, 235229 (RB00144232), Espírito Santo

491

Coleção Flora do Brasil 2020 - Jardim Botânico do Rio de Janeiro

http://reflora.jbrj.gov.br/files/voucher.html?imagem=DZI/rb/0/34/59/87/00345987.dzi


Angiospermas Bromeliaceae A.Juss.

Billbergia macracantha E.Pereira
DESCRIÇÃO

Caule: propagação vegetativa(s) por broto(s) lateral(ais). Folha: em roseta(s) tubular(es); forma das lâmina(s) foliar(es)
lanceolada(s); consistência da lâmina(s) foliar(es) coriácea(s); cor das lâmina(s) foliar(es) verde; margem(ns) foliar(es)
com acúleo(s) conspícuo(s). Inflorescência: ramificação(ções) simples/composta(s); posição do pedúnculo(s) sub ereto(s)/
pendente(s); forma das bráctea(s) do pedúnculo(s) elíptica(s)/oblonga(s)/lanceolada(s); cor das bráctea(s) do pedúnculo(s)
e primária(s) rósea/vermelha; indumento no pedúnculo(s) e raque ausente(s); bráctea(s) floral(ais) evidente(s). Flor:
pedicelo(s) presente(s); forma do ovário(s) cilíndrico(s); sulco(s) no ovário(s) presente(s); simetria das sépala(s) simétrica(s);
posição da pétala(s) ereta(s) com ápice(s) recurvado(s) na(s) antese; cor das sépala(s) rósea/avermelhada com ápice(s) azul; cor
das pétala(s) verde; inserção(ções) das antera(s) dorsifixa(s).

Forma de Vida
Erva

Substrato
Epífita

DISTRIBUIÇÃO

Nativa, é endêmica do Brasil

Domínios Fitogeográficos
Mata Atlântica

Tipos de Vegetação
Floresta Ombrófila (Floresta Pluvial)

Distribuição Geográfica
Ocorrências confirmadas
Sudeste (Rio de Janeiro)

MATERIAL TESTEMUNHO

Seidel, A., 670, HB, Typus
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Angiospermas Bromeliaceae A.Juss.

Billbergia macrocalyx Hook.
Tem como sinônimo
heterotípico Billbergia quintusiana Wittm.

DESCRIÇÃO

Caule: propagação vegetativa(s) por estolão. Folha: em roseta(s) tubular(es); forma das lâmina(s) foliar(es) ligulada(s);
consistência da lâmina(s) foliar(es) coriácea(s); cor das lâmina(s) foliar(es) verde com estria(s) transversal(ais) alvo lepidota(s)
na(s) face(s) abaxial/verde maculada(s); margem(ns) foliar(es) com acúleo(s) conspícuo(s). Inflorescência: ramificação(ções)
simples; posição do pedúnculo(s) ereto(s); forma das bráctea(s) do pedúnculo(s) lanceolada(s); cor das bráctea(s) do
pedúnculo(s) e primária(s) rósea; indumento no pedúnculo(s) e raque presente(s); bráctea(s) floral(ais) inconspícua(s).
Flor: pedicelo(s) ausente(s); forma do ovário(s) sub cilíndrico(s); sulco(s) no ovário(s) ausente(s); simetria das sépala(s)
assimétrica(s); posição da pétala(s) ereta(s) com ápice(s) recurvado(s) na(s) antese; cor das sépala(s) rósea; cor das pétala(s)
verde com ápice(s) azul; inserção(ções) das antera(s) dorsifixa(s).

Forma de Vida
Erva

DISTRIBUIÇÃO

Nativa, é endêmica do Brasil

Domínios Fitogeográficos
Cerrado, Mata Atlântica

Tipos de Vegetação
Floresta Ombrófila (Floresta Pluvial)

Distribuição Geográfica
Ocorrências confirmadas
Nordeste (Bahia)
Sudeste (Minas Gerais)

MATERIAL TESTEMUNHO

Foster, M.B., 542, GH
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Angiospermas Bromeliaceae A.Juss.

Billbergia magnifica Mez
Este tratamento é composto pelos seguintes táxons: Billbergia magnifica, .

Tem como sinônimo
heterotípico Billbergia magnifica  var.  acutisepala Hassl.

DESCRIÇÃO

Caule: propagação vegetativa(s) por broto(s) lateral(ais). Folha: em roseta(s) tubular(es); forma das lâmina(s) foliar(es)
ligulada(s)/lanceolada(s); consistência da lâmina(s) foliar(es) coriácea(s); cor das lâmina(s) foliar(es) verde; margem(ns)
foliar(es) com acúleo(s) conspícuo(s). Inflorescência: ramificação(ções) simples; posição do pedúnculo(s) pendente(s);
forma das bráctea(s) do pedúnculo(s) lanceolada(s); cor das bráctea(s) do pedúnculo(s) e primária(s) vermelha; indumento
no pedúnculo(s) e raque presente(s); bráctea(s) floral(ais) evidente(s). Flor: pedicelo(s) ausente(s); forma do ovário(s)
turbinado(s); sulco(s) no ovário(s) presente(s); simetria das sépala(s) assimétrica(s); posição da pétala(s) espiralada(s) até
a(s) base na(s) antese; cor das sépala(s) verde com ápice(s) azul; cor das pétala(s) verde com ápice(s) azul; inserção(ções) das
antera(s) basifixa(s).

Forma de Vida
Erva

Substrato
Epífita

DISTRIBUIÇÃO

Nativa, não é endêmica do Brasil

Domínios Fitogeográficos
Mata Atlântica

Tipos de Vegetação
Floresta Ombrófila (Floresta Pluvial), Floresta Ombrófila Mista

Distribuição Geográfica
Ocorrências confirmadas
Sul (Paraná)

MATERIAL TESTEMUNHO

P. Dusén, 10780, K,  (K000976731), Paraná
G. Hatschbach, 1610, MBM
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Angiospermas Bromeliaceae A.Juss.

Billbergia matogrossensis Leme
DESCRIÇÃO

Caule: propagação vegetativa(s) por broto(s) lateral(ais). Folha: em roseta(s) tubular(es); forma das lâmina(s) foliar(es)
ligulada(s)/linear(es); consistência da lâmina(s) foliar(es) coriácea(s); cor das lâmina(s) foliar(es) verde com estria(s)
transversal(ais) alvo lepidota(s) na(s) face(s) abaxial; margem(ns) foliar(es) com acúleo(s) conspícuo(s). Inflorescência:
ramificação(ções) simples; posição do pedúnculo(s) pendente(s); forma das bráctea(s) do pedúnculo(s) elíptica(s); cor das
bráctea(s) do pedúnculo(s) e primária(s) vermelha; indumento no pedúnculo(s) e raque presente(s); bráctea(s) floral(ais)
inconspícua(s). Flor: pedicelo(s) ausente(s); forma do ovário(s) turbinado(s); sulco(s) no ovário(s) presente(s); simetria das
sépala(s) assimétrica(s); posição da pétala(s) espiralada(s) até a(s) base na(s) antese; cor das sépala(s) rósea; cor das pétala(s)
verde; inserção(ções) das antera(s) basifixa(s).

Forma de Vida
Erva

Substrato
Epífita

DISTRIBUIÇÃO

Nativa, é endêmica do Brasil

Domínios Fitogeográficos
Cerrado

Tipos de Vegetação
Cerrado (lato sensu)

Distribuição Geográfica
Ocorrências confirmadas
Centro-Oeste (Mato Grosso)

MATERIAL TESTEMUNHO

W. Kranz, 209, RB,  (RB00874743), RB,  (RB00874306), RB, Typus
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Angiospermas Bromeliaceae A.Juss.

Billbergia meyeri Mez
Tem como sinônimo
heterotípico Billbergia leucantha Hoehne

DESCRIÇÃO

Caule: propagação vegetativa(s) por broto(s) lateral(ais). Folha: em roseta(s) tubular(es); forma das lâmina(s) foliar(es)
ligulada(s); consistência da lâmina(s) foliar(es) coriácea(s); cor das lâmina(s) foliar(es) verde com estria(s) transversal(ais)
alvo lepidota(s) na(s) face(s) abaxial; margem(ns) foliar(es) com acúleo(s) conspícuo(s). Inflorescência: ramificação(ções)
simples; posição do pedúnculo(s) pendente(s); forma das bráctea(s) do pedúnculo(s) lanceolada(s); cor das bráctea(s) do
pedúnculo(s) e primária(s) rósea; indumento no pedúnculo(s) e raque presente(s); bráctea(s) floral(ais) evidente(s). Flor:
pedicelo(s) ausente(s); forma do ovário(s) turbinado(s); sulco(s) no ovário(s) presente(s); simetria das sépala(s) simétrica(s);
posição da pétala(s) espiralada(s) até a(s) base na(s) antese; cor das sépala(s) verde; cor das pétala(s) verde; inserção(ções) das
antera(s) basifixa(s).

Forma de Vida
Erva

Substrato
Epífita

DISTRIBUIÇÃO

Nativa, não é endêmica do Brasil

Domínios Fitogeográficos
Amazônia, Cerrado, Mata Atlântica

Tipos de Vegetação
Cerrado (lato sensu), Floresta Estacional Decidual

Distribuição Geográfica
Ocorrências confirmadas
Norte (Rondônia)
Centro-Oeste (Goiás, Mato Grosso)
Sudeste (Minas Gerais, São Paulo)

MATERIAL TESTEMUNHO

Pereira, E., 7479, HB
H.S. Irwin, 17037, NY, 873238,  (NY00873238), Mato Grosso
R. Pilger, 705, B (B 10 0244075), B (B 10 0244074), Typus
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Angiospermas Bromeliaceae A.Juss.

Billbergia minarum L.B.Sm.
Este tratamento é composto pelos seguintes táxons: Billbergia minarum, .

Tem como sinônimo
heterotípico Billbergia minarum  var.  viridiflora E.Pereira & Leme

DESCRIÇÃO

Caule: propagação vegetativa(s) por broto(s) lateral(ais). Folha: em roseta(s) tubular(es); forma das lâmina(s) foliar(es)
ligulada(s)/linear(es); consistência da lâmina(s) foliar(es) coriácea(s); cor das lâmina(s) foliar(es) verde maculada(s);
margem(ns) foliar(es) com acúleo(s) inconspícuo(s). Inflorescência: ramificação(ções) simples; posição do pedúnculo(s)
pendente(s); forma das bráctea(s) do pedúnculo(s) lanceolada(s); cor das bráctea(s) do pedúnculo(s) e primária(s) vermelha;
indumento no pedúnculo(s) e raque ausente(s); bráctea(s) floral(ais) inconspícua(s). Flor: pedicelo(s) presente(s); forma do
ovário(s) sub cilíndrico(s); sulco(s) no ovário(s) ausente(s); simetria das sépala(s) assimétrica(s); posição da pétala(s) ereta(s)
com ápice(s) recurvado(s) na(s) antese; cor das sépala(s) verde com ápice(s) azul; cor das pétala(s) verde com ápice(s) azul;
inserção(ções) das antera(s) dorsifixa(s).

Forma de Vida
Erva

Substrato
Epífita, Terrícola

DISTRIBUIÇÃO

Nativa, é endêmica do Brasil

Domínios Fitogeográficos
Mata Atlântica

Tipos de Vegetação
Floresta Ombrófila (Floresta Pluvial)

Distribuição Geográfica
Ocorrências confirmadas
Sudeste (Espírito Santo, Minas Gerais)

MATERIAL TESTEMUNHO

L. Krieger, s.n., RB, CESJ, 9143, Minas Gerais
M. B. Foster, 766, GH,  (GH00029032), Minas Gerais, Typus
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Angiospermas Bromeliaceae A.Juss.

Billbergia morelii Brongn.
Tem como sinônimo
homotípico Billbergia moreli Brongn.
heterotípico Billbergia glymiana de Vriese
heterotípico Billbergia pulcherrima K.Koch & C.D.Bouché
heterotípico Billbergia wetherellii Hook.

DESCRIÇÃO

Caule: propagação vegetativa(s) por estolão. Folha: em roseta(s) infundibuliforme(s); forma das lâmina(s) foliar(es)
lanceolada(s); consistência da lâmina(s) foliar(es) cartácea(s); cor das lâmina(s) foliar(es) verde; margem(ns) foliar(es)
com acúleo(s) inconspícuo(s). Inflorescência: ramificação(ções) simples; posição do pedúnculo(s) pendente(s); forma das
bráctea(s) do pedúnculo(s) elíptica(s); cor das bráctea(s) do pedúnculo(s) e primária(s) rósea/vermelha; indumento no
pedúnculo(s) e raque presente(s); bráctea(s) floral(ais) inconspícua(s). Flor: pedicelo(s) ausente(s); forma do ovário(s) sub
cilíndrico(s); sulco(s) no ovário(s) ausente(s); simetria das sépala(s) assimétrica(s); posição da pétala(s) ereta(s) com ápice(s)
recurvado(s) na(s) antese; cor das sépala(s) rósea; cor das pétala(s) amarela com ápice(s) lilás; inserção(ções) das antera(s)
dorsifixa(s).

Forma de Vida
Erva

Substrato
Epífita

DISTRIBUIÇÃO

Nativa, é endêmica do Brasil

Domínios Fitogeográficos
Mata Atlântica

Tipos de Vegetação
Floresta Estacional Semidecidual, Floresta Ombrófila (Floresta Pluvial)

Distribuição Geográfica
Ocorrências confirmadas
Nordeste (Alagoas, Bahia, Paraíba, Pernambuco, Sergipe)
Sudeste (Espírito Santo, Rio de Janeiro, São Paulo)

MATERIAL TESTEMUNHO

J.A. Siqueira Filho, 806, UFP
J.A. Siqueira Filho, 1475, HVASF (HVASF4006), Paraíba

IMAGENS DE CAMPO/ILUSTRAÇÕES
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Angiospermas Bromeliaceae A.Juss.

Figura 1: Billbergia morelii Brongn.

Figura 2: Billbergia morelii Brongn.

BIBLIOGRAFIA

 
 
Siqueira-Filho, J.A. & Leme, E.M.C. 2006. Fragmentos de Mata Atlântica do Nordeste: Biodiversidade, conservação e suas
bromélias. Andrea Jakobsson Estúdio Editorial Ltda., Rio de Janeiro. 416 p.

499

Coleção Flora do Brasil 2020 - Jardim Botânico do Rio de Janeiro

https://imagemcampo.jbrj.gov.br/producao%2Fimagens_de_campo%2F719096.jpg
https://imagemcampo.jbrj.gov.br/producao%2Fimagens_de_campo%2F719098.jpg


Angiospermas Bromeliaceae A.Juss.

Billbergia nana E.Pereira
DESCRIÇÃO

Caule: propagação vegetativa(s) por estolão. Folha: em roseta(s) infundibuliforme(s); forma das lâmina(s) foliar(es)
ligulada(s); consistência da lâmina(s) foliar(es) cartácea(s); cor das lâmina(s) foliar(es) vinácea; margem(ns) foliar(es)
com acúleo(s) inconspícuo(s). Inflorescência: ramificação(ções) simples; posição do pedúnculo(s) ereto(s); forma das
bráctea(s) do pedúnculo(s) oblonga(s)/lanceolada(s); cor das bráctea(s) do pedúnculo(s) e primária(s) vermelha; indumento
no pedúnculo(s) e raque ausente(s); bráctea(s) floral(ais) inconspícua(s). Flor: pedicelo(s) ausente(s); forma do ovário(s)
cilíndrico(s); sulco(s) no ovário(s) presente(s); simetria das sépala(s) simétrica(s); posição da pétala(s) ereta(s) com ápice(s)
recurvado(s) na(s) antese; cor das sépala(s) verde com ápice(s) azul; cor das pétala(s) verde com ápice(s) azul; inserção(ções)
das antera(s) dorsifixa(s).

Forma de Vida
Erva

DISTRIBUIÇÃO

Nativa, é endêmica do Brasil

Domínios Fitogeográficos
Mata Atlântica

Tipos de Vegetação
Floresta Ombrófila (Floresta Pluvial)

Distribuição Geográfica
Ocorrências confirmadas
Sudeste (Espírito Santo)

MATERIAL TESTEMUNHO

B.R. Silva, 293, RB, 410918,  (RB00144733), Espírito Santo
Seidel, A., 642, HB, Typus

500

Coleção Flora do Brasil 2020 - Jardim Botânico do Rio de Janeiro

http://reflora.jbrj.gov.br/files/voucher.html?imagem=DZI/rb/0/14/47/33/00144733.dzi


Angiospermas Bromeliaceae A.Juss.

Billbergia nutans H.H.Wendl. ex Regel
Este tratamento é composto pelos seguintes táxons: Billbergia nutans, .

Tem como sinônimo
homotípico Billbergia nutans  H.H.Wendl. ex Regel var.  nutans
heterotípico Billbergia bonplandiana Gaudich. ex Mez
heterotípico Billbergia linearifolia Baker
heterotípico Billbergia minuta Mez
heterotípico Billbergia nutans  var.  schimperiana (Wittm. ex Baker) Mez
heterotípico Billbergia schimperiana Wittm. ex Baker
Billbergia amandae W.Weber
Billbergia nutans  var.  striata Reitz

DESCRIÇÃO

Caule: propagação vegetativa(s) por broto(s) lateral(ais). Folha: em roseta(s) tubular(es); forma das lâmina(s) foliar(es)
ligulada(s)/linear(es); consistência da lâmina(s) foliar(es) sub coriácea(s); cor das lâmina(s) foliar(es) verde; margem(ns)
foliar(es) com acúleo(s) inconspícuo(s). Inflorescência: ramificação(ções) simples; posição do pedúnculo(s) pendente(s);
forma das bráctea(s) do pedúnculo(s) lanceolada(s); cor das bráctea(s) do pedúnculo(s) e primária(s) rósea; indumento
no pedúnculo(s) e raque ausente(s); bráctea(s) floral(ais) inconspícua(s). Flor: pedicelo(s) ausente(s); forma do ovário(s)
cilíndrico(s); sulco(s) no ovário(s) presente(s); simetria das sépala(s) simétrica(s); posição da pétala(s) ereta(s) com ápice(s)
recurvado(s) na(s) antese; cor das sépala(s) avermelhada com ápice(s) azul; cor das pétala(s) verde com ápice(s) azul;
inserção(ções) das antera(s) dorsifixa(s).

Forma de Vida
Erva

Substrato
Epífita, Terrícola

DISTRIBUIÇÃO

Nativa, não é endêmica do Brasil

Domínios Fitogeográficos
Mata Atlântica, Pampa

Tipos de Vegetação
Floresta Estacional Decidual, Floresta Ombrófila (Floresta Pluvial)

Distribuição Geográfica
Ocorrências confirmadas
Nordeste (Pernambuco)
Centro-Oeste (Mato Grosso do Sul)
Sudeste (Minas Gerais, São Paulo)
Sul (Paraná, Rio Grande do Sul, Santa Catarina)

MATERIAL TESTEMUNHO

Pereira-Silva, G., 10177, RB, Santa Catarina
Korte, A., 4220, FURB,  (FURB01112), Santa Catarina
G. Hatschbach, 42189, MBM
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Angiospermas Bromeliaceae A.Juss.

Billbergia oxysepala Mez
Tem como sinônimo
heterotípico Billbergia oxypetala Ule

DESCRIÇÃO

Caule: propagação vegetativa(s) por broto(s) lateral(ais). Folha: em roseta(s) tubular(es); forma das lâmina(s) foliar(es)
linear(es); consistência da lâmina(s) foliar(es) coriácea(s); cor das lâmina(s) foliar(es) verde/verde com estria(s)
transversal(ais) alvo lepidota(s) na(s) face(s) abaxial; margem(ns) foliar(es) com acúleo(s) conspícuo(s). Inflorescência:
ramificação(ções) simples; posição do pedúnculo(s) pendente(s); forma das bráctea(s) do pedúnculo(s) lanceolada(s); cor
das bráctea(s) do pedúnculo(s) e primária(s) rósea; indumento no pedúnculo(s) e raque presente(s); bráctea(s) floral(ais)
inconspícua(s). Flor: pedicelo(s) ausente(s); forma do ovário(s) turbinado(s); sulco(s) no ovário(s) presente(s); simetria das
sépala(s) assimétrica(s); posição da pétala(s) espiralada(s) até a(s) base na(s) antese; cor das sépala(s) verde; cor das pétala(s)
verde; inserção(ções) das antera(s) basifixa(s).

DESCRIÇÃO ADICIONAL

Pedúnculo, ovário e sépalas alvo-farinosas!

Forma de Vida
Erva

Substrato
Epífita

DISTRIBUIÇÃO

Nativa, não é endêmica do Brasil

Domínios Fitogeográficos
Amazônia

Tipos de Vegetação
Floresta Ombrófila (Floresta Pluvial)

Distribuição Geográfica
Ocorrências confirmadas
Norte (Acre)

MATERIAL TESTEMUNHO

C. Ferreira, 7664, NY, HPZ

BIBLIOGRAFIA

Smith, L.B. & R. J. Downs. 1979. Bromelioideae (Bromeliaceae), Part III. Fl. Neotrop. Monogr. 14(3): 1493–2142.
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Angiospermas Bromeliaceae A.Juss.

Billbergia pohliana Mez
DESCRIÇÃO

Caule: propagação vegetativa(s) por broto(s) lateral(ais). Folha: em roseta(s) tubular(es); forma das lâmina(s) foliar(es)
linear(es); consistência da lâmina(s) foliar(es) cartácea(s); cor das lâmina(s) foliar(es) verde; margem(ns) foliar(es) com
acúleo(s) inconspícuo(s). Inflorescência: ramificação(ções) composta(s); posição do pedúnculo(s) sub ereto(s); forma das
bráctea(s) do pedúnculo(s) elíptica(s); cor das bráctea(s) do pedúnculo(s) e primária(s) rósea; indumento no pedúnculo(s)
e raque presente(s); bráctea(s) floral(ais) inconspícua(s). Flor: pedicelo(s) presente(s); forma do ovário(s) sub cilíndrico(s);
sulco(s) no ovário(s) ausente(s); simetria das sépala(s) simétrica(s); posição da pétala(s) ereta(s) com ápice(s) recurvado(s)
na(s) antese; cor das sépala(s) verde; cor das pétala(s) verde; inserção(ções) das antera(s) dorsifixa(s).

COMENTÁRIO

Pedúnculo da inflorescência, raque, ovário e sépalas com indumento lepidoto denso.

Forma de Vida
Erva

Substrato
Epífita

DISTRIBUIÇÃO

Nativa, é endêmica do Brasil

Domínios Fitogeográficos
Mata Atlântica

Tipos de Vegetação
Floresta Ombrófila (Floresta Pluvial)

Distribuição Geográfica
Ocorrências confirmadas
Sudeste (Minas Gerais)

MATERIAL TESTEMUNHO

Heringer, E.P., 1919, RB, 423176,  (RB00418223), Minas Gerais
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Angiospermas Bromeliaceae A.Juss.

Billbergia porteana Brong. ex Beer
DESCRIÇÃO

Caule: propagação vegetativa(s) por broto(s) lateral(ais). Folha: em roseta(s) tubular(es); forma das lâmina(s) foliar(es)
ligulada(s); consistência da lâmina(s) foliar(es) coriácea(s); cor das lâmina(s) foliar(es) verde com estria(s) transversal(ais)
alvo lepidota(s) na(s) face(s) abaxial; margem(ns) foliar(es) com acúleo(s) conspícuo(s). Inflorescência: ramificação(ções)
simples; posição do pedúnculo(s) pendente(s); forma das bráctea(s) do pedúnculo(s) elíptica(s); cor das bráctea(s) do
pedúnculo(s) e primária(s) vermelha; indumento no pedúnculo(s) e raque presente(s); bráctea(s) floral(ais) inconspícua(s).
Flor: pedicelo(s) ausente(s); forma do ovário(s) turbinado(s); sulco(s) no ovário(s) presente(s); simetria das sépala(s)
simétrica(s); posição da pétala(s) espiralada(s) até a(s) base na(s) antese; cor das sépala(s) verde; cor das pétala(s) verde;
inserção(ções) das antera(s) basifixa(s).

Forma de Vida
Erva

Substrato
Epífita, Rupícola

DISTRIBUIÇÃO

Nativa, não é endêmica do Brasil

Domínios Fitogeográficos
Caatinga, Cerrado, Mata Atlântica

Tipos de Vegetação
Caatinga (stricto sensu), Floresta Estacional Semidecidual, Floresta Ombrófila (Floresta Pluvial)

Distribuição Geográfica
Ocorrências confirmadas
Nordeste (Alagoas, Bahia, Ceará, Pernambuco, Piauí)
Centro-Oeste (Distrito Federal)
Sudeste (Espírito Santo, Minas Gerais, São Paulo)
Sul (Paraná)

MATERIAL TESTEMUNHO

D.A. Lima, 55-2097, IPA
J.A.Siqueira Filho, 1548, HVASF (HVASF4011), Pernambuco
A. Weddell, 2518, P (P02176366)

IMAGENS DE CAMPO/ILUSTRAÇÕES
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Angiospermas Bromeliaceae A.Juss.

Figura 1: Billbergia porteana Brong. ex Beer

Figura 2: Billbergia porteana Brong. ex Beer

Figura 3: Billbergia porteana Brong. ex Beer

BIBLIOGRAFIA
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Angiospermas Bromeliaceae A.Juss.

 
Siqueira-Filho, J.A. & Leme, E.M.C. 2006. Fragmentos de Mata Atlântica do Nordeste: Biodiversidade, conservação e suas
bromélias. Andrea Jakobsson Estúdio Editorial Ltda., Rio de Janeiro. 416 p.
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Angiospermas Bromeliaceae A.Juss.

Billbergia pyramidalis (Sims) Lindl.
Este tratamento é composto pelos seguintes táxons: Billbergia pyramidalis, .

Tem como sinônimo
basiônimo Bromelia pyramidalis Sims
homotípico Billbergia pyramidalis  (Sims) Lindl. var.  pyramidalis
heterotípico Billbergia andegavensis André
heterotípico Billbergia atrorosea Drapiez
heterotípico Billbergia fastuosa (C.Morren) Beer
heterotípico Billbergia lemoinei André
heterotípico Billbergia loddigesii Steud.
heterotípico Billbergia longifolia K.Koch & C.D.Bouché
heterotípico Billbergia miniatorosea Lem.
heterotípico Billbergia paxtonii Beer
heterotípico Billbergia punicea Beer
heterotípico Billbergia pyramidalis  var.  bicolor Lindl.
heterotípico Billbergia pyramidalis  var.  concolor L.B.Sm.
heterotípico Billbergia pyramidalis  var.  croyana E.Morren
heterotípico Billbergia pyramidalis  var.  farinosa E.Morren
heterotípico Billbergia pyramidalis  var.  lutea Leme & W.Weber
heterotípico Billbergia pyramidalis  var.  vernicosa E.Pereira
heterotípico Billbergia pyramidalis  var.  zonata (de Vriese) E.Morren
heterotípico Billbergia schultesiana Baker
heterotípico Billbergia setosa Baker
heterotípico Billbergia thyrsoidea  var.  miniatorosea (Lem.) E.Morren
heterotípico Jonghea splendida Lem.
heterotípico Pitcairnia fastuosa C.Morren
heterotípico Tillandsia farinosa Hort. ex Schult.f.
Billbergia bicolor Lodd.
Billbergia croyana De Jonghe ex Lem.
Billbergia splendida Lem.
Billbergia thyrsoidea  var.  fastuosa E.Morren
Billbergia thyrsoidea  var.  splendida (Lem.) E.Morren
Billbergia thyrsoidea  var.  zonata de Vriese
Billbergia thyrsoidea Mart. ex Schult. & Schult.f.

DESCRIÇÃO

Caule: propagação vegetativa(s) por estolão. Folha: em roseta(s) infundibuliforme(s); forma das lâmina(s) foliar(es)
lanceolada(s); consistência da lâmina(s) foliar(es) cartácea(s); cor das lâmina(s) foliar(es) verde/verde com estria(s)
transversal(ais) alvo lepidota(s) na(s) face(s) abaxial; margem(ns) foliar(es) com acúleo(s) inconspícuo(s). Inflorescência:
ramificação(ções) simples; posição do pedúnculo(s) ereto(s); forma das bráctea(s) do pedúnculo(s) elíptica(s); cor das
bráctea(s) do pedúnculo(s) e primária(s) rósea; indumento no pedúnculo(s) e raque presente(s); bráctea(s) floral(ais)
inconspícua(s). Flor: pedicelo(s) ausente(s); forma do ovário(s) sub cilíndrico(s)/cilíndrico(s); sulco(s) no ovário(s) ausente(s);
simetria das sépala(s) assimétrica(s); posição da pétala(s) ereta(s) com ápice(s) recurvado(s) na(s) antese; cor das sépala(s)
vermelha; cor das pétala(s) amarela com ápice(s) lilás/vermelha com ápice(s) azul; inserção(ções) das antera(s) dorsifixa(s).

Forma de Vida
Erva

Substrato
Epífita, Terrícola

DISTRIBUIÇÃO

Nativa, não é endêmica do Brasil
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Angiospermas Bromeliaceae A.Juss.

Domínios Fitogeográficos
Mata Atlântica

Tipos de Vegetação
Floresta Estacional Semidecidual, Floresta Ombrófila (Floresta Pluvial), Vegetação Sobre Afloramentos Rochosos

Distribuição Geográfica
Ocorrências confirmadas
Nordeste (Bahia)
Sudeste (Espírito Santo, Minas Gerais, Rio de Janeiro, São Paulo)
Sul (Paraná)

MATERIAL TESTEMUNHO

A.Costa, 390, RB (RB00147672), Rio de Janeiro
R. Marquete, 1464, RB, 305532, , ,  (RB00161955), RB, Rio de Janeiro

IMAGENS DE CAMPO/ILUSTRAÇÕES

Figura 1: Billbergia pyramidalis (Sims) Lindl.

Figura 2: Billbergia pyramidalis (Sims) Lindl.
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Angiospermas Bromeliaceae A.Juss.

Figura 3: Billbergia pyramidalis (Sims) Lindl.

509

Coleção Flora do Brasil 2020 - Jardim Botânico do Rio de Janeiro

https://imagemcampo.jbrj.gov.br/producao%2Fimagens_de_campo%2F299122876.jpg


Angiospermas Bromeliaceae A.Juss.

Billbergia reichardtii Wawra
Tem como sinônimo
homotípico Billbergia reichardti Wawra

DESCRIÇÃO

Caule: propagação vegetativa(s) por broto(s) lateral(ais). Folha: em roseta(s) tubular(es); forma das lâmina(s) foliar(es)
lanceolada(s); consistência da lâmina(s) foliar(es) cartácea(s); cor das lâmina(s) foliar(es) verde; margem(ns) foliar(es)
com acúleo(s) inconspícuo(s). Inflorescência: ramificação(ções) composta(s); posição do pedúnculo(s) pendente(s); forma
das bráctea(s) do pedúnculo(s) lanceolada(s); cor das bráctea(s) do pedúnculo(s) e primária(s) rósea; indumento no
pedúnculo(s) e raque ausente(s); bráctea(s) floral(ais) inconspícua(s). Flor: pedicelo(s) presente(s); forma do ovário(s)
sub cilíndrico(s); sulco(s) no ovário(s) ausente(s); simetria das sépala(s) simétrica(s); posição da pétala(s) ereta(s) com
ápice(s) recurvado(s) na(s) antese; cor das sépala(s) avermelhada com ápice(s) azul; cor das pétala(s) verde com ápice(s) azul;
inserção(ções) das antera(s) dorsifixa(s).

Forma de Vida
Erva

Substrato
Epífita

DISTRIBUIÇÃO

Nativa, é endêmica do Brasil

Domínios Fitogeográficos
Mata Atlântica

Tipos de Vegetação
Floresta Estacional Semidecidual

Distribuição Geográfica
Ocorrências confirmadas
Sudeste (Minas Gerais)
Possíveis ocorrências
Sudeste (Espírito Santo)

MATERIAL TESTEMUNHO

Pereira, E., 10597, HB
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Angiospermas Bromeliaceae A.Juss.

Billbergia robert-readii E.Gross & Rauh
DESCRIÇÃO

Caule: propagação vegetativa(s) por broto(s) lateral(ais). Folha: em roseta(s) tubular(es); forma das lâmina(s) foliar(es)
ligulada(s)/linear(es); consistência da lâmina(s) foliar(es) coriácea(s); cor das lâmina(s) foliar(es) verde/verde com estria(s)
transversal(ais) alvo lepidota(s) na(s) face(s) abaxial; margem(ns) foliar(es) com acúleo(s) conspícuo(s). Inflorescência:
ramificação(ções) simples; posição do pedúnculo(s) pendente(s); forma das bráctea(s) do pedúnculo(s) elíptica(s); cor das
bráctea(s) do pedúnculo(s) e primária(s) estramínea; indumento no pedúnculo(s) e raque presente(s); bráctea(s) floral(ais)
inconspícua(s). Flor: pedicelo(s) ausente(s); forma do ovário(s) turbinado(s); sulco(s) no ovário(s) presente(s); simetria das
sépala(s) assimétrica(s); posição da pétala(s) espiralada(s) até a(s) base na(s) antese; cor das sépala(s) verde; cor das pétala(s)
verde; inserção(ções) das antera(s) basifixa(s).

Forma de Vida
Erva

Substrato
Epífita

DISTRIBUIÇÃO

Nativa, não é endêmica do Brasil

Domínios Fitogeográficos
Amazônia

Distribuição Geográfica
Ocorrências confirmadas
Norte (Acre)

MATERIAL TESTEMUNHO

C. Ferreira, 12899, HPZ:, NY
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Angiospermas Bromeliaceae A.Juss.

Billbergia sanderiana E.Morren
Tem como sinônimo
heterotípico Billbergia amoena  var.  cylindracea E.Pereira
heterotípico Billbergia amoena  var.  penduliflora M.B.Foster

DESCRIÇÃO

Caule: propagação vegetativa(s) por broto(s) lateral(ais). Folha: em roseta(s) infundibuliforme(s); forma das lâmina(s)
foliar(es) lanceolada(s); consistência da lâmina(s) foliar(es) cartácea(s); cor das lâmina(s) foliar(es) verde; margem(ns)
foliar(es) com acúleo(s) conspícuo(s). Inflorescência: ramificação(ções) composta(s); posição do pedúnculo(s) pendente(s);
forma das bráctea(s) do pedúnculo(s) elíptica(s); cor das bráctea(s) do pedúnculo(s) e primária(s) rósea; indumento no
pedúnculo(s) e raque ausente(s); bráctea(s) floral(ais) inconspícua(s). Flor: pedicelo(s) ausente(s); forma do ovário(s)
cilíndrico(s); sulco(s) no ovário(s) presente(s); simetria das sépala(s) simétrica(s)/assimétrica(s); posição da pétala(s) ereta(s)
com ápice(s) recurvado(s) na(s) antese; cor das sépala(s) rósea/avermelhada com ápice(s) azul; cor das pétala(s) verde com
ápice(s) azul; inserção(ções) das antera(s) dorsifixa(s).

Forma de Vida
Erva

Substrato
Epífita

DISTRIBUIÇÃO

Nativa, é endêmica do Brasil

Domínios Fitogeográficos
Cerrado, Mata Atlântica

Tipos de Vegetação
Floresta Ombrófila (Floresta Pluvial)

Distribuição Geográfica
Ocorrências confirmadas
Sudeste (Espírito Santo, Minas Gerais, Rio de Janeiro, São Paulo)

MATERIAL TESTEMUNHO

Wendt, T., 238, RB, 297141,  (RB00162437)
Leitman, M., 181, RB (RB00162388), Minas Gerais
A.F.M. Glaziou, 16430, K, 249157,  (K000976695)
Glaziou, 2731, P (P00753444), P (P00753445), Typus

IMAGENS DE CAMPO/ILUSTRAÇÕES

512

Coleção Flora do Brasil 2020 - Jardim Botânico do Rio de Janeiro

http://reflora.jbrj.gov.br/files/voucher.html?imagem=DZI/rb/0/16/24/37/00162437.dzi
http://reflora.jbrj.gov.br/files/voucher.html?imagem=DZI/kew/k/0/9/76/69/5/k000976695.dzi


Angiospermas Bromeliaceae A.Juss.

Figura 1: Billbergia sanderiana E.Morren
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Angiospermas Bromeliaceae A.Juss.

Billbergia saundersii Bull
Tem como sinônimo
heterotípico Billbergia chlorosticta Saunders
heterotípico Billbergia debilis E.Pereira

DESCRIÇÃO

Caule: propagação vegetativa(s) por broto(s) lateral(ais). Folha: em roseta(s) tubular(es); forma das lâmina(s) foliar(es)
lanceolada(s)/oblanceolada(s); consistência da lâmina(s) foliar(es) sub coriácea(s); cor das lâmina(s) foliar(es) verde
maculada(s)/vinácea; margem(ns) foliar(es) com acúleo(s) inconspícuo(s). Inflorescência: ramificação(ções) simples; posição
do pedúnculo(s) pendente(s); forma das bráctea(s) do pedúnculo(s) elíptica(s); cor das bráctea(s) do pedúnculo(s) e
primária(s) vermelha; indumento no pedúnculo(s) e raque presente(s); bráctea(s) floral(ais) inconspícua(s). Flor: pedicelo(s)
presente(s); forma do ovário(s) sub cilíndrico(s); sulco(s) no ovário(s) presente(s); simetria das sépala(s) simétrica(s); posição
da pétala(s) ereta(s) com ápice(s) recurvado(s) na(s) antese; cor das sépala(s) avermelhada com ápice(s) azul; cor das pétala(s)
amarela com ápice(s) lilás; inserção(ções) das antera(s) dorsifixa(s).

Forma de Vida
Erva

Substrato
Epífita

DISTRIBUIÇÃO

Nativa, é endêmica do Brasil

Domínios Fitogeográficos
Mata Atlântica

Tipos de Vegetação
Floresta Ombrófila (Floresta Pluvial)

Distribuição Geográfica
Ocorrências confirmadas
Nordeste (Bahia)
Sudeste (Minas Gerais)

MATERIAL TESTEMUNHO

A.M. Amorim, 5074, RB, 430031,  (RB00419201)
G. Martinelli, 15382, RB, 378070,  (RB00140961), Bahia
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Angiospermas Bromeliaceae A.Juss.

Billbergia seidelii L.B.Sm. & Reitz
DESCRIÇÃO

Caule: propagação vegetativa(s) por broto(s) lateral(ais). Folha: em roseta(s) tubular(es); forma das lâmina(s) foliar(es)
ligulada(s); consistência da lâmina(s) foliar(es) cartácea(s); cor das lâmina(s) foliar(es) verde com estria(s) transversal(ais)
alvo lepidota(s) na(s) face(s) abaxial; margem(ns) foliar(es) com acúleo(s) inconspícuo(s). Inflorescência: ramificação(ções)
simples; posição do pedúnculo(s) pendente(s); forma das bráctea(s) do pedúnculo(s) elíptica(s); cor das bráctea(s) do
pedúnculo(s) e primária(s) rósea; indumento no pedúnculo(s) e raque ausente(s); bráctea(s) floral(ais) inconspícua(s). Flor:
pedicelo(s) ausente(s); forma do ovário(s) cilíndrico(s); sulco(s) no ovário(s) presente(s); simetria das sépala(s) assimétrica(s);
posição da pétala(s) ereta(s) com ápice(s) recurvado(s) na(s) antese; cor das sépala(s) verde com ápice(s) azul; cor das pétala(s)
verde com ápice(s) azul; inserção(ções) das antera(s) dorsifixa(s).

Forma de Vida
Erva

Substrato
Epífita

DISTRIBUIÇÃO

Nativa, é endêmica do Brasil

Domínios Fitogeográficos
Mata Atlântica

Tipos de Vegetação
Floresta Ombrófila (Floresta Pluvial)

Distribuição Geográfica
Ocorrências confirmadas
Sudeste (Espírito Santo, Rio de Janeiro)

MATERIAL TESTEMUNHO

Kautsky, R.A., 5945, RB
A.Seidel, 504, US,  (US00091550), HBR, Typus
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Angiospermas Bromeliaceae A.Juss.

Billbergia tweedieana Baker
Este tratamento é composto pelos seguintes táxons: Billbergia tweedieana, .

Tem como sinônimo
homotípico Billbergia tweedieana  Baker var.  tweedieana
heterotípico Billbergia decipiens E.Pereira & Reitz
heterotípico Billbergia tweedieana  var.  latisepala L.B.Sm.
heterotípico Billbergia tweedieana  var.  minor L.B.Sm.

DESCRIÇÃO

Caule: propagação vegetativa(s) por broto(s) lateral(ais). Folha: em roseta(s) tubular(es); forma das lâmina(s) foliar(es)
ligulada(s)/linear(es); consistência da lâmina(s) foliar(es) coriácea(s); cor das lâmina(s) foliar(es) verde; margem(ns)
foliar(es) com acúleo(s) conspícuo(s). Inflorescência: ramificação(ções) simples; posição do pedúnculo(s) sub ereto(s)/
pendente(s); forma das bráctea(s) do pedúnculo(s) elíptica(s)/oblonga(s); cor das bráctea(s) do pedúnculo(s) e primária(s)
estramínea; indumento no pedúnculo(s) e raque ausente(s); bráctea(s) floral(ais) inconspícua(s). Flor: pedicelo(s) ausente(s);
forma do ovário(s) cilíndrico(s); sulco(s) no ovário(s) ausente(s); simetria das sépala(s) assimétrica(s); posição da pétala(s)
ereta(s) com ápice(s) recurvado(s) na(s) antese; cor das sépala(s) verde; cor das pétala(s) verde; inserção(ções) das antera(s)
dorsifixa(s).

Forma de Vida
Erva

Substrato
Epífita, Rupícola, Terrícola

DISTRIBUIÇÃO

Nativa, é endêmica do Brasil

Domínios Fitogeográficos
Mata Atlântica

Tipos de Vegetação
Floresta Ombrófila (Floresta Pluvial), Restinga, Vegetação Sobre Afloramentos Rochosos

Distribuição Geográfica
Ocorrências confirmadas
Sudeste (Espírito Santo, Minas Gerais, Rio de Janeiro)

MATERIAL TESTEMUNHO

Wendt,T., 562, RB, 585899, ,  (RB00812500), Rio de Janeiro
Tweedie, 1313, K,  (K000098703), K,  (K000307865), Typus
D.A. Folli, 4622, CVRD,  (CVRD008337), Espírito Santo
C. Farney, 8654, GUA
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Angiospermas Bromeliaceae A.Juss.

Billbergia violacea Beer
Tem como sinônimo
heterotípico Billbergia commixta K.Koch
heterotípico Billbergia stipulata Brongn. ex Baker

DESCRIÇÃO

Caule: propagação vegetativa(s) por broto(s) lateral(ais). Folha: em roseta(s) tubular(es); forma das lâmina(s) foliar(es)
linear(es); consistência da lâmina(s) foliar(es) coriácea(s); cor das lâmina(s) foliar(es) verde com estria(s) transversal(ais)
alvo lepidota(s) na(s) face(s) abaxial/verde maculada(s); margem(ns) foliar(es) com acúleo(s) conspícuo(s). Inflorescência:
ramificação(ções) simples; posição do pedúnculo(s) pendente(s); forma das bráctea(s) do pedúnculo(s) lanceolada(s); cor das
bráctea(s) do pedúnculo(s) e primária(s) vermelha; indumento no pedúnculo(s) e raque presente(s); bráctea(s) floral(ais)
inconspícua(s)/evidente(s). Flor: pedicelo(s) ausente(s); forma do ovário(s) turbinado(s); sulco(s) no ovário(s) presente(s);
simetria das sépala(s) assimétrica(s); posição da pétala(s) espiralada(s) até a(s) base na(s) antese; cor das sépala(s) vermelha;
cor das pétala(s) verde; inserção(ções) das antera(s) basifixa(s).

Forma de Vida
Erva

Substrato
Epífita

DISTRIBUIÇÃO

Nativa, não é endêmica do Brasil

Domínios Fitogeográficos
Amazônia

Tipos de Vegetação
Floresta de Terra Firme, Floresta Ombrófila (Floresta Pluvial)

Distribuição Geográfica
Ocorrências confirmadas
Norte (Amazonas, Amapá, Pará)
Possíveis ocorrências
Centro-Oeste (Mato Grosso)

MATERIAL TESTEMUNHO

Pires, J.M., 51519, MG (MG028740), Amapá

517

Coleção Flora do Brasil 2020 - Jardim Botânico do Rio de Janeiro



Angiospermas Bromeliaceae A.Juss.

Billbergia vittata Brongn. ex Morel
Este tratamento é composto pelos seguintes táxons: Billbergia vittata, .

Tem como sinônimo
heterotípico Billbergia amabilis Beer
heterotípico Billbergia domingosmartinsis E.Gross
heterotípico Billbergia excellens Miq.
heterotípico Billbergia leopoldii K.Koch
heterotípico Billbergia moreliana Brongn.
heterotípico Billbergia rohaniana de Vriese
heterotípico Billbergia vittata  var.  amabilis E.Morren
heterotípico Billbergia vittata  var.  rohanii Wittm.
heterotípico Billbergia zonata Linden
heterotípico Bromelia rohaniana Walp.
heterotípico Tillandsia moreliana (Brongn.) Henfr.

DESCRIÇÃO

Caule: propagação vegetativa(s) por broto(s) lateral(ais). Folha: em roseta(s) infundibuliforme(s)/tubular(es); forma das
lâmina(s) foliar(es) linear(es)/lanceolada(s); consistência da lâmina(s) foliar(es) coriácea(s); cor das lâmina(s) foliar(es) verde/
verde com estria(s) transversal(ais) alvo lepidota(s) na(s) face(s) abaxial; margem(ns) foliar(es) com acúleo(s) conspícuo(s).
Inflorescência: ramificação(ções) simples; posição do pedúnculo(s) sub ereto(s)/pendente(s); forma das bráctea(s)
do pedúnculo(s) elíptica(s)/lanceolada(s); cor das bráctea(s) do pedúnculo(s) e primária(s) vermelha; indumento no
pedúnculo(s) e raque ausente(s); bráctea(s) floral(ais) evidente(s). Flor: pedicelo(s) ausente(s); forma do ovário(s)
cilíndrico(s); sulco(s) no ovário(s) presente(s); simetria das sépala(s) simétrica(s); posição da pétala(s) ereta(s) com ápice(s)
recurvado(s) na(s) antese; cor das sépala(s) avermelhada com ápice(s) azul; cor das pétala(s) verde com ápice(s) azul/vermelha
com ápice(s) azul; inserção(ções) das antera(s) dorsifixa(s).

Forma de Vida
Erva

Substrato
Epífita, Rupícola

DISTRIBUIÇÃO

Nativa, é endêmica do Brasil

Domínios Fitogeográficos
Cerrado, Mata Atlântica

Tipos de Vegetação
Floresta Ciliar ou Galeria, Floresta Estacional Semidecidual, Floresta Ombrófila (Floresta Pluvial)

Distribuição Geográfica
Ocorrências confirmadas
Sudeste (Espírito Santo, Minas Gerais, Rio de Janeiro)

MATERIAL TESTEMUNHO

H.S. Irwin, 22885, NY,  (NY00873223), Minas Gerais
D. Sucre, 5812, RB, Rio de Janeiro

IMAGENS DE CAMPO/ILUSTRAÇÕES
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Angiospermas Bromeliaceae A.Juss.

Figura 1: Billbergia vittata Brongn. ex Morel

Figura 2: Billbergia vittata Brongn. ex Morel

Figura 3: Billbergia vittata Brongn. ex Morel
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Angiospermas Bromeliaceae A.Juss.

Figura 4: Billbergia vittata Brongn. ex Morel
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Angiospermas Bromeliaceae A.Juss.

Billbergia zebrina (Herb.) Lindl.
Tem como sinônimo
basiônimo Bromelia zebrina Herb.
homotípico Cremobotrys zebrina (Herb.) Beer ex B.D.Jacks.
homotípico Helicodea zebrina (Herb.) Lem.
heterotípico Anacyclia farinosa Hoffmanns.
heterotípico Billbergia canterae André
heterotípico Billbergia cylindrostachya Mez
heterotípico Billbergia farinosa (Hoffmanns.) Baker
heterotípico Billbergia maxima C.Chev.
heterotípico Eucallias versicolor Raf.

DESCRIÇÃO

Caule: propagação vegetativa(s) por broto(s) lateral(ais). Folha: em roseta(s) tubular(es); forma das lâmina(s) foliar(es)
linear(es)/lanceolada(s); consistência da lâmina(s) foliar(es) coriácea(s); cor das lâmina(s) foliar(es) verde com estria(s)
transversal(ais) alvo lepidota(s) na(s) face(s) abaxial; margem(ns) foliar(es) com acúleo(s) conspícuo(s). Inflorescência:
ramificação(ções) simples; posição do pedúnculo(s) pendente(s); forma das bráctea(s) do pedúnculo(s) elíptica(s); cor
das bráctea(s) do pedúnculo(s) e primária(s) rósea; indumento no pedúnculo(s) e raque presente(s); bráctea(s) floral(ais)
inconspícua(s). Flor: pedicelo(s) ausente(s); forma do ovário(s) turbinado(s); sulco(s) no ovário(s) presente(s); simetria das
sépala(s) simétrica(s); posição da pétala(s) espiralada(s) até a(s) base na(s) antese; cor das sépala(s) verde; cor das pétala(s)
verde; inserção(ções) das antera(s) basifixa(s).

Forma de Vida
Erva

Substrato
Epífita

DISTRIBUIÇÃO

Nativa, é endêmica do Brasil

Domínios Fitogeográficos
Mata Atlântica, Pampa

Tipos de Vegetação
Floresta Ciliar ou Galeria, Floresta Estacional Semidecidual, Floresta Ombrófila (Floresta Pluvial), Floresta Ombrófila Mista

Distribuição Geográfica
Ocorrências confirmadas
Nordeste (Bahia)
Sudeste (Espírito Santo, Minas Gerais, Rio de Janeiro, São Paulo)
Sul (Paraná, Rio Grande do Sul, Santa Catarina)

MATERIAL TESTEMUNHO

Castellanos, A., 23163, R
A. Stival-Santos, 2749, FURB, 25812,  (FURB01109), Santa Catarina
Araújo, A.C.; Fischer, E.A.; Fischer, E.A., 33504, UEC, 90307,  (UEC075987), São Paulo

IMAGENS DE CAMPO/ILUSTRAÇÕES
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Angiospermas Bromeliaceae A.Juss.

Figura 1: Billbergia zebrina (Herb.) Lindl.
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Angiospermas Bromeliaceae A.Juss.

Brocchinia Schult. & Schult.f.
Este tratamento é composto pelos seguintes táxons: Brocchinia, Brocchinia acuminata, Brocchinia amazonica, Brocchinia
delicatula, Brocchinia hechtioides, Brocchinia paniculata, Brocchinia reducta, Brocchinia tatei.

COMO CITAR

Forzza, R.C. 2020. Brocchinia in Flora do Brasil 2020. Jardim Botânico do Rio de Janeiro. Disponível em: http://
floradobrasil.jbrj.gov.br/reflora/floradobrasil/FB34273.

DESCRIÇÃO

Ervas rupícolas ou terrestres, raramente epífitas; pequenas até muito grandes; com caule reduzido até muito
desenvolvido. Folhas rosuladas, formando tanque ou não; bainhas  desenvolvidas, lepidotas nas espécies que
formam tanque; lâminas liguladas,  lineares a triangular-lanceoladas, verdes ou cinéreas, glabras ou glabrescentes,
marcescentes ou mais raramente decíduas por linha de abscisão evidente, inermes. Pedu#nculo presente, delicado até
muito robusto; brácteas florais inconspícuas. Infloresce#ncia duplo ou triplo racemo heterotético, raramente simples,
laxa. Flores pequenas, actnomorfas, pediceladas ou quase sésseis; se#palas livres, sime#tricas, mas curtas que as pétalas;
 pe#talas livres, sem apêndices, frequentemente alvas ou verdes, raramente amarelas ou alaranjadas; estames inclusos com filetes
parcialmente unidos as sépalas e pétalas; ovário ínfero, parcialmente ínfero ou raramente súpero. Fruto cápsula, com deiscência
septicída e levemente loculicida; sementes filiformes, bicaudadas.

COMENTÁRIO

Brocchinia é um gênero endêmico do Escudo das Guianas e abriga cerca de 20 espécies. Podem ser plantas muito grandes,
chegando a 8 m de altura, ou pequenas, com 20 cm de altura. Normalmente ocorrem em solos úmidos e são um importante
componente da paisagem nos tepuis. As espécies podem ou não formar tanque e possuem várias formas distintas de absorção de
nutrientes (vide Benzing 2000). É neste gênero que estão incluídas as espécies "carnívoras" de Bromeliaceae. 
Poucos exemplares do gênero estão disponíveis em acervos, o que dificulta bastante o entendimento da taxonomia do grupo.
Além da baixa representatividade, como se tratam de plantas geralmente muito desenvolvidas, os espécimes de herbário são
incompletos. 

Forma de Vida
Erva

Substrato
Epífita, Rupícola, Terrícola

DISTRIBUIÇÃO

Nativa, não é endêmica do Brasil

Domínios Fitogeográficos
Amazônia

Tipos de Vegetação
Vegetação Sobre Afloramentos Rochosos

Distribuição Geográfica
Ocorrências confirmadas
Norte (Amazonas, Roraima)

CHAVE DE IDENTIFICAÇÃO

1. Lâminas foliares lineares ou triangular-lanceoladas, até 4 cm larg.
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Angiospermas Bromeliaceae A.Juss.

2. Plantas grandes, maiores que 1,5 m alt.; rosetas formando tanque; bainhas foliares mais longas do que largas ................. B.
acuminata
2’. Plantas pequenas, até 70 cm alt.; rosetas não formando tanque; bainhas foliares mais largas do que longas.
3. Brácteas florais lanceoladas; lâminas foliares 10-20 mm larg. (Serra do Aracá) ... B. amazônica
3’. Brácteas florais ovais; lâminas foliares até 5 mm larg. (Pico da Neblina) ....... B. delicatula
1’. Lâminas foliares liguladas, maiores que 7 cm larg.
4. Rosetas tubulares; brácteas do pedúnculo menores que os entrenós desde a base; inflorescências delicadas, em racemo ou duplo
racemo heterotético ........ B. reducta
4’. Rosetas não tubulares, abertas; brácteas do pedúnculo maiores que os entrenós ao menos até o terço médio; inflorescências
robustas, geralmente em triplo racemo heterotético.
5. Brácteas de primeira ordem oval-lanceoladas, ápice acuminado ............ B. paniculata
5’. Brácteas de primeira ordem largo-ovais, ápice apiculado.
6. Ramos da inflorescência flexuosos, flores quase sésseis .................B. hechtioides
6’. Ramos da inflorescência retos; flores distintamente pediceladas ................B. tatei

BIBLIOGRAFIA

Benzing DH. 2000. Bromeliaceae: profile of an adaptive radiation. Cambridge: Cambridge University Press.
Givnish, T., K. Millam, P. Berry, & K. Sytsma. 2007. Phylogeny, Adaptive Radiation, and Historical Biogeography of
Bromeliaceae Inferred from ndhF Sequence Data. Aliso 23: 3–26.
Holst, B.K. 1997. Bromeliaceae. Fl. Venez. Guayana, 3: 548-676.
Smith, L.B., Downs, R.J. 1974. Pitcairnioideae (Bromeliaceae). Flora Neotropica Monograph 14, 1-662. Hafner Press, New York,
New York, USA.
Schultes, J.A. & Schultes, J.H. 1830.Syst. Veg. 7: 1250.
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Angiospermas Bromeliaceae A.Juss.

Brocchinia acuminata L.B.Sm.
DESCRIÇÃO

Folha: formando tanque presente(s); forma da lâmina(s) linear(es); indumento das lâmina(s) não evidente(s) na(s) face(s)
abaxial; ápice(s) da lâmina(s) acuminado(s). Inflorescência: bráctea(s) do pedúnculo(s) maior(es) que o entrenó(s) no terço
inferior; tipo triplo racemo(s) heterotético; bráctea(s) primária(s) conspícua(s).

COMENTÁRIO

Brocchinia acuminata é facilmente diferenciada das demais espécies do gênero por apresentar bainha foliar elíptica, muito mais
larga que a lâmina, formando um tanque "bulboso". O único registro da espécie em território brasileiro é proveniente do Parque
Nacional do Monte Roraima. 

Forma de Vida
Erva

Substrato
Epífita, Terrícola

DISTRIBUIÇÃO

Nativa, não é endêmica do Brasil

Domínios Fitogeográficos
Amazônia

Tipos de Vegetação
Vegetação Sobre Afloramentos Rochosos

Distribuição Geográfica
Ocorrências confirmadas
Norte (Roraima)

MATERIAL TESTEMUNHO

G. Martinelli, 18443, RB, , ,  (RB00929414), Roraima
J.A. Steyermark, 75007, RB, 108464,  (RB00637131)
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Angiospermas Bromeliaceae A.Juss.

Brocchinia amazonica L.B.Sm.
DESCRIÇÃO

Folha: formando tanque ausente(s); forma da lâmina(s) triangular(es) lanceada(s); indumento das lâmina(s) evidente(s) na(s)
face(s) abaxial; ápice(s) da lâmina(s) acuminado(s). Inflorescência: bráctea(s) do pedúnculo(s) menor(es) que o entrenó(s) no
terço inferior; tipo duplo racemo(s) heterotético; bráctea(s) primária(s) inconspícua(s).

DESCRIÇÃO ADICIONAL

Erva, rupícola ou terrestre, até 70 cm alt. Folhas não formando tanque; bainha foliar mais larga do que longa; lâmina foliar linear-
lanceolada, 1-2 cm larg. Bráctea floral lanceolada.

COMENTÁRIO

Brocchinia amazonica é a única espécie do gênero endêmica do Brasil. Ocorre no Parque Estadual da Serra do Aracá, onde forma
grandes populações nos afloramentos rochosos. 

Forma de Vida
Erva

Substrato
Terrícola

DISTRIBUIÇÃO

Nativa, é endêmica do Brasil

Domínios Fitogeográficos
Amazônia

Tipos de Vegetação
Vegetação Sobre Afloramentos Rochosos

Distribuição Geográfica
Ocorrências confirmadas
Norte (Amazonas)

MATERIAL TESTEMUNHO

G. Martinelli, 17043, RB,  (RB00686475), Amazonas
N. A. Rosa, 2259, MO (MO1284527), RB,  (RB00637213), Amazonas, Typus
R.C. Forzza, 8007, RB,  (RB00929945), Amazonas
R.C. Forzza, 8012, RB,  (RB00929950), Amazonas
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Angiospermas Bromeliaceae A.Juss.

Brocchinia delicatula L.B.Sm.
DESCRIÇÃO

Folha: formando tanque ausente(s); forma da lâmina(s) triangular(es) lanceada(s)/linear(es); indumento das lâmina(s)
evidente(s) na(s) face(s) abaxial; ápice(s) da lâmina(s) acuminado(s). Inflorescência: bráctea(s) do pedúnculo(s) menor(es) que
o entrenó(s) no terço inferior; tipo racemo(s)/duplo racemo(s) heterotético; bráctea(s) primária(s) inconspícua(s).

DESCRIÇÃO ADICIONAL

Erva, rupícola ou terrestre, até 40 cm alt. Folhas não formando tanque; bainha foliar mais larga do que longa; lâmina foliar linear,
2-5 mm larg. Bráctea floral oval. 

COMENTÁRIO

Diferentemente da grande maioria das espécies do gênero, que são muito robustas, de grande porte e que as rosetas formam
tanque, Brocchinia delicatula é uma espécie de pequeno porte (até 40 cm alt.) e com roseta não formando um tanque. Ocorre
exclusivamente no Parque Nacional do Pico da Neblina.

Forma de Vida
Erva

Substrato
Rupícola

DISTRIBUIÇÃO

Nativa, não é endêmica do Brasil

Domínios Fitogeográficos
Amazônia

Tipos de Vegetação
Vegetação Sobre Afloramentos Rochosos

Distribuição Geográfica
Ocorrências confirmadas
Norte (Amazonas)

MATERIAL TESTEMUNHO

B. Maguire, 42207, MG (MG195582), K,  (K000321671), RB,  (RB00287200), Amazonas, Typus
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Angiospermas Bromeliaceae A.Juss.

Brocchinia hechtioides Mez
DESCRIÇÃO

Folha: formando tanque presente(s); forma da lâmina(s) ligulada(s); indumento das lâmina(s) não evidente(s) na(s) face(s)
abaxial; ápice(s) da lâmina(s) apiculado(s). Inflorescência: bráctea(s) do pedúnculo(s) maior(es) que o entrenó(s) no terço
inferior; tipo triplo racemo(s) heterotético; bráctea(s) primária(s) conspícua(s).

DESCRIÇÃO ADICIONAL

Erva de grande porte. Folhas rosuladas, formando tanque; lâmina foliar ligulada, com mais de 7 cm de largura. Inflorescência
robusta, triplo recamo heterotético com brácteas de primeira ordem largo-ovais de ápice apiculado, ramos flexuosos. Flores quase
sésseis.

COMENTÁRIO

Brocchinia hechtioides é conhecida para o território brasileiro por apenas duas coletas realizadas antes de 1980 na Serra de
Parima, na fronteira com a Venezuela.
Os espécimes coletados no Brasil são bastante semelhantes aos de  B. tatei. Porém, o estudo de um número maior de exemplares é
necessário para a melhor delimitação destes táxons. 

Forma de Vida
Erva

Substrato
Rupícola, Terrícola

DISTRIBUIÇÃO

Nativa, não é endêmica do Brasil

Domínios Fitogeográficos
Amazônia

Tipos de Vegetação
Vegetação Sobre Afloramentos Rochosos

Distribuição Geográfica
Ocorrências confirmadas
Norte (Roraima)

MATERIAL TESTEMUNHO

G.T. Prance, 9812, US,  (US01935272), US,  (US01935271), K,  (K000973252), Roraima
G.T. Prance, 21553, US,  (US01935273), US,  (US01935274), Roraima

BIBLIOGRAFIA

Fedde Repert. 12: 414 (1913). 12. 414 (1913).
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Angiospermas Bromeliaceae A.Juss.

Brocchinia paniculata Schult. & Schult.f.
DESCRIÇÃO

Folha: formando tanque presente(s); forma da lâmina(s) ligulada(s); indumento das lâmina(s) não evidente(s) na(s) face(s)
abaxial; ápice(s) da lâmina(s) apiculado(s)/acuminado(s). Inflorescência: bráctea(s) do pedúnculo(s) maior(es) que o
entrenó(s) no terço inferior; tipo triplo racemo(s) heterotético; bráctea(s) primária(s) conspícua(s).

DESCRIÇÃO ADICIONAL

Erva de grande porte. Folhas rosuladas, formando tanque; lâmina foliar ligulada, com mais de 7 cm de largura. Inflorescência
robusta, triplo racemo heterotético com brácteas de primeira ordem oval-lanceoladas de ápice acuminado.

COMENTÁRIO

Brocchinia paniculata é conhecida em território brasileiro apenas por duas coletas oriundas do Morro dos Seis Lagos, município
de São Gabriel da Cachoeira. 

Forma de Vida
Erva

Substrato
Epífita, Rupícola, Terrícola

DISTRIBUIÇÃO

Nativa, não é endêmica do Brasil

Domínios Fitogeográficos
Amazônia

Tipos de Vegetação
Vegetação Sobre Afloramentos Rochosos

Distribuição Geográfica
Ocorrências confirmadas
Norte (Amazonas)

MATERIAL TESTEMUNHO

B. Maguire, 28479, P (P01765922), P (P01765923), RB, 99279,  (RB00637211)
C. Farney, 1717, NY,  (NY02448563), NY,  (NY02448564), Amazonas
C.F.P. Martius, s.n., M, M-0111428,  (M0111428), Typus
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Angiospermas Bromeliaceae A.Juss.

Brocchinia reducta Baker
DESCRIÇÃO

Folha: formando tanque presente(s); forma da lâmina(s) ligulada(s); indumento das lâmina(s) evidente(s) na(s) face(s)
abaxial; ápice(s) da lâmina(s) arredondado(s)/apiculado(s). Inflorescência: bráctea(s) do pedúnculo(s) menor(es) que
o entrenó(s) no terço inferior; tipo duplo racemo(s) heterotético/triplo racemo(s) heterotético; bráctea(s) primária(s)
inconspícua(s).

COMENTÁRIO

Brocchinia reducta pode ser facilmente diferenciada das demais espécies do gênero ocorrentes no território brasileiro pela forma
tubular da roseta foliar.  Os únicos registros da espécie no Brasil são provenientes do Parque Nacional do Monte Roraima, nas
áreas do Monte Caburaí e do Monte Roraima. 

Forma de Vida
Erva

Substrato
Rupícola, Terrícola

DISTRIBUIÇÃO

Nativa, não é endêmica do Brasil

Domínios Fitogeográficos
Amazônia

Tipos de Vegetação
Vegetação Sobre Afloramentos Rochosos

Distribuição Geográfica
Ocorrências confirmadas
Norte (Roraima)

MATERIAL TESTEMUNHO

R.C. Forzza, 8185, RB,  (RB00942988)
G. Martinelli, 18427, RB, ,  (RB00929401), Roraima
G.S. Jenman, 873, K,  (K000321659), Typus
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Angiospermas Bromeliaceae A.Juss.

Brocchinia tatei L.B.Sm.
DESCRIÇÃO

Folha: formando tanque presente(s); forma da lâmina(s) ligulada(s); indumento das lâmina(s) não evidente(s) na(s) face(s)
abaxial; ápice(s) da lâmina(s) arredondado(s)/apiculado(s). Inflorescência: bráctea(s) do pedúnculo(s) maior(es) que o
entrenó(s) no terço inferior; tipo duplo racemo(s) heterotético/triplo racemo(s) heterotético; bráctea(s) primária(s) conspícua(s).

DESCRIÇÃO ADICIONAL

Erva de grande porte. Folhas rosuladas, formando tanque; lâmina foliar ligulada, com mais de 7 cm de largura. Inflorescência
robusta, triplo racemo heterotético com brácteas de primeira ordem largo-ovais de ápice apiculado, ramos retos.
Flores pediceladas. 

COMENTÁRIO

Brocchinia hechtioides, B. paniculata. e B. tatei são bastante semelhantes quanto a morfologia da roseta, folhas, inflorescência
e flores. Infelizmente, existem poucos espécimes coletados em território brasileiro, o que dificulta bastante a compreensão da
delimitação destes táxons. 

Forma de Vida
Erva

Substrato
Epífita, Rupícola, Terrícola

DISTRIBUIÇÃO

Nativa, não é endêmica do Brasil

Domínios Fitogeográficos
Amazônia

Tipos de Vegetação
Vegetação Sobre Afloramentos Rochosos

Distribuição Geográfica
Ocorrências confirmadas
Norte (Amazonas, Roraima)

MATERIAL TESTEMUNHO

J.A. Steyermark, 74963, RB, 108470, , ,  (RB00637182)
B. Maguire, 40427, RB, 99281,  (RB00637171)
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Angiospermas Bromeliaceae A.Juss.

Bromelia L.
Este tratamento é composto pelos seguintes táxons: Bromelia, Bromelia amplifolia, Bromelia antiacantha, Bromelia araujoi,
Bromelia arenaria, Bromelia auriculata, Bromelia balansae, Bromelia binotii, Bromelia braunii, Bromelia eitenorum, Bromelia
epiphytica, Bromelia estevesii, Bromelia exigua, Bromelia glaziovii, Bromelia goeldiana, Bromelia goyazensis, Bromelia
gracilisepala, Bromelia grandiflora, Bromelia gurkeniana, Bromelia hieronymii, Bromelia horstii, Bromelia ignaciana,
Bromelia interior, Bromelia irwinii, Bromelia laciniosa, Bromelia lagopus, Bromelia legrellae, Bromelia lindevaldae, Bromelia
lindmanii, Bromelia magnifica, Bromelia morreniana, Bromelia oliveirae, Bromelia regnellii, Bromelia reversacantha, Bromelia
rondoniana, Bromelia scarlatina, Bromelia sylvicola, Bromelia tubulosa, Bromelia unaensis, Bromelia villosa.

COMO CITAR

Monteiro, R.F. 2020. Bromelia in Flora do Brasil 2020. Jardim Botânico do Rio de Janeiro. Disponível em: http://
floradobrasil.jbrj.gov.br/reflora/floradobrasil/FB5955.

Tem como sinônimo
heterotípico Agallostachys Beer
heterotípico Deinacanthon Mez
heterotípico Distiacanthus hort. ex Backer
heterotípico Karatas Plum.
heterotípico Pinguin Adans.
heterotípico Psedomelia Neck.

DESCRIÇÃO

Ervas terrícolas, rupi#colas ou raramente epífita, ca. 10-180 cm alt. Folhas eretas, patentes obliquas ou recurvadas: bainha ampla,
alva a castanha, com tricomas ferrugi#neos conspícuos, indumento viloso, panoso, tomentoso, flocoso ou seríceo; la#mina
coriácea, verde, linear- triangular a linear-obonga, lepidota, aculeada, acúleos antrorsos ou retrorsos, inconspícuos a conspícuos,
em forma de anzol, ápice atenuado-mucronado. Pedúnculo ereto, inconspícuo incluso na roseta foliar a conspícuo emergindo a
roseta foliar, geralmente alvo, indumento flocoso ou lanoso; brácteas do pedúnculo semelhantes às folhas com la#mina linear a
ausente, ápice atenuado. Inflorescência simples ou composta, corimbo, capítulo ou racemo, laxa ou congesta; raque geralmente
alva, vilosa, flocosa ou tomentosa. Bráctea primária geralmente com bainha oval, creme a vermelha, lepidota, flocosa, vilosa ou
serícea, margem aculeada, lâmina ausente ou presente, geralmente vermelha, linear, lepidota, margem aculeada, ápice atenuado-
mucronado. Bráctea floral geralmente lanceolada, linear, linear-oblonga, oblonga, oval ou oboval, creme, assimétrica, indumento
flocoso geralmente presente, carenada ou ecarenada, margem aculeada ou inteira, ápice agudo ou arredondado. Flores polísticas,
sésseis ou pediceladas; sépalas eli#pticas, lanceoladas, oblongas ou estreito-oblongas, alvas, cremes, creme-esverdeadas,
creme-avermelhadas ou róseas, livres ou raramente conatas, assimétricas, lepidotas, flocosas, vilosas ou glabras, carenadas ou
ecarenadas, margem aculeada ou inteira, ápice agudo; pétalas lineares, oblongas ou obovais, alvas, púrpuras, vináceas, roxas,
róseas ou magentas, raramente amarelas, algumas vezes com margem alva, carnosas, adnatas aos estames formando um tubo,
ápice agudo a arredondado, cuculado, ereto ou recurvado; estames inclusos, monadelfos, anteras sagitadas, oblongas ou eli#pticas,
dorsifixas ou basifixas; estigma incluso, conduplicado-espiralado ou simples-ereto; hipanto geralmente alvo, estreitamente
cili#ndrico a cupuliforme, flocoso. Fruto baga.

COMENTÁRIO

O conteúdo deste campo foi omitido por apresentar problemas de formatação, por favor, consulte diretamente nossa página
(http://floradobrasil.jbrj.gov.br/).

Forma de Vida
Erva

Substrato
Epífita, Rupícola, Terrícola

DISTRIBUIÇÃO
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Angiospermas Bromeliaceae A.Juss.

Nativa, não é endêmica do Brasil

Domínios Fitogeográficos
Amazônia, Caatinga, Cerrado, Mata Atlântica, Pampa, Pantanal

Tipos de Vegetação
Área Antrópica, Caatinga (stricto sensu), Campinarana, Campo Rupestre, Cerrado (lato sensu), Floresta Ciliar ou Galeria,
Floresta de Terra Firme, Floresta Estacional Decidual, Floresta Estacional Perenifólia, Floresta Estacional Semidecidual, Floresta
Ombrófila (Floresta Pluvial), Restinga, Savana Amazônica, Vegetação Sobre Afloramentos Rochosos

Distribuição Geográfica
Ocorrências confirmadas
Norte (Acre, Amazonas, Amapá, Pará, Rondônia, Roraima, Tocantins)
Nordeste (Alagoas, Bahia, Ceará, Maranhão, Paraíba, Pernambuco, Piauí, Rio Grande do Norte, Sergipe)
Centro-Oeste (Distrito Federal, Goiás, Mato Grosso do Sul, Mato Grosso)
Sudeste (Espírito Santo, Minas Gerais, Rio de Janeiro, São Paulo)
Sul (Paraná, Rio Grande do Sul, Santa Catarina)
Possíveis ocorrências
Norte (Rondônia, Tocantins)
Nordeste (Bahia, Piauí)
Centro-Oeste (Distrito Federal)

CHAVE DE IDENTIFICAÇÃO

O conteúdo deste campo foi omitido por apresentar problemas de formatação, por favor, consulte diretamente nossa página
(http://floradobrasil.jbrj.gov.br/).
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(Bromeliaceae). Evol 68, 163-175.
Schulte, K., Barfuss, M.H.J., Zizka, G. 2009. Phylogeny of Bromelioideae (Bromeliaceae) inferred from nuclear and plastid DNA
loci reveals the evolution of the tank habit within the subfamily. Mol. Phylogenet. Evol. 51: 327-339.
Smith, L.B. & Downs, R.J. 1979. Bromelioideae (Bromeliaceae), vol 14(3) Flora Neotropica Monograph. New York: Hafner
Press.
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Angiospermas Bromeliaceae A.Juss.

Bromelia amplifolia Leme & W.Till
DESCRIÇÃO

Folha: bainha(s) face(s) abaxial indumento lepidoto(s); bainha(s) face(s) adaxial indumento lepidoto(s); forma da bainha(s)
elíptica(s); pecíolo(s) ausente(s); forma da lâmina(s) da folha(s) linear(es). Inflorescência: com pedúnculo(s) emersa(s) a(s)
roseta(s) foliar(es); do tipo racemo(s); tamanho da bráctea(s) primária(s) menor que os ramo(s). Flor: tamanho da bráctea(s)
floral(ais) diminuta(s); forma da bráctea(s) floral(ais) oval(ais); margem(ns) da bráctea(s) floral(ais) inteira; pedicelo(s)
presente(s); forma da sépala(s) oval(ais); simetria da sépala(s) simétrica(s); indumento da sépala(s) lepidota(s); margem(ns)
da sépala(s) inteira; sépala(s) livre(s); forma da pétala(s) linear(es); ápice(s) da pétala(s) ereto(s)/reflexo(s); cor da pétala(s)
lilás/roxa.

COMENTÁRIO

Bromelia amplifolia é exclusiva das matas de cipó de Itapetinga na Bahia. Muito similar morfologicamente à Bromelia binotii E.
Morren ex Mez, encontrada no Espírito Santo e sul da Bahia, pode ser diferenciada principalmente pela largura da lâmina foliar
maior em B. amplifolia, característica essa que dá nome à espécie.

Forma de Vida
Erva

Substrato
Terrícola

DISTRIBUIÇÃO

Nativa, é endêmica do Brasil

Domínios Fitogeográficos
Mata Atlântica

Tipos de Vegetação
Floresta Estacional Decidual

Distribuição Geográfica
Ocorrências confirmadas
Nordeste (Bahia)

MATERIAL TESTEMUNHO

E.M.C. Leme, 5314, RB,  (RB00874747), RB,  (RB00874666), CEPEC, HB, Bahia, Typus

BIBLIOGRAFIA

LEME, E.M.C., WALTER TILL, W., KOLLMANN, L.J.C. MOURA, L.R., RIBEIRO, O.B.C. 2014. Miscellaneous New Species
of Brazilian Bromeliaceae – III. Phytotaxa 177 (2):61-100
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Angiospermas Bromeliaceae A.Juss.

Bromelia antiacantha Bertol.
Tem como sinônimo
homotípico Agallostachys antiacantha (Bertol.) Beer
heterotípico Agallostachys commeliniana (de Vriese) Beer
heterotípico Bromelia commeliniana de Vriese
heterotípico Bromelia sceptrum Fenzl ex Hügel
heterotípico Hechtia longifolia Baker

DESCRIÇÃO

Folha: bainha(s) face(s) abaxial indumento panoso(s); bainha(s) face(s) adaxial indumento panoso(s); forma da bainha(s)
oval(ais); pecíolo(s) ausente(s); forma da lâmina(s) da folha(s) linear(es). Inflorescência: com pedúnculo(s) emersa(s) a(s)
roseta(s) foliar(es); do tipo racemo(s); tamanho da bráctea(s) primária(s) maior(es) que os ramo(s)/menor que os ramo(s).
Flor: tamanho da bráctea(s) floral(ais) diminuta(s); forma da bráctea(s) floral(ais) lanceolada(s); margem(ns) da bráctea(s)
floral(ais) inteira; pedicelo(s) presente(s); forma da sépala(s) oval(ais); simetria da sépala(s) simétrica(s); indumento da
sépala(s) flocoso(s); margem(ns) da sépala(s) inteira; sépala(s) livre(s); forma da pétala(s) oblonga(s); ápice(s) da pétala(s)
cuculado(s)/ereto(s)/reflexo(s); cor da pétala(s) roxa.

COMENTÁRIO

Bromelia antiacantha é uma espécie muito comum nas restingas do sudeste. 

Forma de Vida
Erva

Substrato
Terrícola

DISTRIBUIÇÃO

Nativa, não é endêmica do Brasil

Domínios Fitogeográficos
Mata Atlântica, Pampa

Tipos de Vegetação
Restinga

Distribuição Geográfica
Ocorrências confirmadas
Nordeste (Bahia)
Sudeste (Espírito Santo, Minas Gerais, Rio de Janeiro, São Paulo)
Sul (Paraná, Rio Grande do Sul, Santa Catarina)

MATERIAL TESTEMUNHO

Monteiro, R.F., 263, RB, Rio de Janeiro
A. Stival-Santos, 1620, FURB,  (FURB01108), Santa Catarina

IMAGENS DE CAMPO/ILUSTRAÇÕES
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Angiospermas Bromeliaceae A.Juss.

Figura 1: Bromelia antiacantha Bertol.

Figura 2: Bromelia antiacantha Bertol.

BIBLIOGRAFIA

Smith, L.B. & Downs, R.J. 1979. Bromelioideae (Bromeliaceae), vol 14(3) Flora Neotropica Monograph. New York: Hafner
Press.

536

Coleção Flora do Brasil 2020 - Jardim Botânico do Rio de Janeiro

https://imagemcampo.jbrj.gov.br/producao%2Fimagens_de_campo%2F301000537.jpg
https://imagemcampo.jbrj.gov.br/producao%2Fimagens_de_campo%2F301000538.jpg


Angiospermas Bromeliaceae A.Juss.

Bromelia araujoi P.J.Braun et al.
DESCRIÇÃO

Folha: bainha(s) face(s) abaxial indumento tomentoso(s); bainha(s) face(s) adaxial indumento tomentoso(s); forma da
bainha(s) oval(ais); pecíolo(s) ausente(s); forma da lâmina(s) da folha(s) linear(es). Inflorescência: com pedúnculo(s)
inserido(s) na(s) roseta(s) foliar(es); do tipo capítulo(s); tamanho da bráctea(s) primária(s) maior(es) que os ramo(s). Flor:
tamanho da bráctea(s) floral(ais) igual(ais) ou excedendo as pétala(s); forma da bráctea(s) floral(ais) elíptica(s); margem(ns)
da bráctea(s) floral(ais) aculeada(s); pedicelo(s) ausente(s); forma da sépala(s) lanceada(s); simetria da sépala(s) simétrica(s);
indumento da sépala(s) lepidota(s); margem(ns) da sépala(s) aculeada(s); sépala(s) livre(s); forma da pétala(s) linear(es);
ápice(s) da pétala(s) reflexo(s); cor da pétala(s) roxa.

Forma de Vida
Erva

Substrato
Terrícola

DISTRIBUIÇÃO

Nativa, é endêmica do Brasil

Domínios Fitogeográficos
Amazônia

Tipos de Vegetação
Cerrado (lato sensu)

Distribuição Geográfica
Ocorrências confirmadas
Nordeste (Maranhão)

MATERIAL TESTEMUNHO

Pereira, E.E., E-669, UFG, Maranhão, Typus

IMAGENS DE CAMPO/ILUSTRAÇÕES

Figura 1: Bromelia araujoi P.J.Braun et al.
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Angiospermas Bromeliaceae A.Juss.

Figura 2: Bromelia araujoi P.J.Braun et al.

Figura 3: Bromelia araujoi P.J.Braun et al.

BIBLIOGRAFIA

Braun, P.J., Pereira, E.E. & Scharf, U. 2008 Bromelia araujoi - Eine neue, xrrophytische Art aus Maranhão Nord-Brasilien. Die
Bromelie 2008(2): 91, 88–95.
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Angiospermas Bromeliaceae A.Juss.

Bromelia arenaria Ule
DESCRIÇÃO

Folha: bainha(s) face(s) abaxial indumento tomentoso(s); bainha(s) face(s) adaxial indumento tomentoso(s); forma da
bainha(s) oval(ais); pecíolo(s) ausente(s); forma da lâmina(s) da folha(s) linear(es). Inflorescência: com pedúnculo(s)
emersa(s) a(s) roseta(s) foliar(es); do tipo racemo(s); tamanho da bráctea(s) primária(s) maior(es) que os ramo(s)/menor que
os ramo(s). Flor: tamanho da bráctea(s) floral(ais) diminuta(s); forma da bráctea(s) floral(ais) oblonga(s); margem(ns) da
bráctea(s) floral(ais) inteira; pedicelo(s) presente(s); forma da sépala(s) triangular(es); simetria da sépala(s) simétrica(s);
indumento da sépala(s) flocoso(s); margem(ns) da sépala(s) inteira; sépala(s) livre(s); forma da pétala(s) oblonga(s); ápice(s)
da pétala(s) reflexo(s); cor da pétala(s) roxa.

COMENTÁRIO

B. arenaria é uma espécie relativamente comum na Caatinga e pode ser encontrada por todo seu domínio. Apesar de Ule (1908)
afirmar que é uma espécie similar morfologicamente à B. laciniosa, e que talvez fosse um exemplar menor dessa espécie, esses
dois táxons apresentam algumas distinções morfológicas tais como a forma da bráctea floral (oblonga vs. linear a lanceolada),
a coloração das folhas (verde-cinéreas vs. completamente verdes, passando a vermelhas quando próximas à inflorescência) e
inflorecência (rósea vs. esverdeada) e, considerando que ambas ocorrem simpatricamente, podemos afirmar que tratam-se de duas
espécies distintas.

Forma de Vida
Erva

Substrato
Terrícola

DISTRIBUIÇÃO

Nativa, é endêmica do Brasil

Domínios Fitogeográficos
Caatinga

Tipos de Vegetação
Caatinga (stricto sensu), Floresta Estacional Semidecidual

Distribuição Geográfica
Ocorrências confirmadas
Nordeste (Alagoas, Bahia, Ceará, Maranhão, Paraíba, Pernambuco, Piauí, Rio Grande do Norte, Sergipe)

MATERIAL TESTEMUNHO

R.C. Forzza, 3834, RB
R.F.Monteiro, 639, RB, 562560,  (RB00743441), Bahia

IMAGENS DE CAMPO/ILUSTRAÇÕES
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Angiospermas Bromeliaceae A.Juss.

Figura 1: Bromelia arenaria Ule

BIBLIOGRAFIA

SMITH, L. B. & DOWNS, R.J. 1979. Bromelioideae (Bromeliaceae). Flora Neotropica Monograph. Hafner Press, New York,
14(3): 1493-2141.
Ule, E.H.G. 1908. Betrager zur Flora von Bahia I. In: Engler, A. Botanische Jahrbücher für Systematik, Pflanzengeschichte und
Pflanzengeographie 42: 194.
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Angiospermas Bromeliaceae A.Juss.

Bromelia auriculata L.B.Sm.
DESCRIÇÃO

Folha: bainha(s) face(s) abaxial indumento tomentoso(s); bainha(s) face(s) adaxial indumento tomentoso(s); forma da
bainha(s) oval(ais); pecíolo(s) ausente(s); forma da lâmina(s) da folha(s) linear(es). Inflorescência: com pedúnculo(s)
inserido(s) na(s) roseta(s) foliar(es); do tipo capítulo(s); tamanho da bráctea(s) primária(s) maior(es) que os ramo(s)/menor
que os ramo(s). Flor: tamanho da bráctea(s) floral(ais) diminuta(s)/igual(ais) ou excedendo o ovário(s); forma da bráctea(s)
floral(ais) oblanceolada(s)/linear(es); margem(ns) da bráctea(s) floral(ais) aculeada(s); pedicelo(s) presente(s); forma da
sépala(s) linear(es); simetria da sépala(s) assimétrica(s); indumento da sépala(s) lepidota(s)/flocoso(s); margem(ns) da
sépala(s) inteira; sépala(s) livre(s); forma da pétala(s) linear(es); ápice(s) da pétala(s) ereto(s); cor da pétala(s) roxa.

Forma de Vida
Erva

Substrato
Terrícola

DISTRIBUIÇÃO

Nativa, é endêmica do Brasil

Domínios Fitogeográficos
Caatinga

Tipos de Vegetação
Floresta Estacional Semidecidual

Distribuição Geográfica
Ocorrências confirmadas
Nordeste (Ceará, Maranhão)
Possíveis ocorrências
Nordeste (Piauí)

MATERIAL TESTEMUNHO

Luetzelburg, P., 25990, US,  (US00088571), EAC (EAC0039050), Ceará, Typus

BIBLIOGRAFIA

Smith, L.B.M. 1967. Notes on Bromeliaceae, XXVI. Phytologia 15: 172
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Angiospermas Bromeliaceae A.Juss.

Bromelia balansae Mez
Tem como sinônimo
heterotípico Bromelia argentina Baker
heterotípico Bromelia richardii Esteves, Hofacker
heterotípico Bromelia tocantinense Esteves & Gouda
heterotípico Karatas guianensis Baker

DESCRIÇÃO

Folha: bainha(s) face(s) abaxial indumento flocoso(s)/seríceo(s); bainha(s) face(s) adaxial indumento flocoso(s)/seríceo(s);
forma da bainha(s) oval(ais)/elíptica(s); pecíolo(s) ausente(s); forma da lâmina(s) da folha(s) linear(es). Inflorescência: com
pedúnculo(s) emersa(s) a(s) roseta(s) foliar(es); do tipo racemo(s); tamanho da bráctea(s) primária(s) menor que os ramo(s).
Flor: tamanho da bráctea(s) floral(ais) igual(ais) ou excedendo o ovário(s); forma da bráctea(s) floral(ais) oblonga(s)/
lanceolada(s); margem(ns) da bráctea(s) floral(ais) inteira/aculeada(s); pedicelo(s) presente(s); forma da sépala(s) oval(ais)/
lanceada(s); simetria da sépala(s) assimétrica(s); indumento da sépala(s) lepidota(s)/flocoso(s); margem(ns) da sépala(s)
inteira/aculeada(s); sépala(s) livre(s); forma da pétala(s) oblonga(s); ápice(s) da pétala(s) cuculado(s); cor da pétala(s) rósea.

Forma de Vida
Erva

Substrato
Terrícola

DISTRIBUIÇÃO

Nativa, não é endêmica do Brasil

Domínios Fitogeográficos
Amazônia, Cerrado, Mata Atlântica, Pantanal

Distribuição Geográfica
Ocorrências confirmadas
Norte (Amazonas, Rondônia, Tocantins)
Nordeste (Maranhão)
Centro-Oeste (Distrito Federal, Goiás, Mato Grosso do Sul, Mato Grosso)
Sudeste (Minas Gerais, São Paulo)
Sul (Paraná, Santa Catarina)

MATERIAL TESTEMUNHO

L.B. Smith, 9259, R
Monteiro, R.F., 575, RB, 559169, ,  (RB00737295), Mato Grosso do Sul

IMAGENS DE CAMPO/ILUSTRAÇÕES
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Angiospermas Bromeliaceae A.Juss.

Figura 1: Bromelia balansae Mez

BIBLIOGRAFIA

Mez, C. 1891. Bromeliaceae. In: Martius, C. F. P. von; Eichler, A. W. & Urban, I. (eds.), Flora Brasiliensis. München, Wien,
Leipzig, 3(3): 173-200.
Monteiro, R. F. 2015. Sistemática de Bromelia (Bromeliaceae – Bromelioideae). Tese de doutorado. Instituto de Pesquisas Jardim
Botânico do Rio de Janeiro, Rio de Janeiro.
Smith, L.B. & Downs, R.J. 1979. Bromelioideae (Bromeliaceae), vol 14(3) Flora Neotropica Monograph. New York: Hafner
Press.
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Angiospermas Bromeliaceae A.Juss.

Bromelia binotii E.Morren ex Mez
Tem como sinônimo
homotípico Bromelia binoti E.Morren ex Mez
heterotípico Bromelia fastuosa  var.  bergmannii Regel

DESCRIÇÃO

Folha: bainha(s) face(s) abaxial indumento tomentoso(s); bainha(s) face(s) adaxial indumento tomentoso(s); forma da
bainha(s) oval(ais); pecíolo(s) ausente(s); forma da lâmina(s) da folha(s) linear(es). Inflorescência: com pedúnculo(s)
emersa(s) a(s) roseta(s) foliar(es); do tipo racemo(s); tamanho da bráctea(s) primária(s) menor que os ramo(s). Flor: tamanho
da bráctea(s) floral(ais) diminuta(s); forma da bráctea(s) floral(ais) oval(ais); margem(ns) da bráctea(s) floral(ais) inteira;
pedicelo(s) presente(s); forma da sépala(s) oval(ais); simetria da sépala(s) simétrica(s); indumento da sépala(s) tomentoso(s);
margem(ns) da sépala(s) inteira; sépala(s) livre(s); forma da pétala(s) linear(es); ápice(s) da pétala(s) ereto(s); cor da
pétala(s) lilás.

COMENTÁRIO

Bromelia binotii possui o epíteto em homenagem ao botânico Jean Baptiste Binot, que levou a espécie para a Europa e foi então
cultivada por Charles Jacques Édouard Morren (Mez, 1891). Assememlha-se morfologicamente à B. antiacantha Bertol. diferindo
principalmente por sua inflorescência ampla e laxa (vs. inflorescência congesta) e à B. amplifolia Leme & W.Till divergindo desta
na largura foliar (ca. 5,2-7,5 cm larg vs. 2,5-4 cm larg).

Forma de Vida
Erva

Substrato
Terrícola

DISTRIBUIÇÃO

Nativa, é endêmica do Brasil

Domínios Fitogeográficos
Mata Atlântica

Tipos de Vegetação
Floresta Ombrófila (Floresta Pluvial), Restinga

Distribuição Geográfica
Ocorrências confirmadas
Nordeste (Bahia)
Sudeste (Espírito Santo)

MATERIAL TESTEMUNHO

W.W. Thomas, 11305, CEPEC (CEPEC00073184), Bahia
B.R. Silva, 984, RB, 381610, ,  (RB00167952), Espírito Santo
R.F.Monteiro, 265, RB, 459666, , ,  (RB00516794), Espírito Santo
J.R. Pirani, 2422, RB,  (RB00370292), Espírito Santo

IMAGENS DE CAMPO/ILUSTRAÇÕES
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Angiospermas Bromeliaceae A.Juss.

Figura 1: Bromelia binotii E.Morren ex Mez

BIBLIOGRAFIA

Mez, C. 1892. Bromeliaceae. P. 192 in Flora Brasiliensis, Vol. 3, part. 3, eds. C. F. P. von Martius, A. W. Eichler  and I. Urban.
München, Wien, Leipzig. 
Smith, L. B. and R. J. Downs.1979. Bromelioideae (Bromeliaceae). Pp.1493- 2141 in Flora Neotropica, Vol. 14, part. 3. New
York: Hafner Press.
 

545

Coleção Flora do Brasil 2020 - Jardim Botânico do Rio de Janeiro

https://imagemcampo.jbrj.gov.br/producao%2Fimagens_de_campo%2F301000540.jpg


Angiospermas Bromeliaceae A.Juss.

Bromelia braunii Leme & E.Esteves
DESCRIÇÃO

Folha: bainha(s) face(s) abaxial indumento panoso(s); bainha(s) face(s) adaxial indumento lepidoto(s); forma da bainha(s)
oval(ais); pecíolo(s) ausente(s); forma da lâmina(s) da folha(s) linear(es)/triangular(es). Inflorescência: com pedúnculo(s)
inserido(s) na(s) roseta(s) foliar(es); do tipo corimbo; tamanho da bráctea(s) primária(s) maior(es) que os ramo(s). Flor:
tamanho da bráctea(s) floral(ais) igual(ais) ou excedendo as sépala(s); forma da bráctea(s) floral(ais) oblonga(s)/linear(es);
margem(ns) da bráctea(s) floral(ais) aculeada(s); pedicelo(s) presente(s); forma da sépala(s) elíptica(s); simetria da sépala(s)
assimétrica(s); indumento da sépala(s) flocoso(s)/panosa(s); margem(ns) da sépala(s) inteira; sépala(s) livre(s); forma da
pétala(s) linear(es)/oblonga(s); ápice(s) da pétala(s) ereto(s); cor da pétala(s) lilás/roxa.

Forma de Vida
Erva

Substrato
Terrícola

DISTRIBUIÇÃO

Nativa, é endêmica do Brasil

Domínios Fitogeográficos
Cerrado

Tipos de Vegetação
Cerrado (lato sensu)

Distribuição Geográfica
Ocorrências confirmadas
Norte (Tocantins)

MATERIAL TESTEMUNHO

Silva, B.R., 1250, K, SPF, RB, K,  (K000976532), Tocantins

BIBLIOGRAFIA

Monteiro, R. F. 2015. Sistemática de Bromelia (Bromeliaceae – Bromelioideae). Tese de doutorado. Instituto de Pesquisas Jardim
Botânico do Rio de Janeiro, Rio de Janeiro.
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Angiospermas Bromeliaceae A.Juss.

Bromelia eitenorum L.B.Sm.
DESCRIÇÃO

Folha: bainha(s) face(s) abaxial indumento panoso(s); bainha(s) face(s) adaxial indumento panoso(s); forma da bainha(s)
oval(ais); pecíolo(s) ausente(s); forma da lâmina(s) da folha(s) linear(es)/triangular(es). Inflorescência: com pedúnculo(s)
emersa(s) a(s) roseta(s) foliar(es); do tipo racemo(s); tamanho da bráctea(s) primária(s) menor que os ramo(s). Flor:
tamanho da bráctea(s) floral(ais) igual(ais) ou excedendo o ovário(s); forma da bráctea(s) floral(ais) lanceolada(s)/linear(es);
margem(ns) da bráctea(s) floral(ais) inteira; pedicelo(s) ausente(s); forma da sépala(s) elíptica(s); simetria da sépala(s)
simétrica(s); indumento da sépala(s) lepidota(s); margem(ns) da sépala(s) inteira; sépala(s) livre(s); forma da pétala(s)
oblonga(s); ápice(s) da pétala(s) cuculado(s); cor da pétala(s) roxa.

COMENTÁRIO

O conteúdo deste campo foi omitido por apresentar problemas de formatação, por favor, consulte diretamente nossa página
(http://floradobrasil.jbrj.gov.br/).

Forma de Vida
Erva

Substrato
Terrícola

DISTRIBUIÇÃO

Nativa, é endêmica do Brasil

Domínios Fitogeográficos
Amazônia, Cerrado

Tipos de Vegetação
Cerrado (lato sensu)

Distribuição Geográfica
Ocorrências confirmadas
Norte (Pará)
Nordeste (Maranhão)

MATERIAL TESTEMUNHO

George Eiten & Liene T. Eiten, 3974, SP,  (SP001748), Maranhão, Typus
Eiten, G., 4312, US, Maranhão, Typus

BIBLIOGRAFIA

Smith, L.B. & Downs, R.J. 1979. Bromelioideae (Bromeliaceae), vol 14(3) Flora Neotropica Monograph. New York: Hafner
Press.
Monteiro, R. F. 2015. Sistema#tica de Bromelia (Bromeliaceae – Bromelioideae). Tese de doutorado. Instituto de Pesquisas
Jardim Bota#nico do Rio de Janeiro, Rio de Janeiro.

547

Coleção Flora do Brasil 2020 - Jardim Botânico do Rio de Janeiro

http://floradobrasil.jbrj.gov.br/
https://reflora.cria.org.br/inct/exsiccatae/image/format/jpeg/size/large/barcode/SP001748


Angiospermas Bromeliaceae A.Juss.

Bromelia epiphytica L.B.Sm.
DESCRIÇÃO

Folha: bainha(s) face(s) abaxial indumento lepidoto(s); bainha(s) face(s) adaxial indumento lepidoto(s); forma da bainha(s)
oval(ais); pecíolo(s) ausente(s); forma da lâmina(s) da folha(s) linear(es). Inflorescência: com pedúnculo(s) emersa(s) a(s)
roseta(s) foliar(es); do tipo racemo(s); tamanho da bráctea(s) primária(s) menor que os ramo(s). Flor: tamanho da bráctea(s)
floral(ais) igual(ais) ou excedendo o ovário(s); forma da bráctea(s) floral(ais) oblonga(s)/linear(es); margem(ns) da bráctea(s)
floral(ais) inteira; pedicelo(s) presente(s); forma da sépala(s) oblonga(s); simetria da sépala(s) simétrica(s); indumento da
sépala(s) lepidota(s)/flocoso(s); margem(ns) da sépala(s) inteira; sépala(s) livre(s); forma da pétala(s) linear(es); ápice(s) da
pétala(s) ereto(s); cor da pétala(s) roxa.

Forma de Vida
Erva

Substrato
Epífita

DISTRIBUIÇÃO

Nativa, é endêmica do Brasil

Domínios Fitogeográficos
Amazônia

Tipos de Vegetação
Floresta de Terra Firme

Distribuição Geográfica
Ocorrências confirmadas
Norte (Amazonas)

MATERIAL TESTEMUNHO

Froes, R., 33822, US,  (US00088575), IAN, US, Amazonas, Typus

BIBLIOGRAFIA

Smith, L.B. & Downs, R.J. 1979. Bromelioideae (Bromeliaceae), vol 14(3) Flora Neotropica Monograph. New York: Hafner
Press.
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Angiospermas Bromeliaceae A.Juss.

Bromelia estevesii Leme
DESCRIÇÃO

Folha: bainha(s) face(s) abaxial indumento tomentoso(s); bainha(s) face(s) adaxial indumento tomentoso(s); forma da
bainha(s) oblanceolada(s); pecíolo(s) ausente(s); forma da lâmina(s) da folha(s) linear(es). Inflorescência: com pedúnculo(s)
inserido(s) na(s) roseta(s) foliar(es); do tipo capítulo(s); tamanho da bráctea(s) primária(s) maior(es) que os ramo(s).
Flor: tamanho da bráctea(s) floral(ais) igual(ais) ou excedendo as sépala(s); forma da bráctea(s) floral(ais) oblonga(s);
margem(ns) da bráctea(s) floral(ais) aculeada(s); pedicelo(s) ausente(s); forma da sépala(s) lanceada(s); simetria da sépala(s)
assimétrica(s); indumento da sépala(s) lepidota(s); margem(ns) da sépala(s) inteira; sépala(s) conata(s); forma da pétala(s)
linear(es); ápice(s) da pétala(s) reflexo(s); cor da pétala(s) roxa.

Forma de Vida
Erva

Substrato
Terrícola

DISTRIBUIÇÃO

Nativa, é endêmica do Brasil

Domínios Fitogeográficos
Caatinga

Tipos de Vegetação
Cerrado (lato sensu)

Distribuição Geográfica
Ocorrências confirmadas
Nordeste (Piauí)

MATERIAL TESTEMUNHO

E. Esteves, 361, HB, RB, 324435,  (RB00287201), Piauí, Typus

BIBLIOGRAFIA

Monteiro, R. F. 2015. Sistemática de Bromelia (Bromeliaceae – Bromelioideae). Tese de doutorado. Instituto de Pesquisas Jardim
Botânico do Rio de Janeiro, Rio de Janeiro.
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Angiospermas Bromeliaceae A.Juss.

Bromelia exigua Mez
Tem como sinônimo
heterotípico Bromelia macedoi L.B.Sm.
heterotípico Bromelia minima Leme & E.Esteves
heterotípico Bromelia neotenuifolia I.M.Turner
heterotípico Bromelia rosea Esteves, Hofacker & Scharf
heterotípico Bromelia tenuifolia Esteves, Hofacker & Scharf

DESCRIÇÃO

Folha: bainha(s) face(s) abaxial indumento seríceo(s); bainha(s) face(s) adaxial indumento seríceo(s); forma da bainha(s)
oval(ais); pecíolo(s) ausente(s); forma da lâmina(s) da folha(s) linear(es). Inflorescência: com pedúnculo(s) inserido(s)
na(s) roseta(s) foliar(es); do tipo capítulo(s); tamanho da bráctea(s) primária(s) maior(es) que os ramo(s). Flor: tamanho
da bráctea(s) floral(ais) igual(ais) ou excedendo o ovário(s)/igual(ais) ou excedendo as sépala(s); forma da bráctea(s)
floral(ais) linear(es); margem(ns) da bráctea(s) floral(ais) inteira/aculeada(s); pedicelo(s) presente(s); forma da sépala(s)
oblanceolada(s); simetria da sépala(s) simétrica(s); indumento da sépala(s) lepidota(s)/flocoso(s); margem(ns) da sépala(s)
aculeada(s); sépala(s) livre(s); forma da pétala(s) oblonga(s); ápice(s) da pétala(s) ereto(s)/reflexo(s); cor da pétala(s) rósea.

COMENTÁRIO

Após a análise de diversos espécimes de inúmeras coleções, inclusive materiais-tipo, bem como populações por todo o cerrado
de Goiás, foi possível concluir que B. exigua apresenta uma certa variação morfológica. Sendo assim, nessa obra foi assumida a
opção de novas sinonímias considerando que não foi possível distinguir esses táxons nos espécimes analisados.

Forma de Vida
Erva

Substrato
Terrícola

DISTRIBUIÇÃO

Nativa, é endêmica do Brasil

Domínios Fitogeográficos
Cerrado

Tipos de Vegetação
Cerrado (lato sensu)

Distribuição Geográfica
Ocorrências confirmadas
Norte (Tocantins)
Centro-Oeste (Distrito Federal, Goiás)

MATERIAL TESTEMUNHO

R.F.Monteiro, 390, RB, 546488, ,  (RB00708665)
A.F.M. Glaziou, 22192, G, G00098089,  (G00098089), P (P00753377), K,  (K000322172), B, Typus

IMAGENS DE CAMPO/ILUSTRAÇÕES
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Angiospermas Bromeliaceae A.Juss.

Figura 1: Bromelia exigua Mez

BIBLIOGRAFIA

Mez, C. 1901. Botanische Jahrbücher für Systematik, Pflanzengeschichte und Pflanzengeographie 30 (Beibl, 67): 2.
Monteiro, R. F. 2015. Sistemática de Bromelia (Bromeliaceae – Bromelioideae). Tese de doutorado. Instituto de Pesquisas Jardim
Botânico do Rio de Janeiro, Rio de
SMITH, L. B. & DOWNS, R.J.1979. Bromelioideae (Bromeliaceae). Flora Neotropica Monograph. Hafner Press, New York,
14(3): 1493-2141.
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Angiospermas Bromeliaceae A.Juss.

Bromelia glaziovii Mez
DESCRIÇÃO

Folha: bainha(s) face(s) abaxial indumento tomentoso(s); bainha(s) face(s) adaxial indumento tomentoso(s); forma da
bainha(s) oval(ais)/oblonga(s); pecíolo(s) ausente(s); forma da lâmina(s) da folha(s) linear(es)/triangular(es). Inflorescência:
com pedúnculo(s) emersa(s) a(s) roseta(s) foliar(es); do tipo racemo(s); tamanho da bráctea(s) primária(s) maior(es) que
os ramo(s). Flor: tamanho da bráctea(s) floral(ais) igual(ais) ou excedendo as sépala(s); forma da bráctea(s) floral(ais)
lanceolada(s); margem(ns) da bráctea(s) floral(ais) aculeada(s); pedicelo(s) ausente(s); forma da sépala(s) oblonga(s);
simetria da sépala(s) assimétrica(s); indumento da sépala(s) lepidota(s); margem(ns) da sépala(s) inteira; sépala(s) livre(s);
forma da pétala(s) oblonga(s); ápice(s) da pétala(s) reflexo(s); cor da pétala(s) rósea.

Forma de Vida
Erva

Substrato
Terrícola

DISTRIBUIÇÃO

Nativa, é endêmica do Brasil

Domínios Fitogeográficos
Cerrado

Tipos de Vegetação
Cerrado (lato sensu)

Distribuição Geográfica
Ocorrências confirmadas
Centro-Oeste (Distrito Federal, Goiás)
Sudeste (Minas Gerais)

MATERIAL TESTEMUNHO

A.F.M. Glaziou, 22189, K,  (K000322173), P (P00753378), P (P00753379), G, G00098088,  (G00098088), B, Distrito
Federal, Typus
R.F.Monteiro, 432, RB, 546526,  (RB00708704)
Francisco Ricardo Ferreira, 371, CEN (CEN00065138), Mato Grosso

IMAGENS DE CAMPO/ILUSTRAÇÕES
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Angiospermas Bromeliaceae A.Juss.

Figura 1: Bromelia glaziovii Mez

BIBLIOGRAFIA

Mez, C. 1901. Botanische Jahrbücher für Systematik, Pflanzengeschichte und Pflanzengeographie 30 (Beibl, 67): 1-44.
Monteiro, R. F. 2015. Sistemática de Bromelia (Bromeliaceae – Bromelioideae). Tese de doutorado. Instituto de Pesquisas Jardim
Botânico do Rio de Janeiro, Rio de Janeiro.
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Angiospermas Bromeliaceae A.Juss.

Bromelia goeldiana L.B.Sm.
Tem como sinônimo
heterotípico Bromelia cachimbensis L.B.Sm.

DESCRIÇÃO

Folha: bainha(s) face(s) abaxial indumento tomentoso(s); bainha(s) face(s) adaxial indumento tomentoso(s); forma
da bainha(s) oval(ais)/elíptica(s); pecíolo(s) ausente(s); forma da lâmina(s) da folha(s) linear(es). Inflorescência: com
pedúnculo(s) emersa(s) a(s) roseta(s) foliar(es); do tipo racemo(s); tamanho da bráctea(s) primária(s) menor que os ramo(s).
Flor: tamanho da bráctea(s) floral(ais) igual(ais) ou excedendo o ovário(s); forma da bráctea(s) floral(ais) lanceolada(s)/
elíptica(s); margem(ns) da bráctea(s) floral(ais) inteira/aculeada(s); pedicelo(s) presente(s); forma da sépala(s) lanceada(s)/
elíptica(s); simetria da sépala(s) assimétrica(s); indumento da sépala(s) lepidota(s)/flocoso(s); margem(ns) da sépala(s)
inteira/aculeada(s); sépala(s) livre(s); forma da pétala(s) linear(es)/oblonga(s); ápice(s) da pétala(s) cuculado(s)/ereto(s); cor da
pétala(s) roxa.

COMENTÁRIO

Bromelia goeldiana é uma espécie da Amazônia, amplamente destribuida por esse bioma, com uma inflorescência longa porém
com flores fortemente congestas.

Forma de Vida
Erva

Substrato
Terrícola

DISTRIBUIÇÃO

Nativa, não é endêmica do Brasil

Domínios Fitogeográficos
Amazônia

Tipos de Vegetação
Floresta Ombrófila (Floresta Pluvial)

Distribuição Geográfica
Ocorrências confirmadas
Norte (Acre, Amazonas, Pará, Rondônia, Roraima)
Centro-Oeste (Mato Grosso)

MATERIAL TESTEMUNHO

A. Ducke, s.n., US, 2252153,  (US00088579), US, 2252152,  (US00088578), MG, 15113, Pará, Typus

IMAGENS DE CAMPO/ILUSTRAÇÕES
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Angiospermas Bromeliaceae A.Juss.

Figura 1: Bromelia goeldiana L.B.Sm.

Figura 2: Bromelia goeldiana L.B.Sm.

BIBLIOGRAFIA

Smith, L.B. & Downs, R.J. 1979. Bromelioideae (Bromeliaceae), vol 14(3) Flora Neotropica Monograph. New York: Hafner
Press.
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Angiospermas Bromeliaceae A.Juss.

Bromelia goyazensis Mez
DESCRIÇÃO

Folha: bainha(s) face(s) abaxial indumento flocoso(s); bainha(s) face(s) adaxial indumento flocoso(s); forma da bainha(s)
oblonga(s); pecíolo(s) ausente(s); forma da lâmina(s) da folha(s) linear(es)/triangular(es). Inflorescência: com pedúnculo(s)
inserido(s) na(s) roseta(s) foliar(es)/emersa(s) a(s) roseta(s) foliar(es); do tipo capítulo(s); tamanho da bráctea(s) primária(s)
maior(es) que os ramo(s). Flor: tamanho da bráctea(s) floral(ais) igual(ais) ou excedendo as sépala(s); forma da bráctea(s)
floral(ais) oblonga(s); margem(ns) da bráctea(s) floral(ais) aculeada(s); pedicelo(s) presente(s); forma da sépala(s) oval(ais)/
elíptica(s); simetria da sépala(s) assimétrica(s); indumento da sépala(s) lepidota(s)/viloso(s); margem(ns) da sépala(s) inteira/
aculeada(s); sépala(s) livre(s); forma da pétala(s) oblonga(s); ápice(s) da pétala(s) cuculado(s); cor da pétala(s) rósea.

Forma de Vida
Erva

Substrato
Terrícola

DISTRIBUIÇÃO

Nativa, é endêmica do Brasil

Domínios Fitogeográficos
Cerrado

Tipos de Vegetação
Cerrado (lato sensu)

Distribuição Geográfica
Ocorrências confirmadas
Centro-Oeste (Distrito Federal, Goiás)

MATERIAL TESTEMUNHO

Monteiro, R.F., 417, RB, CEN (CEN00082633), RB, 546511, ,  (RB00708689), Goiás
A.F.M. Glaziou, 22190, P, 546511 (P00753381), K, 546511,  (K000322174), B, 546511 (B 10 0248916), B, 546511 (B 10
0248915), B, Goiás, Typus
P.E. Gibbs, 2737, UEC,  (UEC075984), Goiás

BIBLIOGRAFIA

Mez, C. 1901. Botanische Jahrbücher für Systematik, Pflanzengeschichte und Pflanzengeographie 30 (Beibl, 67): 1-44.
Monteiro, R. F. 2015. Sistemática de Bromelia (Bromeliaceae – Bromelioideae). Tese de doutorado. Instituto de Pesquisas Jardim
Botânico do Rio de Janeiro, Rio de Janeiro.
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Angiospermas Bromeliaceae A.Juss.

Bromelia gracilisepala R.F.Monteiro &
Forzza
DESCRIÇÃO

Folha: bainha(s) face(s) abaxial indumento panoso(s); bainha(s) face(s) adaxial indumento panoso(s); forma da bainha(s)
oval(ais); pecíolo(s) presente(s); forma da lâmina(s) da folha(s) linear(es). Inflorescência: com pedúnculo(s) inserido(s)
na(s) roseta(s) foliar(es); do tipo capítulo(s); tamanho da bráctea(s) primária(s) maior(es) que os ramo(s). Flor: tamanho da
bráctea(s) floral(ais) igual(ais) ou excedendo o ovário(s); forma da bráctea(s) floral(ais) linear(es); margem(ns) da bráctea(s)
floral(ais) aculeada(s); pedicelo(s) presente(s); forma da sépala(s) linear(es)/triangular(es); simetria da sépala(s) simétrica(s);
indumento da sépala(s) lepidota(s); margem(ns) da sépala(s) inteira; sépala(s) livre(s); forma da pétala(s) linear(es); ápice(s)
da pétala(s) cuculado(s)/ereto(s)/reflexo(s); cor da pétala(s) rósea.

Forma de Vida
Erva

Substrato
Rupícola

DISTRIBUIÇÃO

Nativa, é endêmica do Brasil

Domínios Fitogeográficos
Amazônia

Tipos de Vegetação
Savana Amazônica

Distribuição Geográfica
Ocorrências confirmadas
Norte (Rondônia)

MATERIAL TESTEMUNHO

D.P. Saraiva, 361, RB, 580188,  (RB00792208), Rondônia, Typus

IMAGENS DE CAMPO/ILUSTRAÇÕES
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Angiospermas Bromeliaceae A.Juss.

Figura 1: Bromelia gracilisepala R.F.Monteiro & Forzza

BIBLIOGRAFIA

Monteiro, R. F. & Forzza, R. C. 2015. Bromelia gracilisepala (Bromeliaceae), a new species from the northwestern frontier of
Brazil. Phytotaxa. 205(2): 111-116
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Angiospermas Bromeliaceae A.Juss.

Bromelia grandiflora Mez
DESCRIÇÃO

Folha: bainha(s) face(s) abaxial indumento viloso(s)/seríceo(s); bainha(s) face(s) adaxial indumento viloso(s)/seríceo(s);
forma da bainha(s) oval(ais); pecíolo(s) ausente(s); forma da lâmina(s) da folha(s) linear(es)/triangular(es). Inflorescência:
com pedúnculo(s) inserido(s) na(s) roseta(s) foliar(es); do tipo capítulo(s); tamanho da bráctea(s) primária(s) maior(es)
que os ramo(s). Flor: tamanho da bráctea(s) floral(ais) igual(ais) ou excedendo o ovário(s); forma da bráctea(s) floral(ais)
oboval(ais); margem(ns) da bráctea(s) floral(ais) aculeada(s); pedicelo(s) presente(s); forma da sépala(s) lanceada(s)/
linear(es); simetria da sépala(s) assimétrica(s); indumento da sépala(s) viloso(s); margem(ns) da sépala(s) inteira; sépala(s)
livre(s); forma da pétala(s) oblonga(s); ápice(s) da pétala(s) cuculado(s); cor da pétala(s) rósea.

COMENTÁRIO

Bromelia grandiflora por muito tempo foi identificada B. karatas L. nas amostras dos herbários nacionais e apesar de serem
espécies semelhantes, B. karatas apresenta o tubo da corola mais estreito, inflorescência com número de flores menor por
fascículo e flor com menores dimenso#es.

Forma de Vida
Erva

Substrato
Terrícola

DISTRIBUIÇÃO

Nativa, é endêmica do Brasil

Domínios Fitogeográficos
Amazônia, Cerrado

Tipos de Vegetação
Campinarana, Cerrado (lato sensu), Floresta Estacional Decidual

Distribuição Geográfica
Ocorrências confirmadas
Norte (Pará, Tocantins)
Nordeste (Alagoas, Bahia, Ceará, Maranhão, Paraíba, Pernambuco, Piauí, Rio Grande do Norte, Sergipe)
Centro-Oeste (Distrito Federal, Goiás)
Sudeste (Minas Gerais)

MATERIAL TESTEMUNHO

E.M.C. Leme, 2200, RB
R.F.Monteiro, 705, RB, ,  (RB00784236), Pará

IMAGENS DE CAMPO/ILUSTRAÇÕES
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Angiospermas Bromeliaceae A.Juss.

Figura 1: Bromelia grandiflora Mez

Figura 2: Bromelia grandiflora Mez

BIBLIOGRAFIA

Monteiro, R. F. 2015. Sistemática de Bromelia (Bromeliaceae – Bromelioideae). Tese de doutorado. Instituto de Pesquisas Jardim
Botânico do Rio de Janeiro, Rio de Janeiro.
Monteiro, R. F., Forzza, R. C. 2016 Typification of Bromelia karatas L., the type of the genus Bromelia (Bromeliaceae). Taxon.
65: 1101-1106.
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Angiospermas Bromeliaceae A.Juss.

Bromelia gurkeniana E.Pereira &
Moutinho
Este tratamento é composto pelos seguintes táxons: Bromelia gurkeniana, Bromelia gurkeniana var. funchiana, Bromelia
gurkeniana var. gurkeniana.

DESCRIÇÃO

Folha: bainha(s) face(s) abaxial indumento tomentoso(s)/panoso(s); bainha(s) face(s) adaxial indumento tomentoso(s)/
panoso(s); forma da bainha(s) oval(ais)/oblonga(s); pecíolo(s) ausente(s); forma da lâmina(s) da folha(s) linear(es).
Inflorescência: com pedúnculo(s) inserido(s) na(s) roseta(s) foliar(es); do tipo corimbo; tamanho da bráctea(s) primária(s)
maior(es) que os ramo(s). Flor: tamanho da bráctea(s) floral(ais) igual(ais) ou excedendo o ovário(s); forma da bráctea(s)
floral(ais) linear(es); margem(ns) da bráctea(s) floral(ais) aculeada(s); pedicelo(s) ausente(s); forma da sépala(s) linear(es)/
triangular(es); simetria da sépala(s) assimétrica(s); indumento da sépala(s) flocoso(s)/tomentoso(s); margem(ns) da sépala(s)
aculeada(s); sépala(s) livre(s)/conata(s); forma da pétala(s) linear(es); ápice(s) da pétala(s) reflexo(s); cor da pétala(s) branca/
purpúrea.

Forma de Vida
Erva

Substrato
Terrícola

DISTRIBUIÇÃO

Nativa, é endêmica do Brasil

Domínios Fitogeográficos
Amazônia, Caatinga

Tipos de Vegetação
Caatinga (stricto sensu), Floresta Ciliar ou Galeria

Distribuição Geográfica
Ocorrências confirmadas
Norte (Pará)
Nordeste (Bahia)

CHAVE DE IDENTIFICAÇÃO

Sépalas conatas e pétalas alvas ................... Bromelia gurkeniana var. gurkeniana
Sépalas livres e pétalas roxas ................... Bromelia gurkeniana var. funchiana

MATERIAL TESTEMUNHO

Gurken, S., 19, HB, Pará, Typus

BIBLIOGRAFIA

Pereira, E. & Moutinho, J.L. 1983. Species novae in Brasilia Bromeliacearum - XX. Bradea 3: 339 - 348. 
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Angiospermas Bromeliaceae A.Juss.

Bromelia gurkeniana E.Pereira &
Moutinho var. gurkeniana

DESCRIÇÃO

Erva terrestre, ca. 10 cm alt. Folhas eretas passando a patente-recurvadas, bainha ovais, castanho-tomentosa a panosa, margem
aculeada; lâmina linear, verde, canaliculada, ápice atenuado, lepidota, acúleos ca. 2 mm compr. Pedúnculo inconspícuo, ereto,
alvo; brácteas do escapo semelhantes às folhas. Inflorescência corymbosa, imersa na roseta foliar. Bráctea floral linear, ápice
arredondado-apiculado, castanho-tomentosa, carenada em direção ao ápice, margem aculeada. Flores polísticas, sésseis; sépalas
ca. 1,5 x 0,3 cm compr., lineares, assimétricas, alvas, conatas na base, ápice obtuso, castanho-lanuginosas, ecarenadas, margem
inconspícuamente aculeado no ápice; pétalas 3,5 x 0,4 cm, lineares, alvas, ápice obtuso, recurvado, glabras; ovário subcilíndrico,
castanho-lanuginoso.

Forma de Vida
Erva

Substrato
Terrícola

DISTRIBUIÇÃO

Nativa, é endêmica do Brasil

Domínios Fitogeográficos
Amazônia

Tipos de Vegetação
Floresta Ciliar ou Galeria

Distribuição Geográfica
Ocorrências confirmadas
Norte (Pará)

MATERIAL TESTEMUNHO

Gurken, S., 19, HB

BIBLIOGRAFIA

Pereira, E. & Moutinho, J.L. 1983. Species novae in Brasilia Bromeliacearum - XX. Bradea 3: 339 - 348. 
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Angiospermas Bromeliaceae A.Juss.

Bromelia gurkeniana var. funchiana
E.Pereira & Leme
DESCRIÇÃO

O conteúdo deste campo foi omitido por apresentar problemas de formatação, por favor, consulte diretamente nossa página
(http://floradobrasil.jbrj.gov.br/).

Forma de Vida
Erva

Substrato
Terrícola

DISTRIBUIÇÃO

Nativa, é endêmica do Brasil

Domínios Fitogeográficos
Caatinga

Tipos de Vegetação
Caatinga (stricto sensu)

Distribuição Geográfica
Ocorrências confirmadas
Nordeste (Bahia)

MATERIAL TESTEMUNHO

E.M.C. Leme, 8297, RB,  (RB01387149), Bahia

BIBLIOGRAFIA

Pereira, E. & Leme, E.M.C. 1985. Novas Bromeliáceas Nativas do Brasil - II. Revista Brasileira de Biologia. 45: 635.
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Angiospermas Bromeliaceae A.Juss.

Bromelia hieronymii Mez
Tem como sinônimo
homotípico Bromelia hieronymi Mez

DESCRIÇÃO

Folha: bainha(s) face(s) abaxial indumento flocoso(s); bainha(s) face(s) adaxial indumento flocoso(s); forma da bainha(s)
oblonga(s); pecíolo(s) ausente(s); forma da lâmina(s) da folha(s) linear(es). Inflorescência: com pedúnculo(s) emersa(s)
a(s) roseta(s) foliar(es); do tipo racemo(s); tamanho da bráctea(s) primária(s) menor que os ramo(s). Flor: tamanho da
bráctea(s) floral(ais) diminuta(s); forma da bráctea(s) floral(ais) oval(ais)/triangular(es); margem(ns) da bráctea(s) floral(ais)
inteira; pedicelo(s) presente(s); forma da sépala(s) triangular(es); simetria da sépala(s) simétrica(s); indumento da sépala(s)
ausente(s); margem(ns) da sépala(s) inteira; sépala(s) livre(s); forma da pétala(s) triangular(es); ápice(s) da pétala(s)
reflexo(s); cor da pétala(s) branca/lilás.

COMENTÁRIO

Trata-se de uma espécie exclusiva da região do Chaco, conhecida apenas na região de Porto Murtinho no Mato Grosso do Sul.
Facilmente reconhecida por sua inflorescência ampla e rósea, exceto pelas flores alvo-liláses.

Forma de Vida
Erva

Substrato
Terrícola

DISTRIBUIÇÃO

Nativa, não é endêmica do Brasil

Domínios Fitogeográficos
Cerrado

Tipos de Vegetação
Cerrado (lato sensu)

Distribuição Geográfica
Ocorrências confirmadas
Centro-Oeste (Mato Grosso do Sul)

MATERIAL TESTEMUNHO

Sartori, A.L.B., 1115, RB, 565374, ,  (RB00752885), RB, Mato Grosso do Sul
I.H. Ishii, 781, UFRN, 565374,  (UFRN00024651), RB, 565374, ,  (RB01301946), Mato Grosso do Sul

IMAGENS DE CAMPO/ILUSTRAÇÕES
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Angiospermas Bromeliaceae A.Juss.

Figura 1: Bromelia hieronymii Mez

BIBLIOGRAFIA

Mez, C. 1891. Bromeliaceae. In: Martius, C. F. P. von; Eichler, A. W. & Urban, I. (eds.), Flora Brasiliensis. München, Wien,
Leipzig, 3(3): 173-200.
Mez, C. 1896 Bromeliaceae. Pp.1--990 in: Candolle, A.L.P.P. de (ed.). Monographie Phanerogamarum, vol. 9 Smptibus Masson
& Cia., Paris.
Mez, C. 1934. Bromeliaceae. in: Engler, H.G.A. (ed.). Das Pflanzenreich. Stuttgart: Heft 100. 4(32): 1--667.
Smith, L.B. & Downs, R.J. 1979. Bromelioideae (Bromeliaceae), vol 14(3) Flora Neotropica Monograph. New York: Hafner
Press.
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Angiospermas Bromeliaceae A.Juss.

Bromelia horstii Rauh
DESCRIÇÃO

Folha: bainha(s) face(s) abaxial indumento panoso(s); bainha(s) face(s) adaxial indumento panoso(s); forma da bainha(s)
oval(ais); pecíolo(s) ausente(s); forma da lâmina(s) da folha(s) linear(es)/triangular(es). Inflorescência: com pedúnculo(s)
inserido(s) na(s) roseta(s) foliar(es); do tipo corimbo; tamanho da bráctea(s) primária(s) maior(es) que os ramo(s). Flor:
tamanho da bráctea(s) floral(ais) igual(ais) ou excedendo o ovário(s); forma da bráctea(s) floral(ais) oval(ais)/oblonga(s);
margem(ns) da bráctea(s) floral(ais) inteira/aculeada(s); pedicelo(s) presente(s); forma da sépala(s) triangular(es); simetria
da sépala(s) simétrica(s); indumento da sépala(s) lepidota(s); margem(ns) da sépala(s) inteira; sépala(s) livre(s); forma da
pétala(s) oblonga(s)/oblanceolada(s); ápice(s) da pétala(s) cuculado(s)/ereto(s); cor da pétala(s) rósea.

COMENTÁRIO

Bromelia horstii é uma espécie restrita à região de Jaciara no Mato Grosso, pouco coletada e de difícil localização. Suas folhas
completamente patentes com inflorescência corimbosa emergindo brevemente a roseta, são características que facilitam a sua
identificação.

Forma de Vida
Erva

Substrato
Rupícola, Terrícola

DISTRIBUIÇÃO

Nativa, é endêmica do Brasil

Domínios Fitogeográficos
Cerrado

Tipos de Vegetação
Campo Rupestre, Cerrado (lato sensu)

Distribuição Geográfica
Ocorrências confirmadas
Centro-Oeste (Mato Grosso)

MATERIAL TESTEMUNHO

C. Fleming, s.n., RB, 498478, ,  (RB00591092), Mato Grosso

BIBLIOGRAFIA

Monteiro, R. F. 2015. Sistemática de Bromelia (Bromeliaceae – Bromelioideae). Tese de doutorado. Instituto de Pesquisas Jardim
Botânico do Rio de Janeiro, Rio de Janeiro.
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Angiospermas Bromeliaceae A.Juss.

Bromelia ignaciana R.Vásquez & Ibisch
DESCRIÇÃO

Folha: bainha(s) face(s) abaxial indumento flocoso(s); bainha(s) face(s) adaxial indumento flocoso(s); forma da bainha(s)
oblanceolada(s); pecíolo(s) ausente(s); forma da lâmina(s) da folha(s) linear(es)/triangular(es). Inflorescência: com
pedúnculo(s) inserido(s) na(s) roseta(s) foliar(es); do tipo racemo(s); tamanho da bráctea(s) primária(s) maior(es) que os
ramo(s). Flor: tamanho da bráctea(s) floral(ais) igual(ais) ou excedendo as sépala(s); forma da bráctea(s) floral(ais) oval(ais);
margem(ns) da bráctea(s) floral(ais) aculeada(s); pedicelo(s) presente(s); forma da sépala(s) triangular(es); simetria da
sépala(s) simétrica(s); indumento da sépala(s) flocoso(s); margem(ns) da sépala(s) inteira/aculeada(s); sépala(s) livre(s);
forma da pétala(s) oboval(ais); ápice(s) da pétala(s) reflexo(s); cor da pétala(s) rósea.

Forma de Vida
Erva

Substrato
Terrícola

DISTRIBUIÇÃO

Nativa, não é endêmica do Brasil

Domínios Fitogeográficos
Cerrado

Tipos de Vegetação
Cerrado (lato sensu)

Distribuição Geográfica
Ocorrências confirmadas
Centro-Oeste (Mato Grosso)

MATERIAL TESTEMUNHO

Windisch, 2137, HB, 68216, Mato Grosso

BIBLIOGRAFIA

Monteiro, R. F. 2015. Sistemática de Bromelia (Bromeliaceae – Bromelioideae). Tese de doutorado. Instituto de Pesquisas Jardim
Botânico do Rio de Janeiro, Rio de Janeiro.
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Angiospermas Bromeliaceae A.Juss.

Bromelia interior L.B.Sm.
DESCRIÇÃO

Folha: bainha(s) face(s) abaxial indumento tomentoso(s); bainha(s) face(s) adaxial indumento tomentoso(s); forma da
bainha(s) oval(ais); pecíolo(s) ausente(s); forma da lâmina(s) da folha(s) linear(es)/triangular(es). Inflorescência: com
pedúnculo(s) emersa(s) a(s) roseta(s) foliar(es); do tipo racemo(s); tamanho da bráctea(s) primária(s) maior(es) que os
ramo(s). Flor: tamanho da bráctea(s) floral(ais) igual(ais) ou excedendo as sépala(s); forma da bráctea(s) floral(ais)
oblonga(s); margem(ns) da bráctea(s) floral(ais) aculeada(s); pedicelo(s) presente(s); forma da sépala(s) lanceada(s); simetria
da sépala(s) assimétrica(s); indumento da sépala(s) lepidota(s)/flocoso(s); margem(ns) da sépala(s) inteira/aculeada(s);
sépala(s) livre(s); forma da pétala(s) oblonga(s); ápice(s) da pétala(s) cuculado(s); cor da pétala(s) rósea.

Forma de Vida
Erva

Substrato
Rupícola, Terrícola

DISTRIBUIÇÃO

Nativa, é endêmica do Brasil

Domínios Fitogeográficos
Cerrado

Tipos de Vegetação
Campo Rupestre, Cerrado (lato sensu)

Distribuição Geográfica
Ocorrências confirmadas
Nordeste (Maranhão)
Centro-Oeste (Distrito Federal, Goiás, Mato Grosso do Sul, Mato Grosso)
Sudeste (Minas Gerais, São Paulo)
Possíveis ocorrências
Norte (Rondônia, Tocantins)
Nordeste (Bahia)

MATERIAL TESTEMUNHO

R.F.Monteiro, 435, RB, 546529, ,  (RB00708707), Goiás
Monteiro, R.F., 122, RB, RB, 451543, , ,  (RB00493846)

IMAGENS DE CAMPO/ILUSTRAÇÕES
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Angiospermas Bromeliaceae A.Juss.

Figura 1: Bromelia interior L.B.Sm.

BIBLIOGRAFIA

Monteiro, R. F. 2015. Sistema#tica de Bromelia (Bromeliaceae – Bromelioideae). Tese de doutorado. Instituto de Pesquisas
Jardim Bota#nico do Rio de Janeiro, Rio de Janeiro.
Smith, L.B. & Downs, R.J. 1979. Bromelioideae (Bromeliaceae), vol 14(3) Flora Neotropica Monograph. New York: Hafner
Press.
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Angiospermas Bromeliaceae A.Juss.

Bromelia irwinii L.B.Sm.
DESCRIÇÃO

Folha: bainha(s) face(s) abaxial indumento lepidoto(s)/flocoso(s); bainha(s) face(s) adaxial indumento lepidoto(s)/flocoso(s);
forma da bainha(s) oblonga(s); pecíolo(s) ausente(s); forma da lâmina(s) da folha(s) linear(es)/triangular(es). Inflorescência:
com pedúnculo(s) emersa(s) a(s) roseta(s) foliar(es); do tipo espiga(s); tamanho da bráctea(s) primária(s) menor que
os ramo(s). Flor: tamanho da bráctea(s) floral(ais) diminuta(s); forma da bráctea(s) floral(ais) oval(ais); margem(ns)
da bráctea(s) floral(ais) inteira; pedicelo(s) ausente(s); forma da sépala(s) oval(ais); simetria da sépala(s) simétrica(s);
indumento da sépala(s) flocoso(s); margem(ns) da sépala(s) inteira; sépala(s) livre(s); forma da pétala(s) oblonga(s); ápice(s)
da pétala(s) cuculado(s)/ereto(s); cor da pétala(s) roxa.

COMENTÁRIO

Trata-se de uma espécie endêmica do Parque Nacional da Chapada dos Veadeiros ocorrendo geralmente sobre rochas em locais
de meia sombra. Seu epíteto é uma homenagem ao botânico Howard Samuel Irwin, coletor do material-tipo. Segundo as hipóteses
filogenéticas apresentadas por Monteiro et al. (2015), B. irwinii emerge fora do clado que inclui as demais espécies de Bromelia,
em uma politomia no consenso estrito e em um clado juntamente com Fernseea no consenso de maioria.

Forma de Vida
Erva

Substrato
Rupícola, Terrícola

DISTRIBUIÇÃO

Nativa, é endêmica do Brasil

Domínios Fitogeográficos
Cerrado

Tipos de Vegetação
Campo Rupestre, Cerrado (lato sensu)

Distribuição Geográfica
Ocorrências confirmadas
Centro-Oeste (Goiás)

MATERIAL TESTEMUNHO

H.S. Irwin, 12448, NY, 485757,  (NY00247397), NY, 485757,  (NY00247051), Goiás, Typus
H.S. Irwin, 32980, NY,  (NY00873217), Goiás
G. Martinelli, 16599, SP, RB, 485757,  (RB00570275), Goiás

IMAGENS DE CAMPO/ILUSTRAÇÕES
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Angiospermas Bromeliaceae A.Juss.

Figura 1: Bromelia irwinii L.B.Sm.

Figura 2: Bromelia irwinii L.B.Sm.

BIBLIOGRAFIA

Smith, L.B. & Downs, R.J. 1979. Bromelioideae (Bromeliaceae), vol 14(3) Flora Neotropica Monograph. New York: Hafner
Press.
Monteiro, R. F. 2015. Sistemática de Bromelia (Bromeliaceae – Bromelioideae). Tese de doutorado. Instituto de Pesquisas Jardim
Botânico do Rio de Janeiro, Rio de Janeiro.
Monteiro, R. F., Forzza, R. C., A. Mantovani. 2015. Morphological Phylogenetic Analysis of Two Early-Diverging Genera of
Bromelioideae (Bromeliaceae) Rodriguesia 66(2): 505-521.
 

571

Coleção Flora do Brasil 2020 - Jardim Botânico do Rio de Janeiro

https://imagemcampo.jbrj.gov.br/producao%2Fimagens_de_campo%2F302160553.jpg
https://imagemcampo.jbrj.gov.br/producao%2Fimagens_de_campo%2F302160554.jpg


Angiospermas Bromeliaceae A.Juss.

Bromelia laciniosa Mart. ex Schult. &
Schult.f.
Tem como sinônimo
homotípico Agallostachys laciniosus (Mart. ex Schult. & Schult.f.) K.Koch

DESCRIÇÃO

Folha: bainha(s) face(s) abaxial indumento tomentoso(s); bainha(s) face(s) adaxial indumento tomentoso(s); forma da
bainha(s) oval(ais); pecíolo(s) ausente(s); forma da lâmina(s) da folha(s) linear(es). Inflorescência: com pedúnculo(s)
emersa(s) a(s) roseta(s) foliar(es); do tipo racemo(s); tamanho da bráctea(s) primária(s) maior(es) que os ramo(s)/menor
que os ramo(s). Flor: tamanho da bráctea(s) floral(ais) igual(ais) ou excedendo o ovário(s); forma da bráctea(s) floral(ais)
lanceolada(s); margem(ns) da bráctea(s) floral(ais) inteira; pedicelo(s) ausente(s); forma da sépala(s) oval(ais)/lanceada(s);
simetria da sépala(s) simétrica(s); indumento da sépala(s) lepidota(s); margem(ns) da sépala(s) inteira; sépala(s) livre(s)/
conata(s); forma da pétala(s) oblonga(s)/triangular(es); ápice(s) da pétala(s) cuculado(s); cor da pétala(s) roxa.

Forma de Vida
Erva

Substrato
Terrícola

DISTRIBUIÇÃO

Nativa, é endêmica do Brasil

Domínios Fitogeográficos
Caatinga

Tipos de Vegetação
Caatinga (stricto sensu)

Distribuição Geográfica
Ocorrências confirmadas
Nordeste (Alagoas, Bahia, Ceará, Paraíba, Pernambuco, Piauí, Rio Grande do Norte, Sergipe)

MATERIAL TESTEMUNHO

Monteiro, R.F., 561, RB, 536526, , ,  (RB00687034), CEPEC, Bahia

IMAGENS DE CAMPO/ILUSTRAÇÕES
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Angiospermas Bromeliaceae A.Juss.

Figura 1: Bromelia laciniosa Mart. ex Schult. & Schult.f.

BIBLIOGRAFIA

Smith, L.B. & Downs, R.J. 1979. Bromelioideae (Bromeliaceae), vol 14(3) Flora Neotropica Monograph. New York: Hafner
Press.
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Angiospermas Bromeliaceae A.Juss.

Bromelia lagopus Mez
Tem como sinônimo
basiônimo Karatas lagopus E.Morren ex Devans.
heterotípico Bromelia superficialis P.J.Braun & Esteves

DESCRIÇÃO

Folha: bainha(s) face(s) abaxial indumento panoso(s); bainha(s) face(s) adaxial indumento panoso(s); forma da bainha(s)
lanceolada(s); pecíolo(s) ausente(s); forma da lâmina(s) da folha(s) linear(es). Inflorescência: com pedúnculo(s) inserido(s)
na(s) roseta(s) foliar(es); do tipo corimbo; tamanho da bráctea(s) primária(s) maior(es) que os ramo(s). Flor: tamanho da
bráctea(s) floral(ais) igual(ais) ou excedendo as sépala(s); forma da bráctea(s) floral(ais) oblanceolada(s); margem(ns) da
bráctea(s) floral(ais) aculeada(s); pedicelo(s) presente(s); forma da sépala(s) lanceada(s); simetria da sépala(s) simétrica(s);
indumento da sépala(s) lepidota(s); margem(ns) da sépala(s) inteira; sépala(s) livre(s); forma da pétala(s) linear(es); ápice(s)
da pétala(s) ereto(s); cor da pétala(s) rósea.

COMENTÁRIO

O conteúdo deste campo foi omitido por apresentar problemas de formatação, por favor, consulte diretamente nossa página
(http://floradobrasil.jbrj.gov.br/).

Forma de Vida
Erva

Substrato
Terrícola

DISTRIBUIÇÃO

Nativa, é endêmica do Brasil

Domínios Fitogeográficos
Mata Atlântica

Tipos de Vegetação
Floresta Estacional Semidecidual

Distribuição Geográfica
Ocorrências confirmadas
Nordeste (Bahia)
Centro-Oeste (Goiás)
Possíveis ocorrências
Norte (Tocantins)
Nordeste (Piauí)
Centro-Oeste (Distrito Federal)

MATERIAL TESTEMUNHO

E. Morren, s.n., LG, Typus

BIBLIOGRAFIA

Esteves, E. P. & Braun, P. J. 2016. A new species of the Cerrado Central Brazil: Bromelia superficialis. Die Bromelie 2016(3):
125-131. 
Mez, C. 1891. Bromeliaceae. In: Martius, C. F. P. von; Eichler, A. W. & Urban, I. (eds.), Flora Brasiliensis. München, Wien,
Leipzig, 3(3): 173-200.
Mez, C. 1896 Bromeliaceae. Pp.1--990 in: Candolle, A.L.P.P. de (ed.). Monographie Phanerogamarum, vol. 9 Smptibus Masson
& Cia., Paris.
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Mez, C. 1934. Bromeliaceae. in: Engler, H.G.A. (ed.). Das Pflanzenreich. Stuttgart: Heft 100. 4(32): 1--667.
Monteiro, R. F. 2015. Sistemática de Bromelia (Bromeliaceae – Bromelioideae). Tese de doutorado. Instituto de Pesquisas Jardim
Botânico do Rio de Janeiro, Rio de Janeiro.
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Angiospermas Bromeliaceae A.Juss.

Bromelia legrellae (E.Morren) Mez
Tem como sinônimo
basiônimo Karatas legrellae E.Morren

DESCRIÇÃO

Folha: bainha(s) face(s) abaxial indumento seríceo(s); bainha(s) face(s) adaxial indumento seríceo(s); forma da bainha(s)
oval(ais); pecíolo(s) ausente(s); forma da lâmina(s) da folha(s) linear(es). Inflorescência: com pedúnculo(s) inserido(s)
na(s) roseta(s) foliar(es); do tipo capítulo(s); tamanho da bráctea(s) primária(s) maior(es) que os ramo(s). Flor: tamanho
da bráctea(s) floral(ais) igual(ais) ou excedendo as sépala(s); forma da bráctea(s) floral(ais) linear(es); margem(ns) da
bráctea(s) floral(ais) inteira; pedicelo(s) ausente(s); forma da sépala(s) linear(es)/elíptica(s); simetria da sépala(s) simétrica(s);
indumento da sépala(s) lepidota(s)/flocoso(s); margem(ns) da sépala(s) aculeada(s); sépala(s) livre(s); forma da pétala(s)
elíptica(s); ápice(s) da pétala(s) cuculado(s); cor da pétala(s) roxa.

Forma de Vida
Erva

Substrato
Terrícola

DISTRIBUIÇÃO

Nativa, desconhecido

Domínios Fitogeográficos
Amazônia

Distribuição Geográfica
Ocorrências confirmadas
Norte (Pará)

BIBLIOGRAFIA

Mez, C. 1891. Bromeliaceae. In: Martius, C. F. P. von; Eichler, A. W. & Urban, I. (eds.), Flora Brasiliensis. München, Wien,
Leipzig, 3(3): 173-200.
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Angiospermas Bromeliaceae A.Juss.

Bromelia lindevaldae Leme & E.Esteves
DESCRIÇÃO

Folha: bainha(s) face(s) abaxial indumento flocoso(s); bainha(s) face(s) adaxial indumento flocoso(s); forma da bainha(s)
oblonga(s); pecíolo(s) ausente(s); forma da lâmina(s) da folha(s) linear(es)/triangular(es). Inflorescência: com pedúnculo(s)
inserido(s) na(s) roseta(s) foliar(es); do tipo racemo(s); tamanho da bráctea(s) primária(s) maior(es) que os ramo(s). Flor:
tamanho da bráctea(s) floral(ais) igual(ais) ou excedendo o ovário(s); forma da bráctea(s) floral(ais) oblanceolada(s)/
linear(es); margem(ns) da bráctea(s) floral(ais) aculeada(s); pedicelo(s) presente(s); forma da sépala(s) lanceada(s); simetria
da sépala(s) assimétrica(s); indumento da sépala(s) lepidota(s)/flocoso(s); margem(ns) da sépala(s) inteira; sépala(s) livre(s);
forma da pétala(s) oblonga(s); ápice(s) da pétala(s) cuculado(s); cor da pétala(s) roxa.

Forma de Vida
Erva

Substrato
Terrícola

DISTRIBUIÇÃO

Nativa, é endêmica do Brasil

Domínios Fitogeográficos
Cerrado

Tipos de Vegetação
Cerrado (lato sensu)

Distribuição Geográfica
Ocorrências confirmadas
Norte (Tocantins)
Nordeste (Bahia)
Centro-Oeste (Goiás)

MATERIAL TESTEMUNHO

R.F.Monteiro, 620, RB, 562546, ,  (RB00743427), Bahia
R.C. Forzza, 8707, RB, 562546,  (RB01114675), Tocantins
B.R. Silva, 1223, RB, 396988,  (RB00637483), Goiás

IMAGENS DE CAMPO/ILUSTRAÇÕES
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Angiospermas Bromeliaceae A.Juss.

Figura 1: Bromelia lindevaldae Leme & E.Esteves

BIBLIOGRAFIA

Leme, E.M.C & Esteves, E. 2003. New Bromelia and Dyckia species (Bromeliaceae) from Central Brazil. Vidalia 1: 21-30
Monteiro, R. F. 2015. Sistemática de Bromelia (Bromeliaceae – Bromelioideae). Tese de doutorado. Instituto de Pesquisas Jardim
Botânico do Rio de Janeiro, Rio de Janeiro.
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Angiospermas Bromeliaceae A.Juss.

Bromelia lindmanii Mez
Tem como sinônimo
homotípico Bromelia lindmani Mez
homotípico Karatas laciniosa Lindm.

DESCRIÇÃO

Folha: bainha(s) face(s) abaxial indumento seríceo(s); bainha(s) face(s) adaxial indumento seríceo(s); forma da bainha(s)
oval(ais); pecíolo(s) ausente(s); forma da lâmina(s) da folha(s) linear(es)/triangular(es). Inflorescência: com pedúnculo(s)
emersa(s) a(s) roseta(s) foliar(es); do tipo racemo(s); tamanho da bráctea(s) primária(s) maior(es) que os ramo(s). Flor:
tamanho da bráctea(s) floral(ais) igual(ais) ou excedendo o ovário(s)/igual(ais) ou excedendo as sépala(s); forma da bráctea(s)
floral(ais) linear(es)/elíptica(s); margem(ns) da bráctea(s) floral(ais) aculeada(s); pedicelo(s) ausente(s); forma da sépala(s)
oval(ais)/oblonga(s); simetria da sépala(s) assimétrica(s); indumento da sépala(s) lepidota(s); margem(ns) da sépala(s)
aculeada(s); sépala(s) livre(s); forma da pétala(s) oblonga(s); ápice(s) da pétala(s) cuculado(s)/reflexo(s); cor da pétala(s)
roxa/vinácea.

COMENTÁRIO

Por muito tempo B. lindmanii foi tratada como B. serra, contudo apresentam algumas distinções como na morfologia dos acúleos
da margem foliar, dimensões da bráctea do pedúnculo e floral, e coloração das pétalas. Após a avaliação de inúmeras coleções
foi possível também concluir que B. ferox, descrita para a mesma região de ocorrência de B. lindmanii não apresenta distições
suficientes para consideramos esse dois táxons como espécies distintas.

Forma de Vida
Erva

Substrato
Terrícola

DISTRIBUIÇÃO

Nativa, é endêmica do Brasil

Domínios Fitogeográficos
Cerrado

Tipos de Vegetação
Cerrado (lato sensu)

Distribuição Geográfica
Ocorrências confirmadas
Sudeste (Minas Gerais)

MATERIAL TESTEMUNHO

R.F.Monteiro, 368, RB,  (RB00659336), Minas Gerais

IMAGENS DE CAMPO/ILUSTRAÇÕES
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Angiospermas Bromeliaceae A.Juss.

Figura 1: Bromelia lindmanii Mez

BIBLIOGRAFIA

Mez, C. 1891. Bromeliaceae. In: Martius, C. F. P. von; Eichler, A. W. & Urban, I. (eds.), Flora Brasiliensis. München, Wien,
Leipzig, 3(3): 621-622.
Monteiro, R. F. 2015. Sistemática de Bromelia (Bromeliaceae – Bromelioideae). Tese de doutorado. Instituto de Pesquisas Jardim
Botânico do Rio de Janeiro, Rio de Janeiro
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Angiospermas Bromeliaceae A.Juss.

Bromelia magnifica Esteves & Gouda
DESCRIÇÃO

Folha: bainha(s) face(s) abaxial indumento viloso(s); bainha(s) face(s) adaxial indumento flocoso(s); forma da bainha(s)
oval(ais); pecíolo(s) ausente(s); forma da lâmina(s) da folha(s) linear(es). Inflorescência: com pedúnculo(s) inserido(s)
na(s) roseta(s) foliar(es); do tipo capítulo(s); tamanho da bráctea(s) primária(s) maior(es) que os ramo(s). Flor: tamanho
da bráctea(s) floral(ais) igual(ais) ou excedendo o ovário(s); forma da bráctea(s) floral(ais) oblanceolada(s)/linear(es);
margem(ns) da bráctea(s) floral(ais) aculeada(s); pedicelo(s) presente(s); forma da sépala(s) linear(es)/triangular(es); simetria
da sépala(s) simétrica(s); indumento da sépala(s) viloso(s); margem(ns) da sépala(s) inteira; sépala(s) livre(s); forma da
pétala(s) oboval(ais); ápice(s) da pétala(s) cuculado(s); cor da pétala(s) roxa.

COMENTÁRIO

Por muito tempo essa espécie foi identificada erroneamente nas coleções como B. villosa, B. karatas ou B. lagopus. Juntamente
com essas espécies e B. superba compreendem as maiores espécies do gênero.

Forma de Vida
Erva

Substrato
Terrícola

DISTRIBUIÇÃO

Nativa, é endêmica do Brasil

Domínios Fitogeográficos
Cerrado

Tipos de Vegetação
Área Antrópica, Cerrado (lato sensu)

Distribuição Geográfica
Ocorrências confirmadas
Norte (Tocantins)
Nordeste (Bahia, Maranhão)
Centro-Oeste (Distrito Federal, Goiás, Mato Grosso)

MATERIAL TESTEMUNHO

R.F. Monteiro, 131, RB, 451549, ,  (RB00493852), Goiás

IMAGENS DE CAMPO/ILUSTRAÇÕES
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Angiospermas Bromeliaceae A.Juss.

Figura 1: Bromelia magnifica Esteves & Gouda

BIBLIOGRAFIA

Esteves, E. & Gouda, E. 2017. A new species in genus Bromelia (Bromeliaceae) endemic to Cerrado biome of southwestern
region of Bahia State, Brazil. Journal of the Bromeliad Society 66(4): 226-236.
Monteiro, R. F., Forzza, R. C. 2016 Typification of Bromelia karatas L., the type of the genus Bromelia (Bromeliaceae). Taxon.
65: 1101-1106.
Monteiro, R. F. 2015. Sistemática de Bromelia (Bromeliaceae – Bromelioideae). Tese de doutorado. Instituto de Pesquisas Jardim
Botânico do Rio de Janeiro, Rio de Janeiro.
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Angiospermas Bromeliaceae A.Juss.

Bromelia morreniana (Regel) Mez
Tem como sinônimo
basiônimo Cryptanthus morrenianus Regel
homotípico Distiacanthus morrenianus (Regel) Baker

DESCRIÇÃO

Folha: bainha(s) face(s) abaxial indumento tomentoso(s); bainha(s) face(s) adaxial indumento tomentoso(s); forma da
bainha(s) oval(ais); pecíolo(s) presente(s); forma da lâmina(s) da folha(s) elíptica(s). Inflorescência: com pedúnculo(s)
inserido(s) na(s) roseta(s) foliar(es); do tipo capítulo(s); tamanho da bráctea(s) primária(s) menor que os ramo(s). Flor:
tamanho da bráctea(s) floral(ais) igual(ais) ou excedendo o ovário(s); forma da bráctea(s) floral(ais) linear(es); margem(ns)
da bráctea(s) floral(ais) inteira; pedicelo(s) ausente(s); forma da sépala(s) linear(es); simetria da sépala(s) assimétrica(s);
indumento da sépala(s) tomentoso(s); margem(ns) da sépala(s) inteira; sépala(s) conata(s); forma da pétala(s) linear(es);
ápice(s) da pétala(s) reflexo(s); cor da pétala(s) branca.

Forma de Vida
Erva

Substrato
Terrícola

DISTRIBUIÇÃO

Nativa, é endêmica do Brasil

Domínios Fitogeográficos
Amazônia

Tipos de Vegetação
Floresta Estacional Perenifólia

Distribuição Geográfica
Ocorrências confirmadas
Norte (Amazonas, Amapá, Pará)

MATERIAL TESTEMUNHO

G.T. Prance, 16484, INPA
R.F.Monteiro, 665, RB, ,  (RB00910486), Pará

IMAGENS DE CAMPO/ILUSTRAÇÕES
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Angiospermas Bromeliaceae A.Juss.

Figura 1: Bromelia morreniana (Regel) Mez

Figura 2: Bromelia morreniana (Regel) Mez

BIBLIOGRAFIA

Mez, C. 1891. Bromeliaceae. In: Martius, C. F. P. von; Eichler, A. W. & Urban, I. (eds.), Flora Brasiliensis. München, Wien,
Leipzig, 3(3): 173-200.
Smith, L.B. & Downs, R.J. 1979. Bromelioideae (Bromeliaceae), vol 14(3) Flora Neotropica Monograph. New York: Hafner
Press.
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Angiospermas Bromeliaceae A.Juss.

Bromelia oliveirae L.B.Sm.
DESCRIÇÃO

Folha: bainha(s) face(s) abaxial indumento tomentoso(s); bainha(s) face(s) adaxial indumento tomentoso(s); forma da
bainha(s) oval(ais); pecíolo(s) ausente(s); forma da lâmina(s) da folha(s) linear(es). Inflorescência: com pedúnculo(s)
emersa(s) a(s) roseta(s) foliar(es); do tipo racemo(s); tamanho da bráctea(s) primária(s) menor que os ramo(s). Flor: tamanho
da bráctea(s) floral(ais) igual(ais) ou excedendo o ovário(s); forma da bráctea(s) floral(ais) linear(es); margem(ns) da
bráctea(s) floral(ais) aculeada(s); pedicelo(s) presente(s); forma da sépala(s) linear(es); simetria da sépala(s) simétrica(s);
indumento da sépala(s) lepidota(s); margem(ns) da sépala(s) inteira; sépala(s) livre(s); forma da pétala(s) linear(es); ápice(s)
da pétala(s) cuculado(s); cor da pétala(s) roxa.

Forma de Vida
Erva

Substrato
Terrícola

DISTRIBUIÇÃO

Nativa, é endêmica do Brasil

Domínios Fitogeográficos
Amazônia

Tipos de Vegetação
Savana Amazônica

Distribuição Geográfica
Ocorrências confirmadas
Norte (Pará)

MATERIAL TESTEMUNHO

E. Oliveira, 518, US,  (US00091407), Pará, Typus

IMAGENS DE CAMPO/ILUSTRAÇÕES

Figura 1: Bromelia oliveirae L.B.Sm.

585

Coleção Flora do Brasil 2020 - Jardim Botânico do Rio de Janeiro

http://reflora.jbrj.gov.br/files/voucher.html?imagem=DZI/us/us/0/9/14/7/us00091407.dzi
https://imagemcampo.jbrj.gov.br/producao%2Fimagens_de_campo%2F301000557.jpg


Angiospermas Bromeliaceae A.Juss.

Figura 2: Bromelia oliveirae L.B.Sm.

BIBLIOGRAFIA

Smith, L.B. & Downs, R.J. 1979. Bromelioideae (Bromeliaceae), vol 14(3) Flora Neotropica Monograph. New York: Hafner
Press.
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Angiospermas Bromeliaceae A.Juss.

Bromelia regnellii Mez
Tem como sinônimo
homotípico Bromelia regnelli Mez

DESCRIÇÃO

Folha: bainha(s) face(s) abaxial indumento seríceo(s); bainha(s) face(s) adaxial indumento seríceo(s); forma da bainha(s)
oval(ais); pecíolo(s) ausente(s); forma da lâmina(s) da folha(s) linear(es)/triangular(es). Inflorescência: com pedúnculo(s)
emersa(s) a(s) roseta(s) foliar(es); do tipo racemo(s); tamanho da bráctea(s) primária(s) maior(es) que os ramo(s). Flor:
tamanho da bráctea(s) floral(ais) igual(ais) ou excedendo o ovário(s); forma da bráctea(s) floral(ais) linear(es); margem(ns)
da bráctea(s) floral(ais) inteira; pedicelo(s) presente(s); forma da sépala(s) oblonga(s); simetria da sépala(s) assimétrica(s);
indumento da sépala(s) lepidota(s)/flocoso(s); margem(ns) da sépala(s) inteira; sépala(s) livre(s); forma da pétala(s)
oblonga(s); ápice(s) da pétala(s) reflexo(s); cor da pétala(s) roxa.

Forma de Vida
Erva

Substrato
Terrícola

DISTRIBUIÇÃO

Nativa, é endêmica do Brasil

Domínios Fitogeográficos
Cerrado

Tipos de Vegetação
Cerrado (lato sensu)

Distribuição Geográfica
Ocorrências confirmadas
Centro-Oeste (Goiás)
Sudeste (Minas Gerais)

MATERIAL TESTEMUNHO

A.F. Regnell, II-285, B (B 10 0157414), B (B 10 0157415), GH,  (GH00029046), P (P00753382), Minas Gerais, Typus
Monteiro, R.F., 345, RB, 517529, , ,  (RB00659311), Minas Gerais

IMAGENS DE CAMPO/ILUSTRAÇÕES
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Angiospermas Bromeliaceae A.Juss.

Figura 1: Bromelia regnellii Mez

Figura 2: Bromelia regnellii Mez

BIBLIOGRAFIA

Mez, C. 1891. Bromeliaceae. In: Martius, C. F. P. von; Eichler, A. W. & Urban, I. (eds.), Flora Brasiliensis. München, Wien,
Leipzig, 3(3): 173-200.
Monteiro, R. F. 2015. Sistemática de Bromelia (Bromeliaceae – Bromelioideae). Tese de doutorado. Instituto de Pesquisas Jardim
Botânico do Rio de Janeiro.
Smith, L.B. & Downs, R.J. 1979. Bromelioideae (Bromeliaceae), vol 14(3) Flora Neotropica Monograph. New York: Hafner
Press.
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Angiospermas Bromeliaceae A.Juss.

Bromelia reversacantha Mez
Tem como sinônimo
heterotípico Bromelia michaelii Esteves, Hofacker & Scharf

DESCRIÇÃO

Folha: bainha(s) face(s) abaxial indumento seríceo(s); bainha(s) face(s) adaxial indumento seríceo(s); forma da bainha(s)
oval(ais)/oblonga(s); pecíolo(s) ausente(s); forma da lâmina(s) da folha(s) linear(es)/triangular(es). Inflorescência: com
pedúnculo(s) emersa(s) a(s) roseta(s) foliar(es); do tipo racemo(s); tamanho da bráctea(s) primária(s) maior(es) que os
ramo(s)/menor que os ramo(s). Flor: tamanho da bráctea(s) floral(ais) igual(ais) ou excedendo o ovário(s); forma da
bráctea(s) floral(ais) elíptica(s); margem(ns) da bráctea(s) floral(ais) inteira; pedicelo(s) presente(s); forma da sépala(s)
lanceada(s); simetria da sépala(s) simétrica(s)/assimétrica(s); indumento da sépala(s) lepidota(s); margem(ns) da sépala(s)
inteira; sépala(s) livre(s); forma da pétala(s) oblonga(s); ápice(s) da pétala(s) cuculado(s); cor da pétala(s) rósea/lilás.

Forma de Vida
Erva

Substrato
Terrícola

DISTRIBUIÇÃO

Nativa, é endêmica do Brasil

Domínios Fitogeográficos
Cerrado

Tipos de Vegetação
Cerrado (lato sensu)

Distribuição Geográfica
Ocorrências confirmadas
Centro-Oeste (Goiás)

MATERIAL TESTEMUNHO

Monteiro, R.F., 130, RB (RB00572295), B, B (B 10 0345996), RB, 451548,  (RB00493851), Goiás, Typus
J.B.E. Pohl, 2205, B, B, 451548 (B 10 0248853), B, 451548 (B 10 0271787), Goiás, Typus

IMAGENS DE CAMPO/ILUSTRAÇÕES
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Angiospermas Bromeliaceae A.Juss.

Figura 1: Bromelia reversacantha Mez

BIBLIOGRAFIA

Forzza, R.C.; Monteiro, R.F. & Zappi, D. 2009. Lectotypification of Bromelia poeppigii and B. reversacantha (Bromeliaceae).
Willdenowia 39(1): 161-164.
Mez, C. 1891. Bromeliaceae. In: Martius, C. F. P. von; Eichler, A. W. & Urban, I. (eds.), Flora Brasiliensis. München, Wien,
Leipzig, 3(3): 173-200.
Monteiro, R. F. 2015. Sistemática de Bromelia (Bromeliaceae – Bromelioideae). Tese de doutorado. Instituto de Pesquisas Jardim
Botânico do Rio de Janeiro
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Angiospermas Bromeliaceae A.Juss.

Bromelia rondoniana L.B.Sm.
DESCRIÇÃO

Folha: bainha(s) face(s) abaxial indumento tomentoso(s); bainha(s) face(s) adaxial indumento tomentoso(s); forma da
bainha(s) oval(ais); pecíolo(s) ausente(s); forma da lâmina(s) da folha(s) linear(es). Inflorescência: com pedúnculo(s)
inserido(s) na(s) roseta(s) foliar(es); do tipo racemo(s); tamanho da bráctea(s) primária(s) menor que os ramo(s). Flor:
tamanho da bráctea(s) floral(ais) igual(ais) ou excedendo o ovário(s); forma da bráctea(s) floral(ais) elíptica(s); margem(ns)
da bráctea(s) floral(ais) aculeada(s); pedicelo(s) presente(s); forma da sépala(s) lanceada(s); simetria da sépala(s) simétrica(s);
indumento da sépala(s) lepidota(s); margem(ns) da sépala(s) aculeada(s); sépala(s) livre(s); forma da pétala(s) linear(es);
ápice(s) da pétala(s) cuculado(s); cor da pétala(s) roxa.

Forma de Vida
Erva

Substrato
Terrícola

DISTRIBUIÇÃO

Nativa, é endêmica do Brasil

Domínios Fitogeográficos
Amazônia

Tipos de Vegetação
Vegetação Sobre Afloramentos Rochosos

Distribuição Geográfica
Ocorrências confirmadas
Norte (Amazonas)

MATERIAL TESTEMUNHO

P. Luetzelburg, 21278, R, 46851a,  (R000046851a), R, 46851,  (R000046851), R, Amazonas, Typus

BIBLIOGRAFIA

Smith, L.B. & Downs, R.J. 1979. Bromelioideae (Bromeliaceae), vol 14(3) Flora Neotropica Monograph. New York: Hafner
Press.
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Angiospermas Bromeliaceae A.Juss.

Bromelia scarlatina (hortus ex Henricq)
E.Morren
Tem como sinônimo
basiônimo Distiacanthus scarlatinus hort. ex Henricq
homotípico Disteganthus scarlatinus (Henriq. ex Linden) G.Nicholson
homotípico Karatas scarlatina (Henriq. ex Linden) Harms

DESCRIÇÃO

Folha: bainha(s) face(s) abaxial indumento flocoso(s); bainha(s) face(s) adaxial indumento lepidoto(s); forma da bainha(s)
oval(ais); pecíolo(s) presente(s); forma da lâmina(s) da folha(s) elíptica(s). Inflorescência: com pedúnculo(s) emersa(s)
a(s) roseta(s) foliar(es); do tipo racemo(s); tamanho da bráctea(s) primária(s) maior(es) que os ramo(s). Flor: tamanho
da bráctea(s) floral(ais) igual(ais) ou excedendo o ovário(s); forma da bráctea(s) floral(ais) oblanceolada(s); margem(ns)
da bráctea(s) floral(ais) inteira; pedicelo(s) presente(s); forma da sépala(s) linear(es); simetria da sépala(s) simétrica(s);
indumento da sépala(s) lepidota(s)/flocoso(s); margem(ns) da sépala(s) inteira; sépala(s) livre(s); forma da pétala(s)
oboval(ais); ápice(s) da pétala(s) cuculado(s); cor da pétala(s) roxa.

Forma de Vida
Erva

Substrato
Terrícola

DISTRIBUIÇÃO

Nativa, desconhecido

Domínios Fitogeográficos
Amazônia

Tipos de Vegetação
Floresta Ombrófila (Floresta Pluvial)

Distribuição Geográfica
Ocorrências confirmadas
Norte (Amazonas)

MATERIAL TESTEMUNHO

T.C. Plowman, 7032, USM, GH, F, FMNH, V0402753F,  (V0402753F)

BIBLIOGRAFIA

Mez, C. 1891. Bromeliaceae. In: Martius, C. F. P. von; Eichler, A. W. & Urban, I. (eds.), Flora Brasiliensis. München, Wien,
Leipzig, 3(3): 173-200.
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Angiospermas Bromeliaceae A.Juss.

Bromelia sylvicola S.Moore
Tem como sinônimo
heterotípico Bromelia dilatata Esteves Pereira, Hofacker & Scharf

DESCRIÇÃO

Folha: bainha(s) face(s) abaxial indumento tomentoso(s); bainha(s) face(s) adaxial indumento tomentoso(s); forma
da bainha(s) oblonga(s); pecíolo(s) ausente(s); forma da lâmina(s) da folha(s) linear(es)/triangular(es). Inflorescência:
com pedúnculo(s) emersa(s) a(s) roseta(s) foliar(es); do tipo racemo(s); tamanho da bráctea(s) primária(s) maior(es) que
os ramo(s)/menor que os ramo(s). Flor: tamanho da bráctea(s) floral(ais) igual(ais) ou excedendo o ovário(s); forma da
bráctea(s) floral(ais) oval(ais); margem(ns) da bráctea(s) floral(ais) inteira; pedicelo(s) ausente(s); forma da sépala(s)
elíptica(s); simetria da sépala(s) simétrica(s); indumento da sépala(s) lepidota(s)/flocoso(s); margem(ns) da sépala(s) inteira/
aculeada(s); sépala(s) livre(s); forma da pétala(s) oboval(ais); ápice(s) da pétala(s) cuculado(s); cor da pétala(s) rósea.

Forma de Vida
Erva

Substrato
Terrícola

DISTRIBUIÇÃO

Nativa, não é endêmica do Brasil

Domínios Fitogeográficos
Cerrado

Tipos de Vegetação
Cerrado (lato sensu)

Distribuição Geográfica
Ocorrências confirmadas
Norte (Pará, Tocantins)
Centro-Oeste (Mato Grosso do Sul, Mato Grosso)

MATERIAL TESTEMUNHO

Moore, S., 489, BM, Mato Grosso, Typus
R.C. Forzza, 8685, RB,  (RB01114657), Tocantins
R.F.Monteiro, 592, RB, 559170, ,  (RB00737296), Mato Grosso do Sul

IMAGENS DE CAMPO/ILUSTRAÇÕES
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Angiospermas Bromeliaceae A.Juss.

Figura 1: Bromelia sylvicola S.Moore

BIBLIOGRAFIA

Esteves, E. P., Hofacker, A. & Scharf, U. 2012. Neue Arten der Gattung Bromelia aus dem Cerrado in Zentral-Brasilien (Teil
1): Bromelia dilatata. Die Bromelie 2012(2)-73-78.
Monteiro, R. F. 2015. Sistemática de Bromelia (Bromeliaceae – Bromelioideae). Tese de doutorado. Instituto de Pesquisas Jardim
Botânico do Rio de Janeiro.
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Angiospermas Bromeliaceae A.Juss.

Bromelia tubulosa L.B.Sm.
DESCRIÇÃO

Folha: bainha(s) face(s) abaxial indumento tomentoso(s)/seríceo(s); bainha(s) face(s) adaxial indumento tomentoso(s)/
seríceo(s); forma da bainha(s) oval(ais)/oblonga(s); pecíolo(s) ausente(s); forma da lâmina(s) da folha(s) linear(es).
Inflorescência: com pedúnculo(s) inserido(s) na(s) roseta(s) foliar(es); do tipo corimbo; tamanho da bráctea(s) primária(s)
maior(es) que os ramo(s). Flor: tamanho da bráctea(s) floral(ais) igual(ais) ou excedendo o ovário(s); forma da bráctea(s)
floral(ais) oblonga(s)/linear(es); margem(ns) da bráctea(s) floral(ais) aculeada(s); pedicelo(s) presente(s); forma da sépala(s)
linear(es); simetria da sépala(s) assimétrica(s); indumento da sépala(s) flocoso(s)/viloso(s); margem(ns) da sépala(s)
aculeada(s); sépala(s) conata(s); forma da pétala(s) linear(es); ápice(s) da pétala(s) reflexo(s); cor da pétala(s) branca.

Forma de Vida
Erva

Substrato
Terrícola

DISTRIBUIÇÃO

Nativa, não é endêmica do Brasil

Domínios Fitogeográficos
Amazônia

Tipos de Vegetação
Floresta Ombrófila (Floresta Pluvial)

Distribuição Geográfica
Ocorrências confirmadas
Norte (Amazonas, Pará)

MATERIAL TESTEMUNHO

J.M. Pires, 1661, INPA, Pará
R.C. Forzza, 5938, RB, 499250,  (RB00592345), Pará

BIBLIOGRAFIA

Smith, L.B. & Downs, R.J. 1979. Bromelioideae (Bromeliaceae), vol 14(3) Flora Neotropica Monograph. New York: Hafner
Press.
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Angiospermas Bromeliaceae A.Juss.

Bromelia unaensis Leme & Scharf
DESCRIÇÃO

Folha: bainha(s) face(s) abaxial indumento tomentoso(s); bainha(s) face(s) adaxial indumento tomentoso(s); forma da
bainha(s) oval(ais); pecíolo(s) ausente(s); forma da lâmina(s) da folha(s) linear(es). Inflorescência: com pedúnculo(s)
inserido(s) na(s) roseta(s) foliar(es); do tipo capítulo(s); tamanho da bráctea(s) primária(s) maior(es) que os ramo(s). Flor:
tamanho da bráctea(s) floral(ais) igual(ais) ou excedendo o ovário(s); forma da bráctea(s) floral(ais) oval(ais)/lanceolada(s);
margem(ns) da bráctea(s) floral(ais) inteira/aculeada(s); pedicelo(s) ausente(s); forma da sépala(s) lanceada(s); simetria da
sépala(s) simétrica(s); indumento da sépala(s) lepidota(s)/tomentoso(s); margem(ns) da sépala(s) inteira; sépala(s) livre(s);
forma da pétala(s) linear(es); ápice(s) da pétala(s) cuculado(s); cor da pétala(s) lilás.

COMENTÁRIO

Presente nas matas de tabuleiro do sul da Bahia, Bromelia unaensis é umas espécie com flores longas e delgadas, sépalas alvas e
pétalas lilases a purpúreas.

Forma de Vida
Erva

Substrato
Terrícola

DISTRIBUIÇÃO

Nativa, é endêmica do Brasil

Domínios Fitogeográficos
Mata Atlântica

Tipos de Vegetação
Floresta Ombrófila (Floresta Pluvial), Restinga

Distribuição Geográfica
Ocorrências confirmadas
Nordeste (Bahia)

MATERIAL TESTEMUNHO

E.M.C. Leme, 3003, RB, 569368,  (RB00778673), Bahia, Typus
E.M.C. Leme, 3003, HB (holotype):, Bahia, Typus

BIBLIOGRAFIA

Leme, E.M.C. & Scharf, U. 2011. Two new species from the Atlantic forest of Northeastern Brazil. Die Bromelie(2): 59-69.
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Angiospermas Bromeliaceae A.Juss.

Bromelia villosa Mez
Tem como sinônimo
heterotípico Bromelia charlesii P.J.Braun et al.

DESCRIÇÃO

Folha: bainha(s) face(s) abaxial indumento tomentoso(s)/seríceo(s); bainha(s) face(s) adaxial indumento tomentoso(s)/
seríceo(s); forma da bainha(s) oval(ais)/oblonga(s); pecíolo(s) ausente(s); forma da lâmina(s) da folha(s) linear(es)/
triangular(es). Inflorescência: com pedúnculo(s) inserido(s) na(s) roseta(s) foliar(es); do tipo capítulo(s); tamanho da
bráctea(s) primária(s) maior(es) que os ramo(s). Flor: tamanho da bráctea(s) floral(ais) diminuta(s); forma da bráctea(s)
floral(ais) linear(es); margem(ns) da bráctea(s) floral(ais) inteira; pedicelo(s) presente(s); forma da sépala(s) linear(es);
simetria da sépala(s) simétrica(s); indumento da sépala(s) flocoso(s)/viloso(s); margem(ns) da sépala(s) aculeada(s); sépala(s)
livre(s); forma da pétala(s) linear(es); ápice(s) da pétala(s) cuculado(s); cor da pétala(s) rósea.

COMENTÁRIO

O conteúdo deste campo foi omitido por apresentar problemas de formatação, por favor, consulte diretamente nossa página
(http://floradobrasil.jbrj.gov.br/).

Forma de Vida
Erva

Substrato
Terrícola

DISTRIBUIÇÃO

Nativa, é endêmica do Brasil

Domínios Fitogeográficos
Cerrado

Tipos de Vegetação
Área Antrópica, Cerrado (lato sensu)

Distribuição Geográfica
Ocorrências confirmadas
Norte (Tocantins)
Nordeste (Bahia)
Centro-Oeste (Goiás, Mato Grosso)
Possíveis ocorrências
Centro-Oeste (Distrito Federal)

MATERIAL TESTEMUNHO

A.F.M. Glaziou, 22191, K,  (K000322171), Goiás, Typus

BIBLIOGRAFIA

Mez, C. 1901. Botanische Jahrbücher für Systematik, Pflanzengeschichte und Pflanzengeographie 30 (Beibl, 67): 1-44.
Monteiro, R. F. 2015. Sistemática de Bromelia (Bromeliaceae – Bromelioideae). Tese de doutorado. Instituto de Pesquisas Jardim
Botânico do Rio de Janeiro, Rio de Janeiro.
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Angiospermas Bromeliaceae A.Juss.

Canistropsis (Mez) Leme
Este tratamento é composto pelos seguintes táxons: Canistropsis, Canistropsis albiflora, Canistropsis billbergioides, Canistropsis
burchellii, Canistropsis correia-araujoi, Canistropsis elata, Canistropsis exigua, Canistropsis marceloi, Canistropsis microps,
Canistropsis pulcherrima, Canistropsis seidelii, Canistropsis simulans.

COMO CITAR

Moreira, B.A., Wanderley, M.G.L. 2020. Canistropsis in Flora do Brasil 2020. Jardim Botânico do Rio de Janeiro. Disponível
em: http://floradobrasil.jbrj.gov.br/reflora/floradobrasil/FB5962.

DESCRIÇÃO

Ervas epífitas, rupícolas ou terrestres, estoloníferas e as vezes rizomatosas. Roseta infundibuliforme. Folhas papiráceas ou
subcoriáceas; bainha mais larga que a lâmina, elíptica, oval ou oblonga; lâmina lanceolada ou linear-lanceolada, as vezes
canaliculada, em geral mais
estreita na base, com forte distinção da bainha, margem serrilhada, lepidotas a glabrescentes. Escapo ereto, desde muito curto até
mais longo que as bainhas foliares; brácteas poucas a numerosas, em geral foliáceas, envolvendo ou não o escapo. Inflorescência
capituliforme, cilíndrica, com ramificações de primeira ordem, eixo principal e ramos geralmente curtos e espessados; brácteas
involucrais presentes ou não. Brácteas primárias poucas a numerosas, imbricadas, envolvendo os fascículos, podendo formar um
reservatório de água e de detritos, geralmente amplas, vistosas e coloridas, verdes na base e vermelhas, púrpuras, rosas, vináceas,
amarelas ou alaranjadas em direção ao ápice, totalmente verdes, geralmente lepidotas e de margem serrilhada; fascículos 1-15-
flores, complanados, subsésseis a curto-pedicelados, completamente encobertos ou não pela brácteas primárias; brácteas florais
pouco maiores que o ovário até muito maiores atingindo o comprimento das sépalas, margem inteira ou serrilhada apenas no
ápice, carenadas ou não. Flores sésseis ou curto-pediceladas; sépalas simétricas a assimétricas, conatas apenas na base, carenadas
ou não; pétalas geralmente conatas cerca da metade do comprimento ou apenas na base, normalmente alvas a raramente coloridas
em direção ao ápice (róseas, lilás ou azuis), algumas vezes com base e/ou margens alvas, ápice arredondado a agudo, patente ou
ereto, apêndices petalínos presentes ou ausentes, calosidades presentes ou não ao longo dos filetes internos; estames inclusos na
corola, filetes internos adnatos às pétalas e filetes externos livres; ovário ínfero, trígono, com hipanto formando tubo. Fruto baga;
sépalas persistentes.

COMENTÁRIO

O gênero é endêmico da Mata Atlântica brasileira. Sua distribuição prevalece nos domínios da Serra do Mar com algumas
espécies na Serra da Mantiqueira. São encontradas preferencialmente em matas úmidas de galeria. 

Forma de Vida
Erva

Substrato
Epífita, Rupícola, Terrícola

DISTRIBUIÇÃO

Nativa, é endêmica do Brasil

Domínios Fitogeográficos
Mata Atlântica

Tipos de Vegetação
Floresta Ombrófila (Floresta Pluvial), Restinga

Distribuição Geográfica
Ocorrências confirmadas
Nordeste (Bahia)
Sudeste (Espírito Santo, Rio de Janeiro, São Paulo)
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Angiospermas Bromeliaceae A.Juss.

Sul (Paraná, Santa Catarina)
Possíveis ocorrências
Sudeste (Espírito Santo)

CHAVE DE IDENTIFICAÇÃO

1. Pedúnculo da inflorescência curto, igualando ao comprimento das bainhas foliares
2. Pétalas com ápice patente
3. Roseta infundibuliforme; lâminas foliares fortemente canaliculadas; pétalas branca-azuladas.
................................................................. Canistropsis marceloi
3. Roseta tubular na base para o ápice; lâminas foliares com canalículos pouco evidentes em material vivo
ou sem canalículo; pétalas totalmente brancas
4. Brácteas primárias vermelhas, ca. 4,5×2,1cm, ultrapassando a altura das sépalas, envolvendo a
                 inflorescência; brácteas florais com margem inteira ....................... Canistropsis microps
4. Brácteas primárias verdes, ca. 2,8×0,9cm, não ultrapassando a altura das sépalas, expondo a
                 inflorescência; brácteas florais com margem serrilhada
5. Lâminas foliares serrilhadas com espinhos evidentes, lanceoladas, canalículo pouco evidente
6. Lâminas foliares linear-lanceoladas; brácteas involucrais oblongo-ovada com
ápice agudo-acuminado. .................................. Canistropsis simulans           
6. Lâminas foliares oblongo-lanceoladas; brácteas involucrais ovais com ápice
acuminado caudado. ..................................... Canistropsis burchellii
5. Lâminas foliares com serrilhas pouco evidentes, liguladas, sem canalículos. ...........
.......................................................... Canistropsis albiflora
2. Pétalas com ápice ereto
7. Pétalas róseas com ápice ereto recurvado. ........................Canistropsis correia-araujoi
7. Pétalas brancas com ápice totalmente ereto. ........................ Canistropsis pulcherrima
1. Pedúnculo da inflorescência longo, sempre ultrapassando as bainhas foliares
8. Inflorescência com brácteas involucrais e primárias vermelhas; fascículos com 2-4 flores;
          pétalas livres, apêndices petalinos presentes ................................ Canistropsis exiguum
8. Inflorescência com brácteas primárias preferencialmente amarelas, raro vináceas; fascículos com 5-15 flores;
    pétalas conatas na base, apêndices petalinos ausentes.
9. Inflorescência alongada, ca. 21cm; brácteas primárias deltóides .................. Canistropsis seidelli
9. Inflorescência mais curta, 5-12cm; brácteas primárias ovadas a oval-orbiculares na base e triangular atenuadas
                 no ápice
10.    Planta epífita, terrestre; escapo bem desenvolvido ultrapassando duas vezes o comprimento das
bainhas foliares, chegando a 12cm; brácteas involucrais com grande variação de coloração (amarelas,
castanhas, vináceas, róseas na base e amarelas no ápice); pétalas eretas. .....  Canistropsis billbergioides
10. Planta somente terrestre; escapo ultrapassando o comprimento das bainhas foliares, chegando até 5cm;
brácteas involucrais somente vináceas; pétalas patentes. .........................   Canistropsis elata

BIBLIOGRAFIA

Leme, E.M.C. 1998. Canistropsis – Bromélias da Mata Atlântica. Rio de Janeiro, Salamandra, 143p.
Moreira, B. A.; Wanderley, M. G. L. & Martinelli, G. Nidularium Lem.. In: Wanderley, M.G.L.; Shepherd, G.J.; Melhem, T.S.;
Giulietti. (Org.). Flora Fanerogâmica do Estado de São Paulo. São Paulo: Imprensa Oficial do Estado de São Paulo, 2007,
v. 5, p. 95-109. Disponível em: <http://botanica.sp.gov.br/files/2016/06/FFESP-Volume-V_06_24.pdf>
Smith, L. B. & R. J. Downs. 1979. Bromelioideae (Bromeliaceae). Flora Neotropica Monograph 14, 1493-2141. Hafner Press,
New York, New York, USA.
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Angiospermas Bromeliaceae A.Juss.

Canistropsis albiflora (L.B.Sm.) H.Luther
& Leme
Tem como sinônimo
basiônimo Neoregelia albiflora L.B.Sm.
heterotípico Nidularium lymanioides E.Pereira & Leme

DESCRIÇÃO

Folha: roseta(s) foliar(es) tubular(es) na(s) base aberta(s) para o ápice(s); bainha(s) foliar(es) desenvolvida(s); lâmina(s)
foliar(es) cor concolor(es) sempre verde(s); textura lâmina(s) foliar(es) papirácea(s); margem(ns) lâmina(s) foliar(es)
com espinhoso(s) pouco evidente(s); forma folha(s) linear(es) lanceolada(s) canaliculada(s); ápice(s) foliar(es) agudo(s).
Inflorescência: escapo curto(s) pedunculado(s); raque inflorescência(s) curta(s) capituliforme(s); bráctea-involucral(ais) cor
verde; bráctea-involucral(ais) tamanho menor que sépala(s); bráctea-involucral(ais) forma oblongo(s) ovada(s); bráctea-
involucral(ais) ápice(s) agudo(s). Flor: bráctea(s) floral(ais) carena(s) ausente(s); sépala(s) cor verde; sépala(s) simetria
assimétrica(s); sépala(s) forma oblongo(s) ovada(s); pétala(s) cor branca totalmente; pétala(s) forma patente(s)/lanceolada(s)
espatulada(s)/ápice(s) agudo(s). Fruto: cor verde.

Forma de Vida
Erva

Substrato
Epífita

DISTRIBUIÇÃO

Nativa, é endêmica do Brasil

Domínios Fitogeográficos
Mata Atlântica

Tipos de Vegetação
Floresta Ombrófila (Floresta Pluvial), Restinga

Distribuição Geográfica
Ocorrências confirmadas
Nordeste (Bahia)
Sudeste (Espírito Santo)

MATERIAL TESTEMUNHO

Kolmann, J.L., 785, MBML, RB, 506009,  (RB00605515)
Foster, R., 309, GH, Espírito Santo, Typus
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Angiospermas Bromeliaceae A.Juss.

Canistropsis billbergioides (Schult. &
Schult.f.) Leme
Tem como sinônimo
basiônimo Hohenbergia billbergioides Schult. & Schult.f.
homotípico Aechmea billbergioides (Schult. & Schult.f.) Baker
homotípico Nidularium billbergioides (Schult. & Schult.f.) L.B.Sm.
heterotípico Hohenbergia terminalis (Vell.) Beer
heterotípico Nidularium billbergioides  var.  citrinum (Burch. ex Baker) Reitz
heterotípico Nidularium bracteatum Mez
heterotípico Nidularium citrinum Mez
heterotípico Nidularium parviflorum Lindm.
heterotípico Nidularium terminale (Vell.) Stellfeld
heterotípico Tillandsia terminalis Vell.

DESCRIÇÃO

Folha: roseta(s) foliar(es) infundibuliforme(s); bainha(s) foliar(es) desenvolvida(s); lâmina(s) foliar(es) cor concolor(es)
sempre verde(s)/discolor(es) face(s) adaxial verde abaxial vinácea; textura lâmina(s) foliar(es) papirácea(s); margem(ns)
lâmina(s) foliar(es) serrilhada(s); forma folha(s) linear(es) lanceolada(s) não canaliculada(s); ápice(s) foliar(es) agudo(s).
Inflorescência: escapo longo(s) pedunculado(s); raque inflorescência(s) longa(s) capituliforme(s); bráctea-involucral(ais)
cor amarela/laranja; bráctea-involucral(ais) tamanho maior(es) que sépala(s); bráctea-involucral(ais) forma oval(ais)
orbicular(es); bráctea-involucral(ais) ápice(s) acuminado(s)/atenuado(s). Flor: bráctea(s) floral(ais) carenada(s); sépala(s) cor
esverdeada ápice(s) amarelo; sépala(s) simetria levemente assimétrica(s); sépala(s) forma oboval(ais)/lanceolada(s); pétala(s)
cor branca totalmente; pétala(s) forma ereta(s)/ápice(s) agudo(s)/ápice(s) apiculado(s). Fruto: cor amarelo laranja.

DESCRIÇÃO ADICIONAL

Planta epífita, terrestre ou rupícola, 30-40cm, rizomatosa e estolonífera. Folhas 8-18; bainha esverdeada, papirácea, 6-11×4-7cm,
oval; lâmina totalmente verdes ou vináceas na base ou totalmente, papirácea, 19,5-65×1,5 -3,5cm, mais estreita na metade
inferior, lanceolada, ápice agudo, atenuado, margem serrilhada. Escapo verde ou vináceo, longo, 15-40cm, sempre ultrapassando
as bainhas foliares, chegando a atingir o comprimento total das folhas, esparsamente lepidoto; brácteas escapais 2-3, amarelo-
esverdeadas, róseas, vináceas, ca. 4-8×1,2-4cm, estreito-triangulares, ápice acuminado, margem serrilhada, lepidotas em ambas as
faces. Inflorescência 3,5-7×5-12cm, capituliforme. Brácteas primárias amarelas, vermelhas ou vináceas, ca. 4-8×2,2-4cm, oval-
orbiculares na base e triangular-atenuadas no ápice, ápice acuminado, margem serrilhada; fascículos com 5-10 flores; brácteas
florais totalmente alvas ou em direção ao ápice amarelas, róseas ou púrpuras, ca. 2-1×0,4-1,5cm, mais curtas até do mesmo
comprimento das sépalas, ovais, ápice agudo, margem inteira, carenadas. Flores 2-3cm, sésseis; sépalas esverdeadas com ápice
amarelo ou alvas com base castanha, levemente assimétricas, 1-1,5x0,5cm, conatas na base ca. 0,3cm, ápice acuminado; pétalas
alvas, 1,5-2x0,5cm, conatas ca. 1cm, liguladas, ápice ereto, agudo a apiculado, quase arredondado, apêndices petalinos ausentes,
calosidade ausente; ovário ca. 0,6cm, obovóide.

Forma de Vida
Erva

Substrato
Epífita, Rupícola, Terrícola

DISTRIBUIÇÃO

Nativa, é endêmica do Brasil

Domínios Fitogeográficos
Mata Atlântica

Tipos de Vegetação
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Angiospermas Bromeliaceae A.Juss.

Floresta Ombrófila (Floresta Pluvial), Restinga

Distribuição Geográfica
Ocorrências confirmadas
Nordeste (Bahia)
Sudeste (Espírito Santo, Rio de Janeiro, São Paulo)
Sul (Paraná, Santa Catarina)

MATERIAL TESTEMUNHO

G. Martinelli, 853, RB
C.F.P. Martius, s.n., M, Bahia, Typus
Loefgren, A., CGG2507, SP,  (SP008958)

IMAGENS DE CAMPO/ILUSTRAÇÕES

Figura 1: Canistropsis billbergioides (Schult. & Schult.f.) Leme

BIBLIOGRAFIA

Moreira, B. A.; Wanderley, M. G. L.; Martinelli, G. Nidularium Lem.. In: Wanderley, M.G.L.; Shepherd, G.J.; Melhem, T.S.;
Giulietti. (Org.). Flora Fanerogâmica do Estado de São Paulo. São Paulo: Imprensa Oficial do Estado de São Paulo, 2007,
v. 5, p. 95-109. Disponível em: <http://botanica.sp.gov.br/files/2016/06/FFESP-Volume-V_06_24.pdf>
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Angiospermas Bromeliaceae A.Juss.

Canistropsis burchellii (Baker) Leme
Tem como sinônimo
basiônimo Aechmea burchellii Baker
homotípico Aregelia burchellii (Baker) Mez
homotípico Nidularium burchellii (Baker) Mez
heterotípico Nidularium emergens (Lindm.) Mez
heterotípico Nidularium pubisepalum Mez
Cryptanthus emergens Lindm.

DESCRIÇÃO

Folha: roseta(s) foliar(es) tubular(es) na(s) base aberta(s) para o ápice(s); bainha(s) foliar(es) desenvolvida(s); lâmina(s)
foliar(es) cor discolor(es) face(s) adaxial verde abaxial vinácea; textura lâmina(s) foliar(es) papirácea(s); margem(ns)
lâmina(s) foliar(es) serrilhada(s); forma folha(s) oblonga(s)/lanceolada(s); ápice(s) foliar(es) acuminado(s). Inflorescência:
escapo curto(s) pedunculado(s); raque inflorescência(s) curta(s) capituliforme(s); bráctea-involucral(ais) cor verde; bráctea-
involucral(ais) tamanho menor que sépala(s)/tamanho iguais às sépala(s); bráctea-involucral(ais) forma oval(ais); bráctea-
involucral(ais) ápice(s) acuminado(s)/caudado(s). Flor: bráctea(s) floral(ais) carena(s) ausente(s); sépala(s) cor verde;
sépala(s) simetria assimétrica(s); sépala(s) forma elíptico(s) lanceolada(s); pétala(s) cor branca totalmente; pétala(s) forma
patente(s)/ligulada(s)/ápice(s) agudo(s)/calosidade(s) inconspícua(s). Fruto: cor amarelo laranja/verde.

DESCRIÇÃO ADICIONAL

Planta epífita ou rupícola, 26-40cm, estolonífera. Folhas ca. 8; bainha esverdeada, papirácea, 5-9,5×2-7cm, elíptica; lâmina
verde, face abaxial vinácea, papirácea, 13-45× 2-5cm, oblanceolada, ápice acuminado, podendo ser estreitadas na base ou não
na base, margem serrilhada. Escapo verde-claro, curto, 4,5-8cm, sempre imerso na roseta, esparsamente lepidoto; brácteas 2-4,
esverdeadas, 3,2-6×0,5-2cm, lanceoladas, ápice acuminado, margem serrilhada, lepidotas em ambas as faces. Inflorescência
2-5cm, globosa, ultrapassando pouco as bainhas foliares. Brácteas primárias verdes, membranáceas, não ultrapassando a altura das
sépalas, deixando a inflorescência exposta, 1,5-2,8×0,7-10cm, ovais, ápice acuminado, caudado, margem serrilhada; fascículos
com 2-8 flores; brácteas florais alvas, 1-2,5cm, mais curtas que as sépalas, lanceoladas, ápice agudo, margem serrilhada. Flores
1,5-2cm, sésseis; sépalas verdes, assimétricas, ca. 2cm, conatas 0,3cm, ápice acuminado, carenadas; pétalas alvas, podendo
apresentar mácula esverdeada, ca. 1,5cm, conatas ca. 0,2cm, liguladas, ápice patente, agudo, apêndices petalinos ausentes,
calosidade incospícua; ovário ca. 0,5cm, elipsóide

Forma de Vida
Erva

Substrato
Epífita, Terrícola

DISTRIBUIÇÃO

Nativa, é endêmica do Brasil

Domínios Fitogeográficos
Mata Atlântica

Tipos de Vegetação
Floresta Ombrófila (Floresta Pluvial), Restinga

Distribuição Geográfica
Ocorrências confirmadas
Sudeste (São Paulo)

MATERIAL TESTEMUNHO

W.J. Burchell, 3487, K, São Paulo, Typus
Loefgren, A., CGG1639, SP, 12329,  (SP008957), São Paulo
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Angiospermas Bromeliaceae A.Juss.

Loefgren, A., CGG3360, SP, 12326,  (SP008955), São Paulo
L.B. Smith, 15397, R
B.A. Moreira, 210, RB, 504029,  (RB00601093)

BIBLIOGRAFIA

Moreira, B. A.; Wanderley, M. G. L.; Martinelli, G. Nidularium Lem.. In: Wanderley, M.G.L.; Shepherd, G.J.; Melhem, T.S.;
Giulietti. (Org.). Flora Fanerogâmica do Estado de São Paulo. São Paulo: Imprensa Oficial do Estado de São Paulo, 2007,
v. 5, p. 95-109. Disponível em: <http://botanica.sp.gov.br/files/2016/06/FFESP-Volume-V_06_24.pdf>
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Angiospermas Bromeliaceae A.Juss.

Canistropsis correia-araujoi (E.Pereira &
Leme) Leme
Tem como sinônimo
basiônimo Nidularium correia-araujoi E.Pereira & Leme

DESCRIÇÃO

Folha: roseta(s) foliar(es) tubular(es) na(s) base aberta(s) para o ápice(s); bainha(s) foliar(es) desenvolvida(s); lâmina(s)
foliar(es) cor concolor(es) mancha(s) vinácea na(s) base; textura lâmina(s) foliar(es) cartácea(s); margem(ns) lâmina(s)
foliar(es) com espinho(s) muito evidente(s); forma folha(s) linear(es) lanceolada(s) não canaliculada(s); ápice(s) foliar(es)
agudo(s)/apiculado(s). Inflorescência: escapo curto(s) pedunculado(s); raque inflorescência(s) curta(s) capituliforme(s);
bráctea-involucral(ais) cor vinácea/castanha; bráctea-involucral(ais) tamanho maior(es) que sépala(s)/tamanho iguais às
sépala(s); bráctea-involucral(ais) forma oval(ais); bráctea-involucral(ais) ápice(s) agudo(s). Flor: bráctea(s) floral(ais)
carenada(s)/menor que às sépala(s)/margem(ns) inteira/margem(ns) serrilhada(s); sépala(s) cor esverdeada/vermelha; sépala(s)
simetria levemente assimétrica(s); sépala(s) forma elíptica(s)/ápice(s) agudo(s); pétala(s) cor rósea; pétala(s) forma ereto(s)
recurvado(s) após antese/obovada(s)/linear(es) espatulada(s)/ápice(s) agudo(s)/ápice(s) apiculado(s)/calosidade(s) inconspícua(s).
Fruto: cor castanho/vináceo.

Forma de Vida
Erva

DISTRIBUIÇÃO

Nativa, é endêmica do Brasil

Domínios Fitogeográficos
Mata Atlântica

Tipos de Vegetação
Floresta Ombrófila (Floresta Pluvial)

Distribuição Geográfica
Ocorrências confirmadas
Sudeste (Rio de Janeiro)
Possíveis ocorrências
Sudeste (Espírito Santo)

MATERIAL TESTEMUNHO

Araújo, L.K.C., 625, HB, RB, 267030,  (RB00286289), Rio de Janeiro, Typus
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Angiospermas Bromeliaceae A.Juss.

Canistropsis elata (E.Pereira & Leme)
Leme
DESCRIÇÃO

Folha: roseta(s) foliar(es) infundibuliforme(s); bainha(s) foliar(es) desenvolvida(s); lâmina(s) foliar(es) cor discolor(es) face(s)
adaxial verde abaxial vinácea; textura lâmina(s) foliar(es) papirácea(s); margem(ns) lâmina(s) foliar(es) serreada(s); forma
folha(s) linear(es) lanceolada(s) canaliculada(s); ápice(s) foliar(es) longo(s) acuminado(s). Inflorescência: escapo longo(s)
pedunculado(s); raque inflorescência(s) longa(s) capituliforme(s); bráctea-involucral(ais) cor vinácea; bráctea-involucral(ais)
tamanho maior(es) que sépala(s); bráctea-involucral(ais) forma lanceolada(s); bráctea-involucral(ais) ápice(s) longo(s)
acuminado(s). Flor: bráctea(s) floral(ais) carenada(s)/menor que às sépala(s)/margem(ns) inteira; sépala(s) cor verde; sépala(s)
simetria levemente assimétrica(s); sépala(s) forma elíptica(s)/ápice(s) agudo(s)/carenada(s); pétala(s) cor branca totalmente;
pétala(s) forma patente(s)/ápice(s) agudo(s)/calosidade(s) inconspícua(s). Fruto: cor amarelo laranja.

Forma de Vida
Erva

DISTRIBUIÇÃO

Nativa, é endêmica do Brasil

Domínios Fitogeográficos
Mata Atlântica

Tipos de Vegetação
Floresta Ombrófila (Floresta Pluvial)

Distribuição Geográfica
Ocorrências confirmadas
Sudeste (Rio de Janeiro)

MATERIAL TESTEMUNHO

D. Sucre, 4893, RB, Rio de Janeiro
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Angiospermas Bromeliaceae A.Juss.

Canistropsis exigua (E.Pereira & Leme)
Leme
DESCRIÇÃO

Folha: roseta(s) foliar(es) infundibuliforme(s); bainha(s) foliar(es) desenvolvida(s)/distinta(s); lâmina(s) foliar(es) cor
concolor(es) sempre verde(s); textura lâmina(s) foliar(es) papirácea(s); margem(ns) lâmina(s) foliar(es) serrilhada(s); forma
folha(s) linear(es) lanceolada(s) canaliculada(s); ápice(s) foliar(es) longo(s) acuminado(s)/apiculado(s). Inflorescência: escapo
longo(s) pedunculado(s); raque inflorescência(s) curta(s) capituliforme(s); bráctea-involucral(ais) cor vermelha; bráctea-
involucral(ais) tamanho maior(es) que sépala(s); bráctea-involucral(ais) forma lanceolada(s); bráctea-involucral(ais) ápice(s)
longo(s) acuminado(s). Flor: bráctea(s) floral(ais) carena(s) ausente(s)/menor que às sépala(s); sépala(s) cor alvo; sépala(s)
simetria assimétrica(s); sépala(s) forma estreito(s) elíptica(s)/ápice(s) agudo(s)/ápice(s) apiculado(s); pétala(s) cor branca
totalmente; pétala(s) forma ereta(s)/ápice(s) agudo(s)/apêndice(s) fimbriado(s). Fruto: cor branco.

Forma de Vida
Erva

Substrato
Epífita, Rupícola, Terrícola

DISTRIBUIÇÃO

Nativa, é endêmica do Brasil

Domínios Fitogeográficos
Mata Atlântica

Tipos de Vegetação
Floresta Ombrófila (Floresta Pluvial)

Distribuição Geográfica
Ocorrências confirmadas
Sudeste (São Paulo)

MATERIAL TESTEMUNHO

Kuhlmann, M., 1765, SP, São Paulo, Typus
Castellanos, A., 23193, GUA
E.M.C. Leme, 3175, RB, 432206,  (RB00369119)

IMAGENS DE CAMPO/ILUSTRAÇÕES
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Angiospermas Bromeliaceae A.Juss.

Figura 1: Canistropsis exigua (E.Pereira & Leme) Leme
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Angiospermas Bromeliaceae A.Juss.

Canistropsis marceloi (E.Pereira &
Moutinho) Leme
Tem como sinônimo
basiônimo Neoregelia marceloi E. Pereira & Moutinho

DESCRIÇÃO

Folha: roseta(s) foliar(es) infundibuliforme(s); bainha(s) foliar(es) desenvolvida(s); lâmina(s) foliar(es) cor concolor(es)
mancha(s) vinácea na(s) base; textura lâmina(s) foliar(es) cartácea(s); margem(ns) lâmina(s) foliar(es) com espinhoso(s)
pouco evidente(s)/com espinho(s) muito evidente(s); forma folha(s) linear(es) lanceolada(s) canaliculada(s); ápice(s) foliar(es)
agudo(s)/acuminado(s)/apiculado(s). Inflorescência: escapo curto(s) pedunculado(s); raque inflorescência(s) curta(s)
capituliforme(s); bráctea-involucral(ais) cor verde/castanha; bráctea-involucral(ais) tamanho maior(es) que sépala(s);
bráctea-involucral(ais) forma ovado(s) lanceolada(s); bráctea-involucral(ais) ápice(s) longo(s) acuminado(s). Flor: bráctea(s)
floral(ais) carenada(s)/carena(s) ausente(s)/menor que às sépala(s)/margem(ns) serrilhada(s); sépala(s) cor vermelha; sépala(s)
simetria levemente assimétrica(s); sépala(s) forma elíptico(s) lanceolada(s)/ápice(s) acuminado(s); pétala(s) cor branca à
azulada; pétala(s) forma patente(s)/calosidade(s) inconspícua(s). Fruto: cor vermelho.

Forma de Vida
Erva

Substrato
Epífita, Rupícola, Terrícola

DISTRIBUIÇÃO

Nativa, é endêmica do Brasil

Domínios Fitogeográficos
Mata Atlântica

Tipos de Vegetação
Floresta Ombrófila (Floresta Pluvial)

Distribuição Geográfica
Ocorrências confirmadas
Sudeste (Rio de Janeiro)

MATERIAL TESTEMUNHO

J.M.A. Braga, 1397, RB, 330826,  (RB00475198)
E.M.C. Leme, 717, RB, 235226, ,  (RB00578588)
P. Leitman, 238, RB, 511548,  (RB00636423)
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Angiospermas Bromeliaceae A.Juss.

Canistropsis microps (E.Morren ex Mez)
Leme
Tem como sinônimo
basiônimo Nidularium microps E.Morren ex Mez
homotípico Aregelia microps (E.Morren ex Mez) Mez
heterotípico Nidularium angraense E.Pereira & Leme
heterotípico Nidularium microcephalum  var.  bicensis Ule
heterotípico Nidularium microcephalum Ule
heterotípico Nidularium microps  var.  bicense (Ule) L.B.Sm.
heterotípico Nidularium microps  var.  pallidum L.B.Sm.

DESCRIÇÃO

Folha: roseta(s) foliar(es) tubular(es) na(s) base aberta(s) para o ápice(s); bainha(s) foliar(es) desenvolvida(s); lâmina(s)
foliar(es) cor concolor(es) sempre verde(s); textura lâmina(s) foliar(es) papirácea(s); margem(ns) lâmina(s) foliar(es)
serrilhada(s); forma folha(s) lanceolada(s); ápice(s) foliar(es) acuminado(s). Inflorescência: escapo curto(s) pedunculado(s);
raque inflorescência(s) curta(s) capituliforme(s); bráctea-involucral(ais) cor vermelha; bráctea-involucral(ais) tamanho
maior(es) que sépala(s); bráctea-involucral(ais) forma oval(ais); bráctea-involucral(ais) ápice(s) acuminado(s). Flor:
bráctea(s) floral(ais) carena(s) ausente(s)/menor que às sépala(s)/margem(ns) inteira; sépala(s) cor alvo; sépala(s) simetria
assimétrica(s); sépala(s) forma ápice(s) acuminado(s); pétala(s) cor branca totalmente; pétala(s) forma patente(s)/ligulada(s)/
ápice(s) agudo(s)/calosidade(s) inconspícua(s). Fruto: cor branco na(s) base e lilás para o ápice(s).

Forma de Vida
Erva

Substrato
Epífita, Terrícola

DISTRIBUIÇÃO

Nativa, é endêmica do Brasil

Domínios Fitogeográficos
Mata Atlântica

Tipos de Vegetação
Floresta Ombrófila (Floresta Pluvial)

Distribuição Geográfica
Ocorrências confirmadas
Sudeste (Rio de Janeiro, São Paulo)

MATERIAL TESTEMUNHO

D. Sucre, 2171, RB, 138024, ,  (RB00210041)
C. Farney, 15, RB, 223575,  (RB00209982)
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Angiospermas Bromeliaceae A.Juss.

Canistropsis pulcherrima (E.Pereira &
Leme) Leme
Tem como sinônimo
basiônimo Nidularium pulcherrimum E.Pereira & Leme

DESCRIÇÃO

Folha: roseta(s) foliar(es) infundibuliforme(s); bainha(s) foliar(es) desenvolvida(s)/distinta(s); lâmina(s) foliar(es) cor
concolor(es) sempre verde(s); textura lâmina(s) foliar(es) cartácea(s); margem(ns) lâmina(s) foliar(es) serrilhada(s);
forma folha(s) linear(es) lanceolada(s) canaliculada(s); ápice(s) foliar(es) acuminado(s). Inflorescência: escapo curto(s)
pedunculado(s); raque inflorescência(s) curta(s) capituliforme(s); bráctea-involucral(ais) cor rósea; bráctea-involucral(ais)
tamanho maior(es) que sépala(s); bráctea-involucral(ais) forma ovado(s) lanceolada(s); bráctea-involucral(ais) ápice(s)
agudo(s). Flor: bráctea(s) floral(ais) carenada(s)/menor que às sépala(s)/margem(ns) inteira; sépala(s) cor alvo/esverdeada;
sépala(s) simetria levemente assimétrica(s); sépala(s) forma oboval(ais)/ápice(s) agudo(s)/ápice(s) apiculado(s)/carenada(s);
pétala(s) cor branca totalmente; pétala(s) forma ereta(s)/linear(es) espatulada(s)/ápice(s) agudo(s). Fruto: cor amarelo laranja.

Forma de Vida
Erva

DISTRIBUIÇÃO

Nativa, é endêmica do Brasil

Domínios Fitogeográficos
Mata Atlântica

Tipos de Vegetação
Floresta Ombrófila (Floresta Pluvial)

Distribuição Geográfica
Ocorrências confirmadas
Sudeste (Rio de Janeiro)

MATERIAL TESTEMUNHO

Gurken, L.C., 1491, HB, Rio de Janeiro, Typus
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Angiospermas Bromeliaceae A.Juss.

Canistropsis seidelii (L.B.Sm. & Reitz)
Leme
Este tratamento é composto pelos seguintes táxons: Canistropsis seidelii, .

Tem como sinônimo
basiônimo Nidularium seidelii L.B.Sm. & Reitz
heterotípico Canistropsis seidelii  var.  welteri A.Seidel ex Roeth

DESCRIÇÃO

Folha: roseta(s) foliar(es) infundibuliforme(s); bainha(s) foliar(es) desenvolvida(s); lâmina(s) foliar(es) cor concolor(es)
sempre verde(s)/concolor(es) mancha(s) vinácea na(s) base; textura lâmina(s) foliar(es) papirácea(s); margem(ns) lâmina(s)
foliar(es) serrilhada(s); forma folha(s) estreito(s) oblonga(s); ápice(s) foliar(es) mucronado(s). Inflorescência: escapo longo(s)
pedunculado(s); raque inflorescência(s) longa(s) cilíndrica(s); bráctea-involucral(ais) cor amarela/castanha; bráctea-
involucral(ais) tamanho maior(es) que sépala(s); bráctea-involucral(ais) forma deltoide(s); bráctea-involucral(ais) ápice(s)
agudo(s)/acuminado(s). Flor: bráctea(s) floral(ais) carenada(s)/menor que às sépala(s)/margem(ns) inteira; sépala(s) cor alvo;
sépala(s) simetria levemente assimétrica(s); sépala(s) forma oboval(ais)/ápice(s) acuminado(s); pétala(s) cor branca totalmente;
pétala(s) forma ereta(s). Fruto: cor verde.

Forma de Vida
Erva

Substrato
Epífita

DISTRIBUIÇÃO

Nativa, é endêmica do Brasil

Domínios Fitogeográficos
Mata Atlântica

Tipos de Vegetação
Floresta Ombrófila (Floresta Pluvial), Restinga

Distribuição Geográfica
Ocorrências confirmadas
Sudeste (Rio de Janeiro, São Paulo)

MATERIAL TESTEMUNHO

Seidel, A., 6-20, US, HB, São Paulo, Typus
Duarte, C., 54, RB, 305361,  (RB00242775)
G. Martinelli, 5731, RB, 193412, ,  (RB00242746)
Machado, T.M., 715, UFRN,  (UFRN00018853), Rio de Janeiro
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Angiospermas Bromeliaceae A.Juss.

Canistropsis simulans (E.Pereira & Leme)
Leme
Tem como sinônimo
basiônimo Nidularium simulans E.Pereira & Leme

DESCRIÇÃO

Folha: roseta(s) foliar(es) tubular(es) na(s) base aberta(s) para o ápice(s); bainha(s) foliar(es) desenvolvida(s); lâmina(s)
foliar(es) cor discolor(es) face(s) adaxial verde abaxial vinácea; textura lâmina(s) foliar(es) cartácea(s); margem(ns) lâmina(s)
foliar(es) serrilhada(s); forma folha(s) linear(es) lanceolada(s) canaliculada(s); ápice(s) foliar(es) agudo(s)/acuminado(s)/
apiculado(s). Inflorescência: escapo curto(s) pedunculado(s); raque inflorescência(s) curta(s) capituliforme(s); bráctea-
involucral(ais) cor verde/vinácea; bráctea-involucral(ais) tamanho menor que sépala(s); bráctea-involucral(ais) forma
oblongo(s) ovada(s); bráctea-involucral(ais) ápice(s) agudo(s)/acuminado(s). Flor: bráctea(s) floral(ais) carena(s) ausente(s)/
menor que às sépala(s)/margem(ns) serrilhada(s); sépala(s) cor verde; sépala(s) simetria assimétrica(s); sépala(s) forma
oblongo-elíptica(s); pétala(s) cor branca totalmente; pétala(s) forma patente(s) recurvada(s)/lanceolada(s) espatulada(s)/ápice(s)
acuminado(s)/ápice(s) apiculado(s)/calosidade(s) inconspícua(s). Fruto: cor amarelo laranja.

COMENTÁRIO

Apesar de ter sido mantida como Canistropsis simulans, conforme publicado na lista da Flora do Brasil, é provável que a espécie
seja um sinônimo de Canistropsis burchellii (Baker) Leme , conforme proposto por Moreira et al. (2007).

Forma de Vida
Erva

Substrato
Epífita

DISTRIBUIÇÃO

Nativa, é endêmica do Brasil

Domínios Fitogeográficos
Mata Atlântica

Tipos de Vegetação
Floresta Ombrófila (Floresta Pluvial)

Distribuição Geográfica
Ocorrências confirmadas
Sudeste (Rio de Janeiro, São Paulo)

MATERIAL TESTEMUNHO

E.M.C. Leme, 3169, HB
Menescal, R., s.n., RB, 232578,  (RB00564721), WU, HB, Rio de Janeiro, Typus

BIBLIOGRAFIA

Moreira, B. A.; Wanderley, M. G. L. & Martinelli, G. Nidularium Lem.. In: Wanderley, M.G.L.; Shepherd, G.J.; Melhem, T.S.;
Giulietti. (Org.). Flora Fanerogâmica do Estado de São Paulo. São Paulo: Imprensa Oficial do Estado de São Paulo, 2007,
v. 5, p. 95-109. Disponível em: <http://botanica.sp.gov.br/files/2016/06/FFESP-Volume-V_06_24.pdf>
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Angiospermas Bromeliaceae A.Juss.

Canistrum E.Morren
Este tratamento é composto pelos seguintes táxons: Canistrum, Canistrum alagoanum, Canistrum aurantiacum, Canistrum
auratum, Canistrum camacaense, Canistrum fosterianum, Canistrum guzmanioides, Canistrum improcerum, Canistrum
lanigerum, Canistrum montanum, Canistrum pickelii, Canistrum sandrae, Canistrum seidelianum, Canistrum triangulare.

COMO CITAR

Maciel, J.R. 2020. Canistrum in Flora do Brasil 2020. Jardim Botânico do Rio de Janeiro. Disponível em: http://
floradobrasil.jbrj.gov.br/reflora/floradobrasil/FB5974.

Tem como sinônimo
heterotípico Mosenia Lindm.

DESCRIÇÃO

Ervas, epífitas, terrícolas, rupícolas ou saxícolas. Folhas rosuladas, patentes a eretas; bainha foliar oval, ampla, verdes a marrom
escuras, glabrescentes a densamente lepidotas; lâmina foliar membranosa a coriácea, linear a lanceolada, estreitada em direção
à base, glabrescentes ou esparsa a densamente lepidota em ambas as faces, verdes, ápice agudo, margens inteiras a denteadas.
Pedúnculo encurtado ou alongado, exposto ou totalmente coberto por brácteas, ereto ou geniculado próximo ao ápice, verde a
marrom. Inflorescência composta, corimbosa, cupuliforme, multiflora, congesta, eixo central encurtado ou alongado, envolvida
por longas brácteas involucrais; brácteas involucrais esverdeadas a vermelhas, amarelas, laranjas, margem inteira ou denteada,
ápice apiculado ou agudo, membranosas a cartáceas. Brácteas florais ultrapassando o comprimento das sépalas, mesmas cores das
brácteas involucrais. Flores sésseis ou curto-pediceladas, eretas; sépalas livres a conatas na base, assimétricas, margens inteiras,
glabras a lanuginosas, ápice agudo a mucronado; pétalas livres, com 2 apêndices petalíneos; estames inclusos. Futo baga.

Forma de Vida
Erva

Substrato
Epífita, Rupícola, Terrícola

DISTRIBUIÇÃO

Nativa, é endêmica do Brasil

Domínios Fitogeográficos
Caatinga, Mata Atlântica

Tipos de Vegetação
Floresta Estacional Semidecidual, Floresta Ombrófila (Floresta Pluvial), Restinga

Distribuição Geográfica
Ocorrências confirmadas
Nordeste (Alagoas, Bahia, Paraíba, Pernambuco)
Sudeste (Espírito Santo, Minas Gerais)

CHAVE DE IDENTIFICAÇÃO

1. Folha lanceolada ... C. triangulare
1. Folha linear a linear-lanceolada .. 2
 
2. Folha variegada .. C. seidelianum
2. Folha monocromática .. 3
 
3. Margem da bráctea involucral inteira .. 4
3. Margem da bráctea involucral serreada .. 10
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Angiospermas Bromeliaceae A.Juss.

4. Inflorescência densamente lanosa na antese .. C. lanigerum
4. Inflorescência glabra .. 5
 
5. Brácteas involucrais amarelas ou laranjas .. C. pickelii
5. Brácteas involucrais vermelhas ou róseas
 
6. Pétalas com base branca e ápice róseo .. 7
6. Pétalas amarelas .. 8
 
7. Rizomas evidentes; inflorescência mais longas que as lâminas foliares ...... C. montanum
7. Acaule, inflorescência mais curta que as lâminas foliares ... C. guzmanioides
 
8. Ápice da pétala reflexo; estigma exserto na antese .. C. alagoanum
8. Ápice da pétala ereto; estigma inserto na antese .. 9
 
9. Plantas robustas, folhas 50-150 cm comp., (AL, PB, PE) .. C. aurantiacum
9. Plantas de porte médio, folhas 20-60 cm comp., (BA) .. C. camacaense
 
10. Folhas patentes; bráctea involucral rósea; pétala rósea .. C. sandrae
10. Folhas eretas; bráctea involucral vermelhas, amarelas ou laranja; pétalas amarela ou lilás .. 11
 
11. Roseta tubulosa, folhas com máculas negras no ápice, pétalas com ápice reflexo .. C. fosterianum
11. Roseta crateriforme, folhas sem máculas negras no ápice, petalas com ápice ereto .. 12
 
12. Inflorescência mais longa que lâminas foliares; bráctea involucral amarela a laranja; pétalas amarelas .. C. auratum
12. Inflorescência mais curta que lâminas foliares; bráctea involucral vermelha; pétalas com base branca e ápice lilás .. C.
improcerum
 

BIBLIOGRAFIA

Leme, E. M. C. 1997. Canistrum, Bromélias da Mata Atlântica. Ed. Salamandra, Rio de Janeiro, 107p.
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Angiospermas Bromeliaceae A.Juss.

Canistrum alagoanum Leme &
J.A.Siqueira
DESCRIÇÃO

Caule: rizoma(s) evidente(s). Folha: ornamentação da face(s) adaxial monocromática(s); posição ereta(s). Inflorescência:
eixo da inflorescência(s) alongado(s); pedúnculo(s) ereto(s); inflorescência(s) mais curta que lâmina(s) foliar(es); bráctea-
involucral(ais) vermelha; margem(ns) das bráctea-involucral(ais) inteira. Flor: ápice(s) das pétala(s) reflexo(s); cor das
pétala(s) amarela; forma da pétala(s) linear(es) lanceolada(s); estame(s) na(s) antese inserido(s); estigma(s) na(s) antese
exserto(s).

COMENTÁRIO

Espécie relacionada à C. pickelii com base no compartilhamento de eixo da inflorescência alongado e pelas distribuições
geográficas sobrepostas. No entanto, essa relação é superficial pois C. alagoanum possui inflorescências com brácteas vermelhas
(vs. laranjas ou amarelas em C. pickelii) e flores amarelas (vs. brancas em C. pickelii).

Forma de Vida
Erva

Substrato
Epífita, Rupícola

DISTRIBUIÇÃO

Nativa, é endêmica do Brasil

Domínios Fitogeográficos
Mata Atlântica

Tipos de Vegetação
Floresta Ombrófila (Floresta Pluvial)

Distribuição Geográfica
Ocorrências confirmadas
Nordeste (Alagoas)

MATERIAL TESTEMUNHO

Siqueira-Filho, J.A., 1145, UFP, 32496,  (UFP032496), Alagoas
G. Martinelli, 15337, RB, 372022, , ,  (RB00140937)

BIBLIOGRAFIA

Siqueira-Filho, J.A. & Leme, E.M.C. 2006. Fragmentos de Mata Atlântica do Nordeste: Biodiversidade, conservação e suas
bromélias. Andrea Jakobsson Estúdio Editorial Ltda., Rio de Janeiro. 416 p.
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Angiospermas Bromeliaceae A.Juss.

Canistrum aurantiacum E.Morren
Tem como sinônimo
homotípico Aechmea aurantiaca (E.Morren) Baker

DESCRIÇÃO

Caule: rizoma(s) evidente(s). Folha: ornamentação da face(s) adaxial monocromática(s); posição ereta(s). Inflorescência:
eixo da inflorescência(s) encurtado(s); pedúnculo(s) ereto(s); inflorescência(s) mais curta que lâmina(s) foliar(es); bráctea-
involucral(ais) vermelha; margem(ns) das bráctea-involucral(ais) inteira. Flor: ápice(s) das pétala(s) ereto(s); cor das
pétala(s) amarela; forma da pétala(s) lanceolada(s); estame(s) na(s) antese inserido(s); estigma(s) na(s) antese inserido(s).

COMENTÁRIO

Canistrum aurantiacum é a mais robusta planta do gênero. Suas folhas medindo de 50-150 cm e suas inflorescências cupuliformes
com brácteas de vermelho intenso permitem reconhecer facilmente essa espécie no campo.

Forma de Vida
Erva

Substrato
Epífita, Terrícola

DISTRIBUIÇÃO

Nativa, é endêmica do Brasil

Domínios Fitogeográficos
Caatinga, Mata Atlântica

Tipos de Vegetação
Floresta Estacional Semidecidual, Floresta Ombrófila (Floresta Pluvial), Restinga

Distribuição Geográfica
Ocorrências confirmadas
Nordeste (Alagoas, Paraíba, Pernambuco)

MATERIAL TESTEMUNHO

A.C.Sevilha, 2664, RB,  (RB00605912)

IMAGENS DE CAMPO/ILUSTRAÇÕES
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Angiospermas Bromeliaceae A.Juss.

Figura 1: Canistrum aurantiacum E.Morren
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Angiospermas Bromeliaceae A.Juss.

Canistrum auratum Leme
DESCRIÇÃO

Caule: rizoma(s) evidente(s). Folha: ornamentação da face(s) adaxial monocromática(s); posição ereta(s). Inflorescência:
eixo da inflorescência(s) encurtado(s); pedúnculo(s) ereto(s); inflorescência(s) mais longo que lâmina(s) foliar(es); bráctea-
involucral(ais) amarela/laranja; margem(ns) das bráctea-involucral(ais) serreada(s). Flor: ápice(s) das pétala(s) ereto(s); cor
das pétala(s) amarela; forma da pétala(s) lanceolada(s)/linear(es) lanceolada(s); estame(s) na(s) antese inserido(s); estigma(s)
na(s) antese inserido(s).

COMENTÁRIO

Canistrum auratum é fácil de reconhecer por suas folhas eretas que conferem um aspecto tubuloso à roseta, brácteas involucrais
com margens serreadas, amarelas ou laranjas e flores amarelas.

Forma de Vida
Erva

Substrato
Epífita

DISTRIBUIÇÃO

Nativa, é endêmica do Brasil

Domínios Fitogeográficos
Mata Atlântica

Tipos de Vegetação
Floresta Ombrófila (Floresta Pluvial)

Distribuição Geográfica
Ocorrências confirmadas
Nordeste (Bahia)
Sudeste (Minas Gerais)

MATERIAL TESTEMUNHO

A. Seidel, 1049, RB,  (RB00287202), Minas Gerais, Typus
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Angiospermas Bromeliaceae A.Juss.

Canistrum camacaense Martinelli & Leme
DESCRIÇÃO

Caule: rizoma(s) evidente(s). Folha: ornamentação da face(s) adaxial monocromática(s); posição ereta(s). Inflorescência:
eixo da inflorescência(s) encurtado(s); pedúnculo(s) ereto(s); inflorescência(s) mais curta que lâmina(s) foliar(es); bráctea-
involucral(ais) vermelha; margem(ns) das bráctea-involucral(ais) inteira. Flor: ápice(s) das pétala(s) ereto(s); cor das
pétala(s) amarela; forma da pétala(s) linear(es) lanceolada(s); estame(s) na(s) antese inserido(s); estigma(s) na(s) antese
inserido(s).

COMENTÁRIO

Canistrum camacaense é relacionada à C. aurantiacum pelas inflorescências com brácteas involucrais vermelhas com margens
inteiras e flores amarelas. No entanto, é uma planta de muito menor porte (folhas de 20-60 cm de comprimento) que C.
aurantiacum (folhas de 50-150 cm de comprimento).

Forma de Vida
Erva

Substrato
Epífita

DISTRIBUIÇÃO

Nativa, é endêmica do Brasil

Domínios Fitogeográficos
Mata Atlântica

Tipos de Vegetação
Floresta Ombrófila (Floresta Pluvial)

Distribuição Geográfica
Ocorrências confirmadas
Nordeste (Bahia)

MATERIAL TESTEMUNHO

T. S. Santos, 1445, RB, 202411,  (RB00167946), Bahia, Typus
W.W. Thomas, 11374, NY,  (NY00227693), Bahia
P. Leitman, 194, RB, 510546,  (RB00625530)

IMAGENS DE CAMPO/ILUSTRAÇÕES
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Angiospermas Bromeliaceae A.Juss.

Figura 1: Canistrum camacaense Martinelli & Leme

Figura 2: Canistrum camacaense Martinelli & Leme
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Angiospermas Bromeliaceae A.Juss.

Canistrum fosterianum L.B.Sm.
DESCRIÇÃO

Caule: rizoma(s) evidente(s). Folha: ornamentação da face(s) adaxial monocromática(s); posição ereta(s). Inflorescência:
eixo da inflorescência(s) encurtado(s); pedúnculo(s) ereto(s); inflorescência(s) mais curta que lâmina(s) foliar(es)/mais longo
que lâmina(s) foliar(es); bráctea-involucral(ais) vermelha/laranja; margem(ns) das bráctea-involucral(ais) serreada(s). Flor:
ápice(s) das pétala(s) reflexo(s); cor das pétala(s) amarela; forma da pétala(s) linear(es) lanceolada(s); estame(s) na(s) antese
inserido(s); estigma(s) na(s) antese inserido(s).

COMENTÁRIO

A roseta tubulosa e folhas eretas com manchas negras no ápice, podem levar C. fosterianum a ser confundida com C. auratum. No
entanto, C. fosterianum possui brácteas escapais e florais vermelhas enquanto em C. auratum as brácteas são amarelas.  

Forma de Vida
Erva

Substrato
Epífita

DISTRIBUIÇÃO

Nativa, é endêmica do Brasil

Domínios Fitogeográficos
Mata Atlântica

Tipos de Vegetação
Floresta Ombrófila (Floresta Pluvial), Restinga

Distribuição Geográfica
Ocorrências confirmadas
Nordeste (Bahia)

MATERIAL TESTEMUNHO

J.G. Jardim, 3067, RB, CEPEC, NY
J.G. Jardim, 3067, RB, 421882,  (RB00321622)
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Angiospermas Bromeliaceae A.Juss.

Canistrum guzmanioides Leme
DESCRIÇÃO

Caule: rizoma(s) acaule. Folha: ornamentação da face(s) adaxial monocromática(s); posição ereta(s). Inflorescência:
eixo da inflorescência(s) encurtado(s); pedúnculo(s) ereto(s); inflorescência(s) mais curta que lâmina(s) foliar(es); bráctea-
involucral(ais) rósea; margem(ns) das bráctea-involucral(ais) inteira. Flor: ápice(s) das pétala(s) ereto(s); cor das pétala(s)
base branca ápice(s) róseo; forma da pétala(s) linear(es) lanceolada(s); estame(s) na(s) antese inserido(s); estigma(s) na(s)
antese inserido(s).

COMENTÁRIO

Canistrum guzmanioides possui uma identidade bem definida baseada nas plantas de aspecto delicado sem acúleos nas margens
das brácteas involucrais e pétalas com ápice róseo. O aspecto geral da planta lembra bastante os das espécies de Guzmania,
principalmente pela inflorescência muito exserta. 

Forma de Vida
Erva

Substrato
Epífita

DISTRIBUIÇÃO

Nativa, é endêmica do Brasil

Domínios Fitogeográficos
Mata Atlântica

Tipos de Vegetação
Floresta Ombrófila (Floresta Pluvial)

Distribuição Geográfica
Ocorrências confirmadas
Nordeste (Bahia)

MATERIAL TESTEMUNHO

E.M.C. Leme, 4378, HB, CEPEC,  (CEPEC00092972), Typus
G. Martinelli, 15367, RB, 558665,  (RB00736759), HUEFS (HUEFS109227), CEPEC,  (CEPEC00118356), Bahia
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Angiospermas Bromeliaceae A.Juss.

Canistrum improcerum Leme &
J.A.Siqueira
DESCRIÇÃO

Caule: rizoma(s) evidente(s). Folha: ornamentação da face(s) adaxial monocromática(s); posição ereta(s). Inflorescência:
eixo da inflorescência(s) encurtado(s); pedúnculo(s) ereto(s); inflorescência(s) mais curta que lâmina(s) foliar(es); bráctea-
involucral(ais) vermelha; margem(ns) das bráctea-involucral(ais) serreada(s). Flor: ápice(s) das pétala(s) ereto(s); cor das
pétala(s) base branca ápice(s) lilás; forma da pétala(s) linear(es) lanceolada(s); estame(s) na(s) antese inserido(s); estigma(s)
na(s) antese inserido(s).

COMENTÁRIO

Canistrum improcerum é relacionada a C. sandrae mas difere pelas brácteas involucrais com margens serreadas e ápice das
pétalas azul a lilás.

Forma de Vida
Erva

Substrato
Terrícola

DISTRIBUIÇÃO

Nativa, é endêmica do Brasil

Domínios Fitogeográficos
Mata Atlântica

Tipos de Vegetação
Floresta Ombrófila (Floresta Pluvial)

Distribuição Geográfica
Ocorrências confirmadas
Nordeste (Alagoas)

MATERIAL TESTEMUNHO

A. Frassy, s.n., RB, 493584,  (RB00583375)
Siqueira-Filho, J.A., 1496, UFP, 41216,  (UFP041216), Alagoas
J.A. Siqueira Filho, 1856, HVASF, 426,  (HVASF000426), Alagoas, Typus
E.M.C. Leme, 6211, UFP, 43914,  (UFP043914), Alagoas, Typus
E.M.C. Leme, 6211, RB, 493583,  (RB00583374), Typus
E.M.C. Leme, 6211, MAC, RB, UFP, HB, Alagoas, Typus

IMAGENS DE CAMPO/ILUSTRAÇÕES
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Angiospermas Bromeliaceae A.Juss.

Figura 1: Canistrum improcerum Leme & J.A.Siqueira

BIBLIOGRAFIA
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bromélias. Andrea Jakobsson Estúdio Editorial Ltda., Rio de Janeiro. 416 p.
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Angiospermas Bromeliaceae A.Juss.

Canistrum lanigerum H.Luther & Leme
DESCRIÇÃO

Caule: rizoma(s) evidente(s). Folha: ornamentação da face(s) adaxial monocromática(s); posição patente(s). Inflorescência:
eixo da inflorescência(s) encurtado(s); pedúnculo(s) ereto(s); inflorescência(s) mais curta que lâmina(s) foliar(es); bráctea-
involucral(ais) vermelha/rósea; margem(ns) das bráctea-involucral(ais) inteira. Flor: ápice(s) das pétala(s) ereto(s); cor
das pétala(s) base branca ápice(s) róseo; forma da pétala(s) lanceolada(s)/linear(es) lanceolada(s); estame(s) na(s) antese
inserido(s); estigma(s) na(s) antese inserido(s).

COMENTÁRIO

Canistrum lanigerum possui uma indumentação densamente lanosa na inflorescência durante a ântese. Provavelmente como
resultado do ressecamento da mucilagem presente na inflorescência. Essas características associadas com as pétalas de ápice róseo
permitem uma fácil delimitação dessa espécie.

Forma de Vida
Erva

DISTRIBUIÇÃO

Nativa, é endêmica do Brasil

Domínios Fitogeográficos
Mata Atlântica

Tipos de Vegetação
Restinga

Distribuição Geográfica
Ocorrências confirmadas
Nordeste (Bahia)

MATERIAL TESTEMUNHO

Berg, O., 195, SEL, HB
H.E. Luther, s.n., RB, 479880,  (RB00557856)
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Angiospermas Bromeliaceae A.Juss.

Canistrum montanum Leme
DESCRIÇÃO

Caule: rizoma(s) evidente(s). Folha: ornamentação da face(s) adaxial monocromática(s); posição ereta(s). Inflorescência:
eixo da inflorescência(s) encurtado(s); pedúnculo(s) ereto(s); inflorescência(s) mais longo que lâmina(s) foliar(es); bráctea-
involucral(ais) vermelha; margem(ns) das bráctea-involucral(ais) inteira. Flor: ápice(s) das pétala(s) ereto(s); cor das
pétala(s) base branca ápice(s) róseo; forma da pétala(s) lanceolada(s)/linear(es) lanceolada(s); estame(s) na(s) antese
inserido(s); estigma(s) na(s) antese inserido(s).

COMENTÁRIO

Canistrum montanum possui roseta tubulosa com folhas eretas e com mancha negra no ápice, assim como C. auratum e C.
fosterianum. Mas ao contrário das outras duas espécies, C. montanum possui brácteas involucrais inteiras. 

Forma de Vida
Erva

Substrato
Epífita

DISTRIBUIÇÃO

Nativa, é endêmica do Brasil

Domínios Fitogeográficos
Mata Atlântica

Tipos de Vegetação
Floresta Ombrófila (Floresta Pluvial)

Distribuição Geográfica
Ocorrências confirmadas
Nordeste (Bahia)

MATERIAL TESTEMUNHO

P. Leitman, 122, RB, 510524,  (RB00625508)
L. Daneu, 131, RB, 563616,  (RB00746880)
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Angiospermas Bromeliaceae A.Juss.

Canistrum pickelii (A.Lima & L.B.Sm.)
Leme & J.A.Siqueira
Tem como sinônimo
basiônimo Portea pickelii Andrade-Lima & L.B.Sm.

DESCRIÇÃO

Caule: rizoma(s) evidente(s). Folha: ornamentação da face(s) adaxial monocromática(s); posição ereta(s). Inflorescência:
eixo da inflorescência(s) alongado(s); pedúnculo(s) encurvado(s); inflorescência(s) mais longo que lâmina(s) foliar(es);
bráctea-involucral(ais) amarela/laranja; margem(ns) das bráctea-involucral(ais) inteira. Flor: ápice(s) das pétala(s)
reflexo(s); cor das pétala(s) branca; forma da pétala(s) lanceolada(s); estame(s) na(s) antese inserido(s); estigma(s) na(s)
antese inserido(s).

COMENTÁRIO

Canistrum pickelii tem afinidade morfológica com C. alagoanum, mas se diferencia pelas brácteas do escapo amarelas a
laranjas e flores brancas. Um característica interessante nas populações conhecidas de C. pickelii é que o ápice do pedúnculo é
geralmente geniculado conferindo um aspecto ascendente à suas inflorescências. Com base nessas características a espécie pode
ser facilmente reconhecida no campo.

Forma de Vida
Erva

Substrato
Epífita, Rupícola

DISTRIBUIÇÃO

Nativa, é endêmica do Brasil

Domínios Fitogeográficos
Caatinga, Mata Atlântica

Tipos de Vegetação
Floresta Estacional Semidecidual, Floresta Ombrófila (Floresta Pluvial)

Distribuição Geográfica
Ocorrências confirmadas
Nordeste (Alagoas, Pernambuco)

MATERIAL TESTEMUNHO

A. Lima, 63-4198, US,  (US00091556), US,  (US00091555), Pernambuco, Typus
R.A. Pontes, 1116, UFRN,  (UFRN00022422), Pernambuco
J.A. Siqueira, 475, RB,  (RB01207301), Pernambuco

IMAGENS DE CAMPO/ILUSTRAÇÕES
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Angiospermas Bromeliaceae A.Juss.

Figura 1: Canistrum pickelii (A.Lima & L.B.Sm.) Leme & J.A.Siqueira

Figura 2: Canistrum pickelii (A.Lima & L.B.Sm.) Leme & J.A.Siqueira

Figura 3: Canistrum pickelii (A.Lima & L.B.Sm.) Leme & J.A.Siqueira
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Angiospermas Bromeliaceae A.Juss.

Figura 4: Canistrum pickelii (A.Lima & L.B.Sm.) Leme & J.A.Siqueira

BIBLIOGRAFIA

Siqueira-Filho, J.A. & Leme, E.M.C. 2006. Fragmentos de Mata Atlântica do Nordeste: Biodiversidade, conservação e suas
bromélias. Andrea Jakobsson Estúdio Editorial Ltda., Rio de Janeiro. 416 p.
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Angiospermas Bromeliaceae A.Juss.

Canistrum sandrae Leme
DESCRIÇÃO

Caule: rizoma(s) evidente(s). Folha: ornamentação da face(s) adaxial monocromática(s); posição patente(s). Inflorescência:
eixo da inflorescência(s) encurtado(s); pedúnculo(s) ereto(s); inflorescência(s) mais curta que lâmina(s) foliar(es)/mais longo
que lâmina(s) foliar(es); bráctea-involucral(ais) rósea; margem(ns) das bráctea-involucral(ais) serreada(s). Flor: ápice(s)
das pétala(s) ereto(s); cor das pétala(s) rósea; forma da pétala(s) lanceolada(s); estame(s) na(s) antese inserido(s); estigma(s)
na(s) antese inserido(s).

COMENTÁRIO

Canistrum sandrae parece ser mofologicamente relacionada a C. improcerum. Porém as brácteas involucrais de coloração rósea e
as pétalas com ápice branco ou róseo tornam C. sandrae facilmente diferenciada de C. improcerum. Canistrum sandrae também
possui indumento lanuginoso na inflorescência durante a ântese como C. lanigerum. 

Forma de Vida
Erva

Substrato
Terrícola

DISTRIBUIÇÃO

Nativa, é endêmica do Brasil

Domínios Fitogeográficos
Mata Atlântica

Tipos de Vegetação
Floresta Ombrófila (Floresta Pluvial)

Distribuição Geográfica
Ocorrências confirmadas
Nordeste (Bahia)

MATERIAL TESTEMUNHO

E.M.C. Leme, 4345, CEPEC, HB, RB, 409396,  (RB00855219)
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Angiospermas Bromeliaceae A.Juss.

Canistrum seidelianum W.Weber
DESCRIÇÃO

Caule: rizoma(s) evidente(s). Folha: ornamentação da face(s) adaxial variegada(s); posição ereta(s). Inflorescência: eixo
da inflorescência(s) encurtado(s); pedúnculo(s) ereto(s); inflorescência(s) mais longo que lâmina(s) foliar(es); bráctea-
involucral(ais) vermelha/laranja; margem(ns) das bráctea-involucral(ais) serreada(s). Flor: ápice(s) das pétala(s) ereto(s); cor
das pétala(s) amarela; forma da pétala(s) lanceolada(s)/linear(es) lanceolada(s); estame(s) na(s) antese inserido(s); estigma(s)
na(s) antese inserido(s).

COMENTÁRIO

Canistrum seidelianum é a única espécie do gênero que possui folhas variegadas.

Forma de Vida
Erva

Substrato
Epífita

DISTRIBUIÇÃO

Nativa, é endêmica do Brasil

Domínios Fitogeográficos
Mata Atlântica

Tipos de Vegetação
Floresta Ombrófila (Floresta Pluvial)

Distribuição Geográfica
Ocorrências confirmadas
Nordeste (Bahia)

MATERIAL TESTEMUNHO

Fiaschi, P., 1917, RB, CEPEC
Fiaschi, P., 1917, RB, 417884,  (RB00236640)

632

Coleção Flora do Brasil 2020 - Jardim Botânico do Rio de Janeiro

http://reflora.jbrj.gov.br/files/voucher.html?imagem=DZI/rb/0/23/66/40/00236640.dzi


Angiospermas Bromeliaceae A.Juss.

Canistrum triangulare L.B.Sm. & Reitz
DESCRIÇÃO

Caule: rizoma(s) evidente(s). Folha: ornamentação da face(s) adaxial monocromática(s); posição ereta(s). Inflorescência:
eixo da inflorescência(s) encurtado(s); pedúnculo(s) ereto(s); inflorescência(s) mais longo que lâmina(s) foliar(es); bráctea-
involucral(ais) vermelha; margem(ns) das bráctea-involucral(ais) inteira. Flor: ápice(s) das pétala(s) ereto(s); cor das
pétala(s) branca; forma da pétala(s) lanceolada(s)/linear(es) lanceolada(s); estame(s) na(s) antese inserido(s); estigma(s) na(s)
antese inserido(s).

COMENTÁRIO

Canistrum triangulare é facilmente identificada pela lâmina foliar lanceolada.

Forma de Vida
Erva

Substrato
Epífita

DISTRIBUIÇÃO

Nativa, é endêmica do Brasil

Domínios Fitogeográficos
Mata Atlântica

Tipos de Vegetação
Floresta Ombrófila (Floresta Pluvial)

Distribuição Geográfica
Ocorrências confirmadas
Sudeste (Espírito Santo)

MATERIAL TESTEMUNHO

Pereira,E., 2246, US, 96087,  (US00091429), RB, 96087,  (RB00562484), RB, 96087,  (RB00287204), Espírito Santo,
Typus
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Angiospermas Bromeliaceae A.Juss.

Catopsis Griseb.
Este tratamento é composto pelos seguintes táxons: Catopsis, Catopsis berteroniana, Catopsis morreniana, Catopsis sessiliflora.

COMO CITAR

Gomes-da-Silva, J. 2020. Catopsis in Flora do Brasil 2020. Jardim Botânico do Rio de Janeiro. Disponível em: http://
floradobrasil.jbrj.gov.br/reflora/floradobrasil/FB5988.

Tem como sinônimo
heterotípico Pogospermum Brongn.

DESCRIÇÃO

CATOPSIS. Representa um dos únicos gêneros distintos e sem problemas de circunscrição em Tillandsioideae. Isso se deve
principalmente a caracteres pouco frequentes na subfamília, tais como sépalas fortemente assimétricas para a maioria das espécies,
sementes com apêndice apical longo e nectário septal com apenas uma pequena região infralocular; ovário súpero, lâminas
foliares inteiras, fruto cápsula e o hábito epifítico exclusivo, fortemente sustentada por dados combinados da morfologia e
moleculares.

Forma de Vida
Erva

Substrato
Epífita

DISTRIBUIÇÃO

Nativa, não é endêmica do Brasil

Domínios Fitogeográficos
Amazônia, Mata Atlântica

Tipos de Vegetação
Floresta Estacional Semidecidual, Floresta Ombrófila (Floresta Pluvial), Restinga

Distribuição Geográfica
Ocorrências confirmadas
Norte (Amazonas, Amapá, Pará)
Nordeste (Alagoas, Bahia, Ceará, Pernambuco, Sergipe)
Sudeste (Espírito Santo, Rio de Janeiro, São Paulo)
Sul (Paraná, Santa Catarina)

CHAVE DE IDENTIFICAÇÃO

1. Erva 45-130 cm.; cera epicutilar na bainha e lâmina foliar com aspecto aveludado branco; brácteas do escapo inferior mais
longas que os entrenós e as apicais menores do que os entrenós;  inflorescência composta bipinada, brácteas primárias menores do
que os ramos...................................................................................... 1. Catopsis berteroniana
       1’. Erva 12-50 cm; cera epicuticular ausente na bainha, e raramente presente na lâmina foliar, com camada fina; brácteas
do escapo triangulares, sempre mais curtas que os entrenós; inflorescência geralmente simples; ...........................................
2. Catopsis sessiliflora

BIBLIOGRAFIA

SMITH, L. B. & DOWNS, R. J. 1977. Bromeliaceae (Tillandsioideae). Flora Neotropica Monograph 14(2): 663-1492. Hafner
Press. New York.
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Gomes-da-Silva, J. & Souza-Chies, T. T. What actually is Vriesea ? A total evidence approach in a polyphyletic genus of
Tillandsioideae (Bromeliaceae, Poales). CLADISTIC, v. 34, p. 181-199, 2018.
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Angiospermas Bromeliaceae A.Juss.

Catopsis berteroniana (Schult. & Schult.f.)
Mez
Tem como sinônimo
homotípico Pogospermum berteroanum (Schult. & Schult.f.) Brongn.
homotípico Tillandsia berteroniana Schult. & Schult.f.
heterotípico Catopsis mosenii Mez
heterotípico Renealmia pendula C.F.Gaertn.
heterotípico Tillandsia pendula Thunb. ex C.F.Gaertn.

DESCRIÇÃO

Raiz: tipo adventícia(s). Caule: propagação vegetativa(s) broto(s) lateral(ais). Folha: ápice(s) da lâmina(s) foliar(es) agudo(s);
cor da lâmina(s) foliar(es) verde; em roseta(s) infundibuliforme(s); forma da lâmina(s) foliar(es) linear(es). Inflorescência:
cor das bráctea(s) floral(ais) amarela/verde; distância entre flor(es) laxa(s); orientação flor(es) na(s) raque polística(s);
posição da inflorescência(s) ereta(s); tipo de ramificação(ções) simples/racemo(s). Flor: cor da pétala(s) branca; sépala(s)
assimétrica(s); flor(es) séssil(eis); forma da pétala(s) obovada(s); simetria das sépala(s) assimétrica(s). Semente: apêndice(s)
apical(ais) desenvolvido(s).

DESCRIÇÃO ADICIONAL

Erva 45-130 cm.; cera epicutilar na bainha e lâmina foliar com aspecto aveludado branco; brácteas do escapo inferior mais longas
que os entrenós e as apicais menores do que os entrenós;  inflorescência composta bipinada, brácteas primárias menores do que os
ramos

COMENTÁRIO

Cera epicuticular nas folhas "Strelitzia-type".

Forma de Vida
Erva

Substrato
Epífita

DISTRIBUIÇÃO

Nativa, não é endêmica do Brasil

Domínios Fitogeográficos
Mata Atlântica

Tipos de Vegetação
Floresta Estacional Semidecidual, Floresta Ombrófila (Floresta Pluvial), Restinga

Distribuição Geográfica
Ocorrências confirmadas
Nordeste (Alagoas, Bahia, Pernambuco, Sergipe)
Sudeste (São Paulo)
Sul (Paraná, Santa Catarina)

MATERIAL TESTEMUNHO

W.W. Thomas, 10960, RB, 424981,  (RB00389119)
L.B. Smith, 15390, R
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Angiospermas Bromeliaceae A.Juss.

IMAGENS DE CAMPO/ILUSTRAÇÕES

Figura 1: Catopsis berteroniana (Schult. & Schult.f.) Mez

BIBLIOGRAFIA

 
 
Siqueira-Filho, J.A. & Leme, E.M.C. 2006. Fragmentos de Mata Atlântica do Nordeste: Biodiversidade, conservação e suas
bromélias. Andrea Jakobsson Estúdio Editorial Ltda., Rio de Janeiro. 416 p.
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Catopsis morreniana Mez
DISTRIBUIÇÃO

Cultivada, não é endêmica do Brasil
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Angiospermas Bromeliaceae A.Juss.

Catopsis sessiliflora (Ruiz & Pav.) Mez
Este tratamento é composto pelos seguintes táxons: Catopsis sessiliflora, .

Tem como sinônimo
basiônimo Tillandsia sessiliflora Ruiz & Pav.
homotípico Bromelia sessiliflora (Ruiz & Pav.) Lodd. ex Loudon
homotípico Pogospermum sessiliflorum (Ruiz & Pav.) Brongn.
heterotípico Catopsis aloides (Schltdl. & Cham.) Baker
heterotípico Catopsis apicroides (Schltdl. & Cham.) Baker
heterotípico Catopsis modesta F.Muell.
heterotípico Catopsis nutans  var.  erecta Wittm.
heterotípico Catopsis nutans Baker
heterotípico Catopsis schindleri Mez & Wercklé
heterotípico Catopsis sessiliflora  var.  dioica L.B.Sm.
heterotípico Catopsis tenuis Cufod.
heterotípico Tillandsia aloides Schltdl. & Cham.
heterotípico Tillandsia apicroides Schltdl. & Cham.

DESCRIÇÃO

Raiz: tipo adventícia(s). Caule: propagação vegetativa(s) broto(s) lateral(ais). Folha: ápice(s) da lâmina(s) foliar(es) agudo(s);
cor da lâmina(s) foliar(es) verde; em roseta(s) tubulosa(s); forma da lâmina(s) foliar(es) linear(es). Inflorescência: cor
das bráctea(s) floral(ais) verde; distância entre flor(es) laxa(s); orientação flor(es) na(s) raque polística(s); posição da
inflorescência(s) subereta(s)/pendente(s); tipo de ramificação(ções) simples/racemo(s). Flor: cor da pétala(s) branca; sépala(s)
assimétrica(s); flor(es) séssil(eis); forma da pétala(s) obovada(s); simetria das sépala(s) assimétrica(s). Semente: apêndice(s)
apical(ais) desenvolvido(s).

DESCRIÇÃO ADICIONAL

bráctea floral verde, sépalas assimétricas, pétalas brancas

COMENTÁRIO

Cera epicuticular nas folhas "Strelitzia-type".

Forma de Vida
Erva

Substrato
Epífita

DISTRIBUIÇÃO

Nativa, não é endêmica do Brasil

Domínios Fitogeográficos
Amazônia, Mata Atlântica

Tipos de Vegetação
Floresta Estacional Semidecidual, Floresta Ombrófila (Floresta Pluvial)

Distribuição Geográfica
Ocorrências confirmadas
Norte (Amazonas, Amapá, Pará)
Nordeste (Alagoas, Bahia, Ceará, Pernambuco)
Sudeste (Espírito Santo, Rio de Janeiro, São Paulo)
Sul (Paraná, Santa Catarina)
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Angiospermas Bromeliaceae A.Juss.

MATERIAL TESTEMUNHO

G. Martinelli, 15857, RB, 342396,  (RB00141171)
Foster, M.B., 54, R

IMAGENS DE CAMPO/ILUSTRAÇÕES

Figura 1: Catopsis sessiliflora (Ruiz & Pav.) Mez

Figura 2: Catopsis sessiliflora (Ruiz & Pav.) Mez

BIBLIOGRAFIA

 
 
Siqueira-Filho, J.A. & Leme, E.M.C. 2006. Fragmentos de Mata Atlântica do Nordeste: Biodiversidade, conservação e suas
bromélias. Andrea Jakobsson Estúdio Editorial Ltda., Rio de Janeiro. 416 p.
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Angiospermas Bromeliaceae A.Juss.

Connellia N.E.Br.
Este tratamento é composto pelos seguintes táxons: Connellia, Connellia augustae, Connellia nahoumii, Connellia nutans,
Connellia quelchii.

COMO CITAR

Forzza, R.C. 2020. Connellia in Flora do Brasil 2020. Jardim Botânico do Rio de Janeiro. Disponível em: http://
floradobrasil.jbrj.gov.br/reflora/floradobrasil/FB81365.

DESCRIÇÃO

Ervas de pequeno a médio porte, 20-60 cm alt., terrestres ou rupícolas. Folhas rosuladas, polísticas, não formando tanque; bainhas
distintas; lâminas coriáceas, lineares a triangular-lanceoladas com margem espinescente ou mais raramente inteira. Pedúnculo
presente e bem desenvolvido. Inflorescência em geral simples, quando composta as ramificações são curtas, congesta; brácteas
de primeira ordem e florais evidentes. Flores pediceladas, actinomorfas, vistosas; sépalas livres, menores que as pétalas; pétalas
livres, róseas ou roxas, sem apêndices; estames inclusos com filetes livres; ovário súpero. Fruto cápsula com deiscência septicída;
sementes bicaudadas. 

COMENTÁRIO

Connellia abriga seis espécies, todas endêmicas do Escudo das Guianas. No Brasil, quase todos os registros deste gênero são
provenientes do Monte Roraima.

Forma de Vida
Erva

Substrato
Rupícola

DISTRIBUIÇÃO

Nativa, não é endêmica do Brasil

Domínios Fitogeográficos
Amazônia

Tipos de Vegetação
Vegetação Sobre Afloramentos Rochosos

Distribuição Geográfica
Ocorrências confirmadas
Norte (Roraima)

CHAVE DE IDENTIFICAÇÃO

1. Inflorescência simples; lâmina foliar espinescente ao menos na base.
2. Flores com pétalas róseas ............................................C. quelchii
2’. Flores com pétalas roxas ...........................................C. nahoumii
1’. Inflorescência composta, mesmo que com ramos curtos; lâmina foliar inerme. 
3. Flores com pétalas róseas .............................................C. nutans
3’. Flores com pétalas roxas ...........................................C. augustae

BIBLIOGRAFIA
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Holst, B.K. 1997. Bromeliaceae. Fl. Venez. Guayana, 3: 548-676.
Mez, C. 1896. Bromeliaceae. Monogr. Phan. 9: 535 1896
Smith, L.B., Downs, R.J. 1974. Pitcairnioideae (Bromeliaceae). Flora Neotropica Monograph 14, 1-662. Hafner Press, New York,
New York, USA.
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Angiospermas Bromeliaceae A.Juss.

Connellia augustae (M.R. Schomb.)
N.E.Br.
DESCRIÇÃO

Folha: indumento na(s) face(s) abaxial presente(s); indumento na(s) face(s) adaxial ausente(s); margem(ns) inerme(s)/
espinescente(s). Inflorescência: tipo composta(s); ápice(s) da bráctea(s) do pedúnculo(s) aristado(s). Flor: cor das pétala(s)
roxa.

Forma de Vida
Erva

Substrato
Rupícola

DISTRIBUIÇÃO

Nativa, não é endêmica do Brasil

Domínios Fitogeográficos
Amazônia

Tipos de Vegetação
Vegetação Sobre Afloramentos Rochosos

Distribuição Geográfica
Ocorrências confirmadas
Norte (Roraima)

MATERIAL TESTEMUNHO

R.H. Schomburgk, 687, P (P00713037), K,  (K000321533), Roraima, Typus
J.J. Quelch, 670, K,  (K000321534)
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Angiospermas Bromeliaceae A.Juss.

Connellia nahoumii Leme
DESCRIÇÃO

Folha: indumento na(s) face(s) abaxial ausente(s); indumento na(s) face(s) adaxial presente(s); margem(ns) inerme(s).
Inflorescência: tipo simples; ápice(s) da bráctea(s) do pedúnculo(s) acuminado(s). Flor: cor das pétala(s) roxa.

Forma de Vida
Erva

Substrato
Rupícola

DISTRIBUIÇÃO

Nativa, não é endêmica do Brasil

Domínios Fitogeográficos
Amazônia

Tipos de Vegetação
Vegetação Sobre Afloramentos Rochosos

Distribuição Geográfica
Ocorrências confirmadas
Norte (Roraima)

MATERIAL TESTEMUNHO

J.A. Lombardi, 7653, HRCB, RB, 555206,  (RB00724296)
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Angiospermas Bromeliaceae A.Juss.

Connellia nutans L.B.Sm.
DESCRIÇÃO

Folha: indumento na(s) face(s) abaxial ausente(s); indumento na(s) face(s) adaxial ausente(s); margem(ns) espinescente(s).
Inflorescência: tipo composta(s); ápice(s) da bráctea(s) do pedúnculo(s) aristado(s). Flor: cor das pétala(s) rósea.

Forma de Vida
Erva

Substrato
Rupícola

DISTRIBUIÇÃO

Nativa, não é endêmica do Brasil

Domínios Fitogeográficos
Amazônia

Tipos de Vegetação
Vegetação Sobre Afloramentos Rochosos

Distribuição Geográfica
Ocorrências confirmadas
Norte (Roraima)

MATERIAL TESTEMUNHO

B. Maguire, 40428, RB, 99371,  (RB00638490), K,  (K000973324), NY,  (NY02448574)
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Angiospermas Bromeliaceae A.Juss.

Connellia quelchii N.E.Br.
DESCRIÇÃO

Folha: indumento na(s) face(s) abaxial ausente(s); indumento na(s) face(s) adaxial presente(s); margem(ns) inerme(s).
Inflorescência: tipo simples; ápice(s) da bráctea(s) do pedúnculo(s) aristado(s)/acuminado(s). Flor: cor das pétala(s) rósea.

Forma de Vida
Erva

Substrato
Rupícola

DISTRIBUIÇÃO

Nativa, não é endêmica do Brasil

Domínios Fitogeográficos
Amazônia

Tipos de Vegetação
Vegetação Sobre Afloramentos Rochosos

Distribuição Geográfica
Ocorrências confirmadas
Norte (Roraima)

MATERIAL TESTEMUNHO

E. Ule, 8557, K,  (K000321532), Roraima
E.F. Thurn, 315, K,  (K000321531), Typus

BIBLIOGRAFIA

Trans. Linn. Soc. Ser. II. 6: (1901) 67. 6. (1901) 67.
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Angiospermas Bromeliaceae A.Juss.

Cottendorfia Schult. & Schult.f.
Este tratamento é composto pelos seguintes táxons: Cottendorfia, Cottendorfia florida.

COMO CITAR

Forzza, R.C. 2020. Cottendorfia in Flora do Brasil 2020. Jardim Botânico do Rio de Janeiro. Disponível em: http://
floradobrasil.jbrj.gov.br/reflora/floradobrasil/FB16580.

DESCRIÇÃO

Erva rupícola ou terrestre. Folhas rosuladas, não formando tanque; lâmina foliar linear-lanceolada, 0,5-1 m compr., 1-2 cm larg.,
coriácea, cinéreas em ambas as faces ou apenas na face abaxial, indumento lepidoto, mais evidente na face abaxial, margem
inerme ou levemente espinescente. Pedúnculo presente, castanho, 0,6- 2 m compr.; brácteas do pedúnculo semelhantes as folhas
até a porção mediana, diminuindo de tamanho em direção ao terço superior. Inflorescência triplo racemo heterotético; brácteas
florais inconspícuas, verdes. Flores sésseis, pequenas, 4-7 mm compr.; sépalas livres, verdes; pétalas livres, alvas, maiores que
as sépalas; estames livres com filetes alvos e anteras verdes passando a amarelas; ovário súpero, verde, estilete alvo e estigma
amarelo. Fruto cápsula, septicída; sementes fusiformes, bicaudadas. 

COMENTÁRIO

Cottendorfia pertencia a subfamília Pitcairnioideae e abrigava uma dezena de espécies, todas do Escudo das Guianas e com
apenas uma ocorrendo na Cadeia do Espinhaço.  Em 1986 o botânico L.B. Smith transferiu as espécies do norte da América do
Sul  para Lindmania. Assim, Cottendorfia, como atualmente circunscrito, é um gênero monoespecífico, endêmico dos campos
rupestres da Bahia e pertencente a subfamília Navioideae (Givnish et al. 2007).

Forma de Vida
Erva

Substrato
Rupícola, Terrícola

DISTRIBUIÇÃO

Nativa, é endêmica do Brasil

Domínios Fitogeográficos
Caatinga

Tipos de Vegetação
Campo Rupestre

Distribuição Geográfica
Ocorrências confirmadas
Nordeste (Bahia)

BIBLIOGRAFIA

Givnish, T., K. Millam, P. Berry, & K. Sytsma. 2007. Phylogeny, Adaptive Radiation, and Historical Biogeography of
Bromeliaceae Inferred from ndhF Sequence Data. Aliso 23: 3–26.
Mayo, S.J.; Wanderley, M.G & Gouda, E. 1995. Bromeliaceae. In B.L. Stannard: Flora of the Pico das Almas. 649-659.
Smith, L.B., Downs, R.J. 1974. Pitcairnioideae (Bromeliaceae). Flora Neotropica Monograph 14, 1-662. Hafner Press, New York,
New York, USA.
Smith, L. B. 1986. Revision of the Guayana highland Bromeliaceae. Annals of the Missouri Botanical Garden 73: 689–721.
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Cottendorfia florida Schult. & Schult.f.
DESCRIÇÃO

Erva rupícola. Folhas rosuladas, não formando tanque; lâmina foliar linear-lanceolada, 0,5-1 m compr., 1-2 cm larg., coriácea,
cinéreas em ambas as faces ou apenas na face abaxial, indumento lepidoto, mais evidente na face abaxial, margem inerme
ou levemente espinescente. Pedúnculo presente, castanho, 0,6- 2 m compr.; brácteas do pedúnculo semelhantes as folhas até
a porção mediana, diminuindo de tamanho em direção ao terço superior. Inflorescência triplo racemo heterotético; brácteas
florais inconspícuas, verdes. Flores sésseis, pequenas, 4-7 mm compr.; sépalas livres, verdes; pétalas livres, alvas, maiores que
as sépalas; estames livres com filetes alvos e anteras verdes passando a amarelas; ovário súpero, verde, estilete alvo e estigma
amarelo. Fruto cápsula, septicída; sementes fusiformes, bicaudadas. 

COMENTÁRIO

Cottendorfia florida é uma espécie rupícola, endêmica dos campos rupestres da Bahia. Pode ser facilmente reconhecida dentre
as Bromeliaceae que ocorrem nesta região por não formar tanque, pelas folhas inermes ou apenas com pequenos acúleos muito
discretos, inflorescência em triplo racemo heterotético, flores sésseis, com cálice verde e corola alva. 

Forma de Vida
Erva

Substrato
Rupícola, Terrícola

DISTRIBUIÇÃO

Nativa, é endêmica do Brasil

Domínios Fitogeográficos
Caatinga

Tipos de Vegetação
Campo Rupestre

Distribuição Geográfica
Ocorrências confirmadas
Nordeste (Bahia)

MATERIAL TESTEMUNHO

J.A. Siqueira-Filho, 3935, HVASF, 23348, , , ,  (HVASF023348), Bahia
R.C. Forzza, 3830, SPF, RB, 415028, ,  (RB00638661)
C.F.P. Martius, s.n., M, M-0111440,  (M0111440), Typus
R.M. Harley, 15979, RB, 202456,  (RB00638668)

IMAGENS DE CAMPO/ILUSTRAÇÕES
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Figura 1: Cottendorfia florida Schult. & Schult.f.
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Cryptanthus Otto & A.Dietr.
Este tratamento é composto pelos seguintes táxons: Cryptanthus, Cryptanthus acaulis, Cryptanthus alagoanus, Cryptanthus
arelii, Cryptanthus bahianus, Cryptanthus beuckeri, Cryptanthus bibarrensis, Cryptanthus bivittatus, Cryptanthus brevifolius,
Cryptanthus bromelioides, Cryptanthus capitatus, Cryptanthus capitellatus, Cryptanthus cinereus, Cryptanthus colnagoi,
Cryptanthus coriaceus, Cryptanthus correia-araujoi, Cryptanthus crassifolius, Cryptanthus cruzalmensis, Cryptanthus delicatus,
Cryptanthus diamantinensis, Cryptanthus dianae, Cryptanthus diversifolius, Cryptanthus dorothyae, Cryptanthus felixii,
Cryptanthus giganteus, Cryptanthus grazielae, Cryptanthus guanduensis, Cryptanthus ilhanus, Cryptanthus incrassatus,
Cryptanthus lacerdae, Cryptanthus lutherianus, Cryptanthus lyman-smithii, Cryptanthus marginatus, Cryptanthus maritimus,
Cryptanthus minarum, Cryptanthus osiris, Cryptanthus pickelii, Cryptanthus praetextus, Cryptanthus pseudopetiolatus,
Cryptanthus reisii, Cryptanthus reptans, Cryptanthus rigidifolius, Cryptanthus ruthiae, Cryptanthus santateresinhensis,
Cryptanthus seidelianus, Cryptanthus sergipensis, Cryptanthus sinuosus, Cryptanthus tabuleiricola, Cryptanthus teretifolius,
Cryptanthus ubairensis, Cryptanthus univittatus, Cryptanthus venecianus, Cryptanthus vexatus, Cryptanthus viridipetalus,
Cryptanthus viridovinosus, Cryptanthus walkerianus, Cryptanthus warren-loosei, Cryptanthus zonatus.

COMO CITAR

Maciel, J.R. 2020. Cryptanthus in Flora do Brasil 2020. Jardim Botânico do Rio de Janeiro. Disponível em: http://
floradobrasil.jbrj.gov.br/reflora/floradobrasil/FB5991.

Tem como sinônimo
heterotípico Madvigia Liebm.
heterotípico Pholidophyllum Vis.

DESCRIÇÃO

Ervas andromonóicas, terrícolas ou rupícolas, acaulescente, longo-caulescente ou curto-caulescente, estoloníferas ou com
ramificação curtas na base da inflorescência, nas axilas das folhas ou na base da planta. Folhas eretas, patentes ou prostradas,
formando uma roseta aberta sem a capacidade de armazenar água; bainhas inconspícuas; lâminas foliares coriáceas, suculentas
ou não suculentas, lanceoladas a lineares, verdes, vermelhas, cinéreas ou vináceas, face adaxial com ou sem bandas longitudinais,
com ou sem estrias transversais formadas pela concentração de tricomas, ápice flexível ou rígido, margens retas ou onduladas,
base estreitada ou não, algumas vezes formando um pseudopecíolo. Inflorescência composta, séssil; brácteas primárias foliáceas,
verdes, vermelhas, vináceas ou brancas; bráctea floral hialina, verde, castanha, vermelha ou branca. Flores aromáticas ou não
aromáticas, diurnas; flores hermafroditas presentes nos fasciculos basais e as estaminadas nos fasciculos centrais; sépalas agudas,
acuminadas a apiculadas, verdes, castanhas, róseas, vermelhas ou brancas, conadas da metade até 75% de seu comprimento,
simétricas; pétalas espatuladas, eretas, patentes ou recurvadas, verdes, brancas ou brancas com ápice verde, conadas na base até
1/3 do seu comprimento, nuas ou portando calosidades na base, apêndices petalíneos ausentes. Estames exsertos ou insertos;
filamentos iguais em comprimento; anteras elípticas, oblongas ou sagitadas, dorsifixas ou basifixas. Estigma exserto ou inserto,
branco, patente-conduplicado. Ovário clavado, obcônico, cilíndrico ou elipsoide, branco ou verde; óvulos globosos, obtusos,
pouco numerosos; placentação apical. Frutos bacados. Sementes raramente mais que 30.

COMENTÁRIO

Cryptanthus é endêmico da costa leste do Brasil onde pode ser encontrado preferencialmente em altitudes abaixo de 400 m. O
principal habitat das espécies do gênero é o estrato herbáceo dos ambientes associados à Floresta Atlântica, mas diversas espécies
podem atingir até afloramentos rochosos da Caatinga. A maioria das espécies são encontradas nos estados do Bahia, Espírito
Santo e Minas Gerais, mas os limites da distribuição do gênero se estendem ao sul para o Rio de Janeiro e ao norte para o Rio
Grande do Norte.

Forma de Vida
Erva

Substrato
Rupícola, Terrícola

DISTRIBUIÇÃO
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Nativa, é endêmica do Brasil

Domínios Fitogeográficos
Caatinga, Cerrado, Mata Atlântica

Tipos de Vegetação
Caatinga (stricto sensu), Campo Rupestre, Carrasco, Floresta Ciliar ou Galeria, Floresta Estacional Perenifólia, Floresta Estacional
Semidecidual, Floresta Ombrófila (Floresta Pluvial), Restinga, Vegetação Sobre Afloramentos Rochosos

Distribuição Geográfica
Ocorrências confirmadas
Nordeste (Alagoas, Bahia, Paraíba, Pernambuco, Rio Grande do Norte, Sergipe)
Sudeste (Espírito Santo, Minas Gerais, Rio de Janeiro)

CHAVE DE IDENTIFICAÇÃO

1. Lâmina foliar com margens retas ou inconspicuamente onduladas. ….................................... 2
1'. Lâmina foliar com margens onduladas. ............ ...................... ........................ 13
 
2. Lâmina foliar com ápice flexível. …................................................................ 3
2'. Lâmina foliar com ápice rígido (caracterizado por uma lâmina foliar suculenta). ….......................... 5
 
3. Pseudopecíolo presente. ….............................................................. C. beuckeri
3'. Pseudopecíolo ausente. …...................................................................... 4
 
4. Lâmina foliar 25-50 cm de compr.; flores 4.2 cm compr. ….................................... C. maritimus 
4'. Lâmina foliar 13-16 cm de compr.; flores 3.2 cm compr. ….................................. C. incrassatus
 
5. Face abaxial da lâmina foliar nervada …........................................................... 6
5'. Face abaxial da lâmina foliar não nervada. …....................................................... 8
 
6. Bráctea floral castanha, flores 6.4 cm compr. …............................................... C. felixii
6'. Bráctea floral verde, flores 3-4.8 cm compr. …...................................................... 7
 
7. Lâmina foliar 1.5-1.6 cm larg.; flores 3 cm compr., não aromáticas …........................... C. sergipensis
7'. Lâmina foliar 2.3-3 cm larg.; flores 4.8 cm compr., aromáticas …............................... C. rigidifolius
 
8. Pétalas verdes. ...................... ...................... ................. ….... C. univittatus
8'. Pétalas brancas. ….......................................................................... 9
 
9. Lâmina foliar longamente linear, 45-80 x 0.8-1.1 cm, base vinácea; sépalas castanhas. ….......... C. lutherianus
9'. Lâmina foliar lanceolada a linear, 10-40 x 1.1-3.8 cm, base verde; sépalas verdes. …...................... 10
 
10. Lâmina foliar verde …....................................................................... 11
10'. Lâmina foliar vermelha ou vinácea. ...................... ...................... ............…. 12
 
11. Lâmina foliar com bandas longitudinais; flores 3.1-3.3 cm compr., aromáticas; calosidade nas
pétalas ausentes. …..................................................................... C. colnagoi
11'. Lâmina foliar sem bandas longitudinais; flores 3.4-3.5 cm compr., não aromáticas; calosidade nas
pétalas presentes. …................................................................... C. crassifolius
 
12. Plantas caulescentes, ramificações na base da inflorescência; lâmina foliar 10-20 x 1.5-1.7 cm. …..... C. bahianus
12'. Plantas acaulescentes, ramificações basais; lâmina foliar 25-40 x 2.5-3.8 cm. ….................. C. coriaceus
 
13. Pseudopecíolo presente. . ......................................... .......................... 14
13'. Pseudopecíolo ausente. . ...................... ...................... ....................... 20
 
14. Lâmina foliar com base vinácea; bráctea primária vermelha. .. ...................... ....... C. capitellatus
14'. Lâmina foliar totalmente verde; bráctea primária verde. ...................... .................... 15
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15. Pétalas sem calosidades. ...................... ...................... ....................... 16
15'. Pétalas com duas calosidades basais. ... ...................... ...................... .......... 18
 
16. Lâmina foliar 45-60 cm compr. . ...................... ...................... .......... C. ruthiae
16'. Lâmina foliar 18-26 cm compr. .. ...................... ...................... ............... 17
 
17. Lâmina foliar 18-22 x 2.7-3.3; bráctea floral 0.8-1.2 cm compr. .. ........................... C. praetextus
17'. Lâmina foliar 23-26 x 2.7-3.5; bráctea floral 1.5-1.7 cm compr. ... ......................... C. teretifolius
 
18. Lâmina foliar 5.5-9 cm larg.; inflorescência arranjada em um glomérulo ..................... C. walkerianus
18'. Lâmina foliar 1.2-5 cm larg.; inflorescência não arranjada em um glomérulo .. .......................... 19
 
19. Planta com ramificações apicais; folhas 6-8 por roseta; lâmina foliar 20-27 cm compr. ......... C. lyman-smithii
19'. Planta com ramificações basais; folhas 8-9 por roseta; lâmina foliar 50-75 cm compr. ....... C. pseudopetiolatus
 
20. Lâmina foliar cinérea ... ...................... ........................................ C. cinereus
20'. Lâmina foliar verde ou vinácea .. ...................... ...................... ................ 21
 
21. Estrias transversais presentes (alguns indivíduos com folhas totalmente verdes) ...................C. zonatus
21'. Estrias transversais ausentes em todos os indivíduos da população. .................................. 22
 
22. Plantas longo-caulescentes (brotações com colmo de 50-130 cm compr.). .............................. 23
22'. Plantas curto-caulescentes ou acaulescentes. .. .................................................. 24
 
23. Lâmina foliar 25-27 x 1.5-2.2 cm, verde, bandas longitudinais ausentes; flores 4-4.8 cm compr. ... C. bromelioides
23'. Lâmina foliar 14-24 x 2.2-3 cm; vinácea, bandas longitudinais presentes; flores 2-2.5 cm compr. .... C. ubairensis
 
24. Lâmina foliar com bandas longitudinais. …....................................................... 25
24'. Lâmina foliar sem bandas longitudinais. ........................................................  32
 
25. Ápice da lâmina foliar rígido. …................................................................ 26
25'. Ápice da lâmina foliar flexível. …............................................................... 27
 
26. Lâmina foliar 25-38 x 1.5-2.5, com estrias transversais; pétalas 4-4.5 cm compr. ….................... C. arelii
26'. Lâmina foliar 8-12x 1.2-1.5, sem estrias transversais; pétalas ca. 2.4 cm compr. ….................. C. ilhanus
 
27. Lâmina foliar vermelha a vinácea. …............................................................ 28
27'. Lâmina foliar verde. ............................................. .......................…... 30
 
28. Lâmina foliar 6-9 x 1.5-2.1 cm. ...................... .............................….. C. brevifolius
28'. Lâmina foliar 9-20 x 1-2.9 cm. ...................... ....................................…... 29
 
29. Folhas totalmente verdes; pétalas ca. 2.9-3 cm compr. ….................................... C. bivittatus
29'. Folhas com estria central verde e estrias laterais vináceas; pétalas ca. 2.5 cm compr. ….......... C. marginatus
 
30. Folhas prostradas, lâmina foliar 4-7 x 2-3 cm; flores 1.2-2.1 cm compr. …........................ C. lacerdae
30'. Folhas eretas, lâmina foliar 20-50 x 2.2-4 cm; flores 4-5 cm compr. …................................. 31
 
31. Plantas acaulescentes; sépalas 1.5-1.8 cm compr.; pétalas eretas. ............................  C. minarum
31'. Plantas caulescentes; sépalas ca. 2 cm compr.; pétalas recurvadas. …............................ C. pickelii
 
32. Lâmina foliar verde com base vermelha, castanha ou vinácea. ....................................... 33
32'. Lâmina foliar totalmente verde ................................................................ 37
 
33. Sépalas castanhas; pétalas brancas com ápice verde. .............................................. 34
33'. Sépalas verdes, vermelhas ou brancas; pétalas totalmente brancas. ................................... 35
 
34. Bráctea floral castanha; flores ca. de 4.4 cm compr. ................................. C. santateresinhensis
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34'. Bráctea floral vermelha; flores 3.9-4 cm compr. . ........................................ C. viridovinosus
 
35. Lâmina foliar 58-65 x 3.1-3.7 cm; sépalas vermelhas. ....................................... C. capitatus
35'. Lâmina foliar 20-50 x 3.4-5.5 cm; sépalas verdes ou brancas. ........................................36
 
36. Bráctea floral hialina; flores 4.2-5, sépalas 1.2-1.4. . ..................................... C. cruzalmensis
36'. Bráctea floral verde; flores 5.5-5.8, sépalas 1.9-2. ....................................... C. guanduensis
 
37. Flores verdes ou brancas com ápice verde . ...................... ............................... 38
37'. Flores totalmente brancas. . ...................... ....................... ..................... 40
 
38. Pétalas verdes. ...................... ...................... ...................... C. viridipetalus
38'. Pétalas brancas com ápice verde . ...................... ...................... ................ 39
 
39. Lâmina foliar 20-25 x 3.5-5.5; flores 3.9-4.1, não aromáticas; pétalas patentes ................... C. grazielae
39'. Lâmina foliar 5-10 x 1.7-2; flores ca. 3.5, aromáticas; pétalas recurvadas . .................... C. venecianus
 
40. Lâmina foliar vinácea a vermelha. . ...................... ...................... ................ 41
40'. Lâmina foliar verde. ...................... ...................... ............................ 43
 
41. Bráctea floral ca. 2 cm compr.; flores ca. 5.2 cm compr.; sépalas 2.2 cm compr. . ................... C. dianae
41'. Bráctea floral ca. 0.8-1.8 cm compr.; flores ca. 4 cm compr.; sépalas 1.4-1.5 cm compr. ................... 42
 
42. Pétalas ca. 4.2 cm compr.; calosidades na base das pétalas presentes. . ........................ C. dorothyae
42'. Pétalas ca. 2.5 cm compr.; calosidades na base da pétalas ausentes. . ..................... C. warren-loosei
 
43. Bráctea floral castanha; sépalas apiculadas. ................................................ C. vexatus
43'. Bráctea floral vermelha ou verde; sépalas agudas. ................................................ 44
 
44. Folhas eretas. .. ...................... ...................... ............................... 45
44'. Folhas curvadas, patentes ou prostradas. ...................... ...................... .......... 46
 
45. Folhas 6-8 por roseta, lâmina foliar 13-17 x 1.4-1.6 cm. . ...................... ............ C. seidelianus
45'. Folhas 10-12 por roseta, lâmina foliar 35-55 x 3.2-5 cm. . .................................. C. alagoanus
 
46. Plantas acaulescentes. ...................... ...................... ......................... 47
46'. Plantas caulescentes. ...................... ...................... .......................... 51
 
47. Lâmina foliar 9-11 x 1.5 cm; bráctea floral 0.9 cm compr. ............................... C. diamantinensis
47'. Lâmina foliar 20-60 x 2.7-7 cm; bráctea floral 1.5-2 cm compr. ...................... ................ 48
 
48. Lâmina foliar 40-60 x 5.5-7 cm; sépalas 1.6-2 cm compr., castanhas. ........................... C. giganteus
48'. Lâmina foliar 20-44 x 2.7-4.2 cm; sépalas 1.5-1.7 cm compr., verdes. ................................. 49
 
49. Plantas com 12 folhas por roseta; bráctea floral vermelha; flores 5.1-5.2 cm compr. ............ C. tabuleiricola
49'. Plantas com 6-8 folhas por roseta; bráctea floral verde; flores 2.8-4.5 cm compr. ........................ 50
 
50. Plantas com ramificações basais; lâmina foliar 20-25 x 2.9-3.3; anteras elípticas, dorsifixas ....... C. diversifolius
50'. Plantas com ramificações axilares; lâmina foliar 30-44 x 2.7-4.2; anteras sagitadas, basifixas ........... C. reisii
 
51. Plantas com 8-15 folhas por roseta. ............................................................ 52
51'. Plantas com 18-25 folhas por roseta. . .......................................................... 55
 
52. Lâmina foliar 10-15 x 1 cm; bráctea primária vermelha ...................................... C. delicatus
52'. Lâmina foliar 15-20 x 1.2-4 cm; bráctea primária verde ............................................ 53
 
53. Plantas com 10-12 folhas por roseta; pétalas 3.7-4.2 cm compr. ................................  C. acaulis
53'. Plantas com 15 folhas por roseta; pétalas 2.2-3 cm compr. ......................................... 54
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54. Plantas com ramificações axilares; lâmina foliar 12-19 x 1.5-2 cm .......................... C. correiaaraujoi
54'. Plantas com ramificações basais; lâmina foliar 16-43 x 3-4 cm ................................ C. sinuosus
 
55. Lâmina foliar 22-32 cm compr.; ovário 1.4 cm compr. ..................................... C. bibarrensis
55'. Lâmina foliar 10-23 cm compr.; ovário 0.6-0.9 cm compr. .......................................... 56
 
56. Folhas patentes, 18-20 por roseta; bráctea floral 0.8-1.1 cm compr. .............................. C. osiris
56'. Folhas curvadas, 20-25 por roseta;  bráctea floral 1.6 cm compr. ............................... C. reptans

BIBLIOGRAFIA

Leme, E. M., Heller, S., Zizka, G., & Halbritter, H. (2017). New circumscription of Cryptanthus and new cryptanthoid
genera and subgenera (Bromeliaceae: Bromelioideae) based on neglected morphological traits and molecular
phylogeny. Phytotaxa 318: 1-88.
Ramirez, I. M. 1996. Systematics, phylogeny and chromosome number evolution in Cryptanthus (Bromeliaceae). Ph.D.
dissertation, University of Missouri, St. Louis, USA.
Smith L. B. & R. J. Downs. 1979. Bromelioideae (Bromeliaceae). Flora Neotropica 14: 1493–2142.
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Cryptanthus acaulis (Lindl.) Beer
Este tratamento é composto pelos seguintes táxons: Cryptanthus acaulis, .

Tem como sinônimo
basiônimo Tillandsia acaulis Lindl.
heterotípico Cryptanthus acaulis  var.  argenteus Beer
heterotípico Cryptanthus acaulis  var.  discolor (Otto & A.Dietr.) Mez
heterotípico Cryptanthus acaulis  var.  genuina Mez
heterotípico Cryptanthus acaulis  var.  purpureus Baker
heterotípico Cryptanthus acaulis  var.  ruber Beer
heterotípico Cryptanthus discolor Otto & A.Dietr.
heterotípico Cryptanthus testaceus E.Morren ex Baker
heterotípico Cryptanthus undulatus Otto & A.Dietr.
heterotípico Madvigia densiflora Liebm.

DESCRIÇÃO

Caule: colmo alongado(s) presente(s). Folha: pseudopecíolo ausente(s); lâmina(s) foliar(es) 15 - 20 cm compr./1.2 - 1.5
cm larg./verde/base não estreitada(s)/banda longitudinal(ais) ausente(s)/estria(s) transversal(ais) ausente(s)/face(s) abaxial não
nervado(s)/ápice(s) flexível(eis)/margem(ns) ondulada(s). Inflorescência: bráctea(s) primária(s) verde; bráctea(s) floral(ais)
0.6 - 1.1 cm compr./verde. Flor: flor(es) 3.5 - 4 cm compr./não aromática(s); sépala(s) 1 - 1.5 cm compr./aguda(s)/verde;
pétala(s) 3.7 - 4.2 cm compr./margem(ns) imbricada(s) de 1.6 até 1.8 cm alt./fundido(s) por 1.1 - 1.5 cm/patente(s)/branca/
calosidade(s) presente(s)/apêndice(s) ausente(s); estame(s) exserto(s)/2.1 - 2.4 cm alt.; antera(s) elíptica(s)/dorsifixa(s)/0.3 - 0.4
cm compr.; estigma(s) exserto(s); tubo epígino ausente(s); ovário(s) verde/obcônico(s)/0.5 - 0.8 cm compr..

DESCRIÇÃO ADICIONAL

Planta caulescente, ramificações na base da inflorescência presentes. Folhas prostradas, 10-12 por roseta.

Forma de Vida
Erva

Substrato
Terrícola

DISTRIBUIÇÃO

Nativa, é endêmica do Brasil

Domínios Fitogeográficos
Mata Atlântica

Tipos de Vegetação
Restinga

Distribuição Geográfica
Ocorrências confirmadas
Sudeste (Espírito Santo, Rio de Janeiro)

MATERIAL TESTEMUNHO

D. Sucre, 3973, RB, 371498,  (RB00577669)
G. Martinelli, 12201, RB, 371545, ,  (RB00349227)
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Angiospermas Bromeliaceae A.Juss.

Cryptanthus alagoanus Leme &
J.A.Siqueira
DESCRIÇÃO

Caule: colmo alongado(s) ausente(s). Folha: pseudopecíolo ausente(s); lâmina(s) foliar(es) 50 - 60 cm compr./4 - 5 cm larg./
verde/base castanha/base estreitada(s)/banda longitudinal(ais) ausente(s)/estria(s) transversal(ais) ausente(s)/face(s) abaxial não
nervado(s)/ápice(s) flexível(eis)/margem(ns) ondulada(s). Inflorescência: bráctea(s) primária(s) verde; bráctea(s) floral(ais)
2.7 cm compr./verde. Flor: flor(es) 5 - 5.2 cm compr./não aromática(s); sépala(s) 2.1 - 2.3 cm compr./aguda(s)/verde; pétala(s)
3.8 - 4 cm compr./margem(ns) imbricada(s) de 2.6 até 2.8 cm alt./fundido(s) por 1.3 - 1.5 cm/patente(s)/branca/calosidade(s)
presente(s)/apêndice(s) ausente(s); estame(s) exserto(s)/2.9 - 3.2 cm alt.; antera(s) sagitada(s)/basifixa(s)/0.3 - 0.4 cm compr.;
estigma(s) exserto(s); tubo epígino presente(s); ovário(s) branco/obcônico(s)/1.5 - 1.6 cm compr..

DESCRIÇÃO ADICIONAL

Plantas caulescentes, ramificações basais presentes. Folhas eretas, 12 por roseta.

Forma de Vida
Erva

Substrato
Terrícola

DISTRIBUIÇÃO

Nativa, é endêmica do Brasil

Domínios Fitogeográficos
Mata Atlântica

Tipos de Vegetação
Floresta Ombrófila (Floresta Pluvial), Restinga

Distribuição Geográfica
Ocorrências confirmadas
Nordeste (Alagoas, Paraíba, Pernambuco, Sergipe)

MATERIAL TESTEMUNHO

Pontes, R.A., 205, RB, RB, 418210,  (RB00354520), Alagoas
J.A. Siqueira Filho, 2896, HVASF, 19692,  (HVASF019692), Sergipe

BIBLIOGRAFIA

SIQUEIRA FILHO, J.A. & Leme, E.M.C. 2006. Fragmentos de mata atlântica do Nordeste: Biodiversidade, conservação e suas
bromélias. Andrea Jakobsson Estúdio Editorial Ltda., Rio de Janeiro. 416 p.
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Angiospermas Bromeliaceae A.Juss.

Cryptanthus arelii H.Luther
DESCRIÇÃO

Caule: colmo alongado(s) ausente(s). Folha: pseudopecíolo ausente(s); lâmina(s) foliar(es) 20 - 30 cm compr./2 - 2.5 cm
larg./vermelha/base não estreitada(s)/banda longitudinal(ais) presente(s)/estria(s) transversal(ais) presente(s)/face(s) abaxial não
nervado(s)/ápice(s) rígido(s)/margem(ns) ondulada(s). Inflorescência: bráctea(s) primária(s) vermelha; bráctea(s) floral(ais)
1.7 - 2 cm compr./verde. Flor: flor(es) 4.5 - 4.8 cm compr./não aromática(s); sépala(s) 1.9 - 2 cm compr./apiculada(s)/verde;
pétala(s) 4.5 cm compr./margem(ns) imbricada(s) de 2.2 até 2.6 cm alt./fundido(s) por 0.9 - 1 cm/patente(s)/branca/calosidade(s)
ausente(s)/apêndice(s) ausente(s); estame(s) exserto(s)/2.9 - 3.2 cm alt.; antera(s) 0.3 - 0.4 cm compr.; estigma(s) exserto(s);
tubo epígino ausente(s); ovário(s) verde/1 cm compr..

Forma de Vida
Erva

Substrato
Terrícola

DISTRIBUIÇÃO

Nativa, é endêmica do Brasil

Domínios Fitogeográficos
Caatinga

Tipos de Vegetação
Caatinga (stricto sensu), Campo Rupestre, Floresta Ciliar ou Galeria

Distribuição Geográfica
Ocorrências confirmadas
Nordeste (Bahia)

MATERIAL TESTEMUNHO

Harry E. Luther, s.n., US,  (US00623957), Bahia, Typus
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Angiospermas Bromeliaceae A.Juss.

Cryptanthus bahianus L.B.Sm.
Tem como sinônimo
heterotípico Cryptanthus heimenii P.J.Braun & Gonç.Brito

DESCRIÇÃO

Caule: colmo alongado(s) presente(s). Folha: pseudopecíolo ausente(s); lâmina(s) foliar(es) 15 - 20 cm compr./50 - 60 cm
compr./1.5 - 2 cm larg./vermelha/base vermelha/base não estreitada(s)/banda longitudinal(ais) ausente(s)/estria(s) transversal(ais)
ausente(s)/face(s) abaxial não nervado(s)/ápice(s) rígido(s)/margem(ns) reta(s). Inflorescência: bráctea(s) primária(s) verde;
bráctea(s) floral(ais) 1.5 - 1.8 cm compr./verde. Flor: flor(es) 3.9 - 4 cm compr./não aromática(s); sépala(s) 1.5 - 1.8 cm
compr./apiculada(s)/verde; pétala(s) 2.8 - 3 cm compr./margem(ns) imbricada(s) de 1 até 1.5 cm alt./fundido(s) por 1.1 - 1.3 cm/
patente(s)/branca/calosidade(s) presente(s)/apêndice(s) ausente(s); estame(s) exserto(s)/2.4 - 2.6 cm alt.; antera(s) elíptica(s)/
basifixa(s)/0.4 - 0.5 cm compr.; estigma(s) exserto(s); tubo epígino presente(s); ovário(s) branco/obcônico(s)/0.6 - 0.7 cm
compr..

DESCRIÇÃO ADICIONAL

Planta caulescente, ramificações axilares e na base da inflorescência presentes. Folhas recurvadas, 10-15 por roseta.

Forma de Vida
Erva

Substrato
Terrícola

DISTRIBUIÇÃO

Nativa, é endêmica do Brasil

Domínios Fitogeográficos
Caatinga

Tipos de Vegetação
Caatinga (stricto sensu)

Distribuição Geográfica
Ocorrências confirmadas
Nordeste (Alagoas, Bahia, Paraíba, Pernambuco, Sergipe)

MATERIAL TESTEMUNHO

J.A. Siqueira Filho, 1221, UFP
R.A. Pontes, 138, RB, 418199,  (RB00638714), Paraíba
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Angiospermas Bromeliaceae A.Juss.

Cryptanthus beuckeri E.Morren
Tem como sinônimo
homotípico Nidularium beuckeri Hort.

DESCRIÇÃO

Caule: colmo alongado(s) ausente(s). Folha: pseudopecíolo presente(s); lâmina(s) foliar(es) 9 - 17 cm compr./5.5 - 6 cm larg./
verde/base estreitada(s)/banda longitudinal(ais) ausente(s)/estria(s) transversal(ais) ausente(s)/face(s) abaxial não nervado(s)/
ápice(s) flexível(eis)/margem(ns) ondulada(s). Inflorescência: bráctea(s) primária(s) verde; bráctea(s) floral(ais) 1.4 - 1.5 cm
compr./verde. Flor: flor(es) 3.9 - 4 cm compr./não aromática(s); sépala(s) 1.9 - 2 cm compr./aguda(s)/verde; pétala(s) 2.6 - 2.8
cm compr./margem(ns) imbricada(s) de 1 até 1.5 cm alt./fundido(s) por 0.4 - 0.6 cm/patente(s)/branca/calosidade(s) presente(s)/
apêndice(s) ausente(s); estame(s) exserto(s)/1.9 - 2.1 cm alt.; antera(s) elíptica(s)/dorsifixa(s)/0.3 - 0.4 cm compr.; estigma(s)
exserto(s); tubo epígino ausente(s); ovário(s) verde/obcônico(s)/0.4 - 0.5 cm compr..

DESCRIÇÃO ADICIONAL

Planta acaulescente, ramificações basais presentes. Folhas eretas a ascendentes, 6-8 por roseta.

Forma de Vida
Erva

Substrato
Terrícola

DISTRIBUIÇÃO

Nativa, é endêmica do Brasil

Domínios Fitogeográficos
Mata Atlântica

Tipos de Vegetação
Floresta Ombrófila (Floresta Pluvial)

Distribuição Geográfica
Ocorrências confirmadas
Nordeste (Bahia)
Sudeste (Espírito Santo)

MATERIAL TESTEMUNHO

G. Hatschbach, 58155, MBM
D. Sucre, 9480, RB, 155279,  (RB00181706), Espírito Santo

660

Coleção Flora do Brasil 2020 - Jardim Botânico do Rio de Janeiro

http://reflora.jbrj.gov.br/files/voucher.html?imagem=DZI/rb/0/18/17/6/00181706.dzi


Angiospermas Bromeliaceae A.Juss.

Cryptanthus bibarrensis Leme
DESCRIÇÃO

Caule: colmo alongado(s) presente(s). Folha: pseudopecíolo ausente(s); lâmina(s) foliar(es) 20 - 34 cm compr./2 - 2.5 cm larg./
verde/base não estreitada(s)/banda longitudinal(ais) ausente(s)/estria(s) transversal(ais) ausente(s)/face(s) abaxial não nervado(s)/
ápice(s) flexível(eis)/margem(ns) ondulada(s). Inflorescência: bráctea(s) primária(s) verde; bráctea(s) floral(ais) 1.5 - 1.8 cm
compr./verde. Flor: flor(es) 4 - 4.5 cm compr./aromática(s); sépala(s) 1.2 - 1.4 cm compr./aguda(s)/verde; pétala(s) 2.8 - 3 cm
compr./margem(ns) imbricada(s) de 1.6 até 1.8 cm alt./fundido(s) por 0.4 - 0.6 cm/patente(s)/branca/calosidade(s) presente(s)/
apêndice(s) ausente(s); estame(s) exserto(s)/2.4 - 2.6 cm alt.; antera(s) sagitada(s)/basifixa(s)/0.2 - 0.3 cm compr.; estigma(s)
exserto(s); tubo epígino ausente(s); ovário(s) branco/obcônico(s)/1.3 - 1.4 cm compr..

Forma de Vida
Erva

Substrato
Terrícola

DISTRIBUIÇÃO

Nativa, é endêmica do Brasil

Domínios Fitogeográficos
Mata Atlântica

Tipos de Vegetação
Floresta Ombrófila (Floresta Pluvial)

Distribuição Geográfica
Ocorrências confirmadas
Nordeste (Bahia)

MATERIAL TESTEMUNHO

E.M.C. Leme, 5016, HB
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Angiospermas Bromeliaceae A.Juss.

Cryptanthus bivittatus (Hook.) Regel
Este tratamento é composto pelos seguintes táxons: Cryptanthus bivittatus, .

Tem como sinônimo
basiônimo Billbergia bivittata Hook.
heterotípico Acanthospora vittata D.Dietr.
heterotípico Cryptanthus bivittatus  var.  atropurpureus Mez
heterotípico Cryptanthus bivittatus  var.  luddemannii Baker
heterotípico Nidularium bivittatum Lem. ex Baker
heterotípico Tillandsia bivittata Linden
heterotípico Tillandsia vittata Baker

DESCRIÇÃO

Caule: colmo alongado(s) ausente(s). Folha: pseudopecíolo ausente(s); lâmina(s) foliar(es) 9 - 17 cm compr./2 - 3 cm
larg./verde/base não estreitada(s)/banda longitudinal(ais) presente(s)/estria(s) transversal(ais) ausente(s)/ápice(s) flexível(eis)/
margem(ns) ondulada(s). Inflorescência: bráctea(s) primária(s) vinácea; bráctea(s) floral(ais) 0.5 - 0.7 cm compr./verde. Flor:
flor(es) 3 - 3.5 cm compr./não aromática(s); sépala(s) 0.8 - 1 cm compr./aguda(s)/verde; pétala(s) 2.8 - 3 cm compr./margem(ns)
imbricada(s) de 1 até 1.5 cm alt./fundido(s) por 0.6 - 0.8 cm/patente(s)/branca/calosidade(s) ausente(s)/apêndice(s) ausente(s);
estame(s) exserto(s)/1.4 - 1.5 cm alt.; antera(s) elíptica(s)/dorsifixa(s)/0.2 - 0.3 cm compr.; estigma(s) exserto(s); tubo epígino
presente(s); ovário(s) branco/elipsoide/0.3 - 0.4 cm compr..

Forma de Vida
Erva

DISTRIBUIÇÃO

Nativa, é endêmica do Brasil

Domínios Fitogeográficos
Mata Atlântica

Tipos de Vegetação
Floresta Ombrófila (Floresta Pluvial)

Distribuição Geográfica
Ocorrências confirmadas
Nordeste (Bahia)

MATERIAL TESTEMUNHO

Foster, M.B., 1192, GH
C. Alleizette, s.n., P (P01745328)
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Angiospermas Bromeliaceae A.Juss.

Cryptanthus brevifolius Leme
DESCRIÇÃO

Caule: colmo alongado(s) ausente(s). Folha: pseudopecíolo ausente(s); lâmina(s) foliar(es) 6 - 9 cm compr./1.5 - 2 cm
larg./vermelha/base não estreitada(s)/banda longitudinal(ais) presente(s)/estria(s) transversal(ais) ausente(s)/face(s) abaxial
não nervado(s)/ápice(s) flexível(eis)/margem(ns) ondulada(s). Inflorescência: bráctea(s) primária(s) vermelha; bráctea(s)
floral(ais) 0.9 - 1 cm compr./verde. Flor: flor(es) 2.8 - 3.2 cm compr./não aromática(s); sépala(s) 1 - 1.1 cm compr./aguda(s)/
branca; pétala(s) 2.5 - 2.8 cm compr./margem(ns) imbricada(s) de 1 até 1.5 cm alt./fundido(s) por 0.5 - 0.7 cm/patente(s)/branca/
calosidade(s) ausente(s)/apêndice(s) ausente(s); estame(s) inserido(s)/2.8 - 2.9 cm alt.; antera(s) sagitada(s)/basifixa(s)/0.2 - 0.3
cm compr.; estigma(s) exserto(s); tubo epígino ausente(s); ovário(s) verde/clavado(s)/1 cm compr..

Forma de Vida
Erva

Substrato
Terrícola

DISTRIBUIÇÃO

Nativa, é endêmica do Brasil

Domínios Fitogeográficos
Mata Atlântica

Tipos de Vegetação
Floresta Ombrófila (Floresta Pluvial)

Distribuição Geográfica
Ocorrências confirmadas
Sudeste (Espírito Santo)

MATERIAL TESTEMUNHO

E.M.C. Leme, 3841, HB, Espírito Santo, Typus
Deus, Y.S. de, s.n., VIES (VIES013683), Espírito Santo
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Angiospermas Bromeliaceae A.Juss.

Cryptanthus bromelioides Otto & A.Dietr.
Este tratamento é composto pelos seguintes táxons: Cryptanthus bromelioides, .

Tem como sinônimo
homotípico Cryptanthus acaulis  var.  bromelioides (Otto & A.Dietr.) Mez
heterotípico Cryptanthus bromelioides  var.  tricolor M.B.Foster
heterotípico Cryptanthus carnosus Mez

DESCRIÇÃO

Caule: colmo alongado(s) ausente(s). Folha: pseudopecíolo ausente(s); lâmina(s) foliar(es) 25 - 27 cm compr./1.5 - 2 cm larg./
verde/base não estreitada(s)/banda longitudinal(ais) ausente(s)/estria(s) transversal(ais) ausente(s)/face(s) abaxial não nervado(s)/
ápice(s) flexível(eis)/margem(ns) ondulada(s). Inflorescência: bráctea(s) primária(s) verde; bráctea(s) floral(ais) 1.4 - 1.5 cm
compr./verde. Flor: flor(es) 4 - 5 cm compr./não aromática(s); sépala(s) 1.5 - 1.8 cm compr./aguda(s)/verde; pétala(s) 3 - 3.3
cm compr./margem(ns) imbricada(s) de 1.7 até 1.9 cm alt./fundido(s) por 0.4 - 0.6 cm/patente(s)/branca/calosidade(s) ausente(s)/
apêndice(s) ausente(s); estame(s) exserto(s)/2.9 - 3.2 cm alt.; antera(s) elíptica(s)/dorsifixa(s)/0.3 - 0.4 cm compr.; estigma(s)
exserto(s); tubo epígino presente(s); ovário(s) verde/obcônico(s)/0.4 - 0.7 cm compr..

DESCRIÇÃO ADICIONAL

Planta caulescente, ramificações basais presentes; raramente ramificações abaixo da inflorescência presentes. Folhas 15 por
roseta.

Forma de Vida
Erva

Substrato
Rupícola

DISTRIBUIÇÃO

Nativa, é endêmica do Brasil

Domínios Fitogeográficos
Mata Atlântica

Tipos de Vegetação
Floresta Ombrófila (Floresta Pluvial)

Distribuição Geográfica
Ocorrências confirmadas
Sudeste (Rio de Janeiro)

MATERIAL TESTEMUNHO

E. Pereira, 5637, MBM (MBM022530), B (B 10 0244058), Typus
G. Martinelli, 11689-B, RB, 250079, , ,  (RB00182105), RB, 250080, , ,  (RB00182106), Rio de Janeiro
Sucre, D., 5361, RB, 159489,  (RB00203595), Rio de Janeiro

IMAGENS DE CAMPO/ILUSTRAÇÕES
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Angiospermas Bromeliaceae A.Juss.

Figura 1: Cryptanthus bromelioides Otto & A.Dietr.
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Angiospermas Bromeliaceae A.Juss.

Cryptanthus capitatus Leme
DESCRIÇÃO

Caule: colmo alongado(s) ausente(s). Folha: pseudopecíolo ausente(s); lâmina(s) foliar(es) 58 - 65 cm compr./3 - 4 cm larg./
verde/base vermelha/base estreitada(s)/banda longitudinal(ais) ausente(s)/estria(s) transversal(ais) ausente(s)/ápice(s) flexível(eis)/
margem(ns) ondulada(s). Inflorescência: bráctea(s) primária(s) vermelha; bráctea(s) floral(ais) 1.5 - 1.8 cm compr./vermelha.
Flor: flor(es) 4 - 5 cm compr./não aromática(s); sépala(s) 1.7 - 1.9 cm compr./aguda(s)/vermelha; pétala(s) 3.5 - 3.8 cm compr./
margem(ns) imbricada(s) de 1.9 até 2.1 cm alt./fundido(s) por 1.1 - 1.3 cm/patente(s)/branca/calosidade(s) presente(s)/apêndice(s)
ausente(s); estame(s) exserto(s)/3.2 - 3.5 cm alt.; antera(s) elíptica(s)/dorsifixa(s)/0.2 - 0.4 cm compr.; estigma(s) exserto(s);
tubo epígino ausente(s); ovário(s) branco/obcônico(s)/1 cm compr..

Forma de Vida
Erva

Substrato
Terrícola

DISTRIBUIÇÃO

Nativa, é endêmica do Brasil

Domínios Fitogeográficos
Mata Atlântica

Tipos de Vegetação
Floresta Ombrófila (Floresta Pluvial)

Distribuição Geográfica
Ocorrências confirmadas
Sudeste (Espírito Santo)

MATERIAL TESTEMUNHO

E.M.C. Leme, 1117, HB, Typus
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Angiospermas Bromeliaceae A.Juss.

Cryptanthus capitellatus Leme &
L.Kollmann
DESCRIÇÃO

Caule: colmo alongado(s) ausente(s). Folha: pseudopecíolo presente(s); lâmina(s) foliar(es) 18 - 22 cm compr./4 - 5 cm larg./
verde/base vermelha/banda longitudinal(ais) ausente(s)/estria(s) transversal(ais) ausente(s)/face(s) abaxial não nervado(s)/ápice(s)
flexível(eis)/margem(ns) ondulada(s). Inflorescência: bráctea(s) primária(s) vermelha; bráctea(s) floral(ais) 1.5 - 1.8 cm
compr./verde. Flor: flor(es) 3.9 - 4 cm compr./não aromática(s); sépala(s) 1 - 1.5 cm compr./aguda(s)/verde; pétala(s) 2.8 -
3 cm compr./margem(ns) imbricada(s) de 0.9 até 1.1 cm alt./fundido(s) por 0.9 - 1 cm/recurvada(s)/calosidade(s) presente(s)/
apêndice(s) ausente(s); estame(s) exserto(s)/2.1 - 2.4 cm alt.; antera(s) sagitada(s)/basifixa(s)/0.2 - 0.3 cm compr.; estigma(s)
exserto(s); tubo epígino ausente(s); ovário(s) verde/clavado(s)/1 cm compr..

Forma de Vida
Erva

Substrato
Rupícola

DISTRIBUIÇÃO

Nativa, é endêmica do Brasil

Domínios Fitogeográficos
Mata Atlântica

Tipos de Vegetação
Floresta Ombrófila (Floresta Pluvial)

Distribuição Geográfica
Ocorrências confirmadas
Sudeste (Espírito Santo)

MATERIAL TESTEMUNHO

L. Kollmann, 8240, RB, 501434,  (RB00595266), Typus
L. Kollmann, 10089, MBML

BIBLIOGRAFIA

Elton M. C. Leme, Claudio Nicoletti de Fraga, Ludovic J. C. Kollmann, Gregory K. Brown, Walter Till, Otávio B. de C.
Ribeiro, Marlon C. Machado, Fernando J. S. Monteiro & André Paviotti Fontana. 2010. Miscellaneous New Species of Brazilian
Bromeliaceae. Rodriguesia (no prelo)
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Angiospermas Bromeliaceae A.Juss.

Cryptanthus cinereus D.M.C. Ferreira &
Louzada
DESCRIÇÃO

Caule: colmo alongado(s) presente(s). Folha: pseudopecíolo ausente(s); lâmina(s) foliar(es) 19 - 35 cm compr./4 - 5 cm
larg./cinérea/base não estreitada(s)/banda longitudinal(ais) ausente(s)/estria(s) transversal(ais) ausente(s)/face(s) abaxial não
nervado(s)/ápice(s) flexível(eis)/margem(ns) ondulada(s). Inflorescência: bráctea(s) primária(s) branca; bráctea(s) floral(ais)
3.4 cm compr./verde. Flor: flor(es) 5 - 5.2 cm compr./não aromática(s); sépala(s) 2.1 - 2.3 cm compr./aguda(s)/rósea; pétala(s)
2.2 - 2.5 cm compr./margem(ns) imbricada(s) de 2.2 até 2.3 cm alt./fundido(s) por 1.1 - 1.3 cm/ereta(s)/branca/calosidade(s)
presente(s)/apêndice(s) cupuliforme(s) presente(s); estame(s) inserido(s)/1.9 - 2.1 cm alt.; antera(s) elíptica(s)/basifixa(s)/0.4 -
0.5 cm compr.; estigma(s) inserido(s); tubo epígino presente(s); ovário(s) verde/elipsoide/1.9 cm compr..

Forma de Vida
Erva

Substrato
Rupícola

DISTRIBUIÇÃO

Nativa, é endêmica do Brasil

Domínios Fitogeográficos
Mata Atlântica

Tipos de Vegetação
Floresta Estacional Semidecidual

Distribuição Geográfica
Ocorrências confirmadas
Nordeste (Alagoas)

MATERIAL TESTEMUNHO

Cavalcanti, D.M., 921, RB, Alagoas, Typus
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Angiospermas Bromeliaceae A.Juss.

Cryptanthus colnagoi Rauh & Leme
DESCRIÇÃO

Caule: colmo alongado(s) ausente(s). Folha: pseudopecíolo ausente(s); lâmina(s) foliar(es) 20 - 30 cm compr./1 - 1.7 cm larg./
verde/base não estreitada(s)/banda longitudinal(ais) presente(s)/estria(s) transversal(ais) ausente(s)/face(s) abaxial não nervado(s)/
ápice(s) rígido(s)/margem(ns) reta(s). Inflorescência: bráctea(s) primária(s) verde; bráctea(s) floral(ais) 1.1 - 1.2 cm compr./
verde. Flor: flor(es) 3 - 3.5 cm compr./não aromática(s); sépala(s) 1.5 - 1.8 cm compr./aguda(s)/verde; pétala(s) 2.2 - 2.5 cm
compr./margem(ns) imbricada(s) de 1.6 até 1.8 cm alt./fundido(s) por 1.1 - 1.3 cm/patente(s)/branca/calosidade(s) ausente(s)/
apêndice(s) ausente(s); estame(s) exserto(s)/1.9 - 2.1 cm alt.; antera(s) elíptica(s)/dorsifixa(s)/0.2 - 0.3 cm compr.; estigma(s)
exserto(s); tubo epígino presente(s); ovário(s) verde/cilíndrico(s)/0.4 - 0.5 cm compr..

DESCRIÇÃO ADICIONAL

Planta acaulescente, ramificações axilares abaixo da inflorescência presentes. Folhas 9-15 por roseta.

Forma de Vida
Erva

Substrato
Terrícola

DISTRIBUIÇÃO

Nativa, é endêmica do Brasil

Domínios Fitogeográficos
Mata Atlântica

Tipos de Vegetação
Floresta Ombrófila (Floresta Pluvial)

Distribuição Geográfica
Ocorrências confirmadas
Nordeste (Bahia)

MATERIAL TESTEMUNHO

Colnago, E., s.n., HB, 73715
L. C. Gurken, 152, RB, 204984,  (RB00640437), Bahia
R. F. Reis Jr, s.n., RB, 204984,  (RB01397301), Bahia
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Angiospermas Bromeliaceae A.Juss.

Cryptanthus coriaceus Leme
DESCRIÇÃO

Caule: colmo alongado(s) ausente(s). Folha: pseudopecíolo ausente(s); lâmina(s) foliar(es) 25 - 40 cm compr./3 - 4 cm
larg./vinácea/base não estreitada(s)/banda longitudinal(ais) ausente(s)/estria(s) transversal(ais) ausente(s)/face(s) abaxial não
nervado(s)/ápice(s) rígido(s)/margem(ns) reta(s). Inflorescência: bráctea(s) primária(s) vinácea; bráctea(s) floral(ais) 1.7 -
2 cm compr./vinácea. Flor: flor(es) 3.5 - 4 cm compr./não aromática(s); sépala(s) 1 - 1.5 cm compr./aguda(s)/verde; pétala(s)
2.8 - 3 cm compr./margem(ns) imbricada(s) de 1.6 até 1.8 cm alt./fundido(s) por 0.5 - 0.7 cm/patente(s)/branca/calosidade(s)
presente(s)/apêndice(s) ausente(s); estame(s) exserto(s)/2.4 - 2.8 cm alt.; antera(s) elíptica(s)/dorsifixa(s)/0.2 - 0.3 cm compr.;
estigma(s) exserto(s); tubo epígino ausente(s); ovário(s) branco/cilíndrico(s)/1 cm compr..

Forma de Vida
Erva

Substrato
Terrícola

DISTRIBUIÇÃO

Nativa, é endêmica do Brasil

Domínios Fitogeográficos
Mata Atlântica

Tipos de Vegetação
Floresta Ombrófila (Floresta Pluvial), Restinga

Distribuição Geográfica
Ocorrências confirmadas
Nordeste (Bahia)
Sudeste (Espírito Santo)

MATERIAL TESTEMUNHO

E.M.C. Leme, 1114, HB
E.M.C. Leme, s.n., RB, 304691, ,  (RB00648851)
N.N.F. da Silva, 137, MBML (MBML048502), Espírito Santo
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Angiospermas Bromeliaceae A.Juss.

Cryptanthus correia-araujoi Leme
DESCRIÇÃO

Caule: colmo alongado(s) presente(s). Folha: pseudopecíolo ausente(s); lâmina(s) foliar(es) 15 - 20 cm compr./1 - 2 cm larg./
verde/base não estreitada(s)/banda longitudinal(ais) presente(s)/estria(s) transversal(ais) ausente(s)/face(s) abaxial não nervado(s)/
ápice(s) flexível(eis)/margem(ns) ondulada(s). Inflorescência: bráctea(s) primária(s) verde; bráctea(s) floral(ais) 0.5 cm
compr./verde. Flor: flor(es) 3.4 - 3.5 cm compr./não aromática(s); sépala(s) 1 - 1.5 cm compr./aguda(s)/verde; pétala(s) 2.2 - 2.5
cm compr./margem(ns) imbricada(s) de 0.7 até 0.9 cm alt./fundido(s) por 0.6 - 0.8 cm/patente(s)/branca/calosidade(s) presente(s)/
apêndice(s) ausente(s); estame(s) exserto(s)/1.6 - 1.8 cm alt.; antera(s) elíptica(s)/basifixa(s)/0.2 - 0.3 cm compr.; estigma(s)
exserto(s); tubo epígino presente(s); ovário(s) branco/obcônico(s)/1 cm compr..

DESCRIÇÃO ADICIONAL

Planta caulescente, ramificações axilares presentes. Folhas recurvadas, ca. de 15 por roseta.

Forma de Vida
Erva

Substrato
Rupícola, Terrícola

DISTRIBUIÇÃO

Nativa, é endêmica do Brasil

Domínios Fitogeográficos
Mata Atlântica

Tipos de Vegetação
Floresta Ombrófila (Floresta Pluvial)

Distribuição Geográfica
Ocorrências confirmadas
Sudeste (Espírito Santo)

MATERIAL TESTEMUNHO

A. P. Fontana, 2771, MBML (MBML040602), Espírito Santo
G. Martinelli, 8225, RB, 209146,  (RB00640436), Espírito Santo
Araújo, L.K.C., s.n., HB, 77760
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Angiospermas Bromeliaceae A.Juss.

Cryptanthus crassifolius Leme
DESCRIÇÃO

Caule: colmo alongado(s) ausente(s). Folha: pseudopecíolo ausente(s); lâmina(s) foliar(es) 10 - 15 cm compr./1.2 - 1.5 cm
larg./verde/base não estreitada(s)/banda longitudinal(ais) ausente(s)/estria(s) transversal(ais) ausente(s)/face(s) abaxial não
nervado(s)/ápice(s) rígido(s)/margem(ns) reta(s). Inflorescência: bráctea(s) primária(s) verde; bráctea(s) floral(ais) 0.9 - 1
cm compr./verde. Flor: flor(es) 3.4 - 3.5 cm compr./aromática(s); sépala(s) 1 - 1.2 cm compr./aguda(s)/verde; pétala(s) 2.6 - 2.8
cm compr./margem(ns) imbricada(s) de 1 até 1.5 cm alt./fundido(s) por 0.4 - 0.6 cm/patente(s)/branca/calosidade(s) presente(s)/
apêndice(s) ausente(s); estame(s) exserto(s)/2.1 - 2.4 cm alt.; antera(s) elíptica(s)/dorsifixa(s)/0.2 - 0.3 cm compr.; estigma(s)
exserto(s); tubo epígino presente(s); ovário(s) branco/cilíndrico(s)/0.6 - 0.7 cm compr..

DESCRIÇÃO ADICIONAL

Planta acaulescente, ramificações basais presentes. Folhas recurvadas, 4-6 por roseta.

Forma de Vida
Erva

Substrato
Terrícola

DISTRIBUIÇÃO

Nativa, é endêmica do Brasil

Domínios Fitogeográficos
Caatinga

Tipos de Vegetação
Caatinga (stricto sensu)

Distribuição Geográfica
Ocorrências confirmadas
Nordeste (Bahia)
Sudeste (Espírito Santo)

MATERIAL TESTEMUNHO

E.M.C. Leme, 2704, HB, Espírito Santo, Typus
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Angiospermas Bromeliaceae A.Juss.

Cryptanthus cruzalmensis Leme &
E.H.Souza
DESCRIÇÃO

Caule: colmo alongado(s) ausente(s). Folha: pseudopecíolo ausente(s); lâmina(s) foliar(es) 25 - 50 cm compr./3.4 - 5.5
cm larg./verde/base castanha/base estreitada(s)/banda longitudinal(ais) ausente(s)/estria(s) transversal(ais) ausente(s)/face(s)
abaxial não nervado(s)/ápice(s) flexível(eis)/margem(ns) ondulada(s). Inflorescência: bráctea(s) primária(s) verde; bráctea(s)
floral(ais) 1.5 - 1.8 cm compr./hialina(s). Flor: flor(es) 4 - 5 cm compr./não aromática(s); sépala(s) 1.2 - 1.4 cm compr./aguda(s)/
verde; pétala(s) 3.7 - 4.2 cm compr./margem(ns) imbricada(s) de 1.6 até 1.8 cm alt./fundido(s) por 1.1 - 1.3 cm/patente(s)/branca/
calosidade(s) presente(s)/apêndice(s) ausente(s); estame(s) exserto(s)/3.2 - 3.5 cm alt.; antera(s) elíptica(s)/dorsifixa(s)/0.2 - 0.3
cm compr.; estigma(s) exserto(s); tubo epígino ausente(s); ovário(s) branco/obcônico(s)/0.6 - 0.7 cm compr..

DESCRIÇÃO ADICIONAL

Plantas acaulescentes, ramificações basas presentes. Folhas arqueadas ou prostradas, 6-8 por roseta.

Forma de Vida
Erva

Substrato
Terrícola

DISTRIBUIÇÃO

Nativa, é endêmica do Brasil

Domínios Fitogeográficos
Mata Atlântica

Tipos de Vegetação
Floresta Estacional Semidecidual

Distribuição Geográfica
Ocorrências confirmadas
Nordeste (Bahia)

MATERIAL TESTEMUNHO

E.M.C. Leme, 9568, RB, Bahia, Typus
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Angiospermas Bromeliaceae A.Juss.

Cryptanthus delicatus Leme
DESCRIÇÃO

Caule: colmo alongado(s) ausente(s). Folha: pseudopecíolo ausente(s); lâmina(s) foliar(es) 10 - 15 cm compr./1 - 2 cm larg./
verde/base não estreitada(s)/banda longitudinal(ais) ausente(s)/estria(s) transversal(ais) ausente(s)/face(s) abaxial não nervado(s)/
ápice(s) flexível(eis)/margem(ns) ondulada(s). Inflorescência: bráctea(s) primária(s) vermelha; bráctea(s) floral(ais) 0.8 -
0.9 cm compr./verde. Flor: flor(es) 2.8 - 3.2 cm compr./não aromática(s); sépala(s) 1 - 1.2 cm compr./aguda(s)/verde; pétala(s)
2.6 - 2.8 cm compr./margem(ns) imbricada(s) de 1 até 1.5 cm alt./fundido(s) por 0.3 - 0.5 cm/patente(s)/branca/calosidade(s)
presente(s)/apêndice(s) ausente(s); estame(s) exserto(s)/2.1 - 2.4 cm alt.; antera(s) elíptica(s)/basifixa(s)/0.2 - 0.3 cm compr.;
estigma(s) exserto(s); tubo epígino ausente(s); ovário(s) branco/obcônico(s)/0.6 - 0.7 cm compr..

DESCRIÇÃO ADICIONAL

Planta caulescente, ramificações basais presentes. Folhas prostradas 8-10 por roseta.

Forma de Vida
Erva

Substrato
Terrícola

DISTRIBUIÇÃO

Nativa, é endêmica do Brasil

Domínios Fitogeográficos
Mata Atlântica

Tipos de Vegetação
Floresta Ombrófila (Floresta Pluvial)

Distribuição Geográfica
Ocorrências confirmadas
Sudeste (Rio de Janeiro)

MATERIAL TESTEMUNHO

Nahoum, P.I., s.n., HB, 77791
Souza, T.P., 1 (Souza 42), HUENF,  (HUENF00011302), Rio de Janeiro
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Angiospermas Bromeliaceae A.Juss.

Cryptanthus diamantinensis Leme
DESCRIÇÃO

Caule: colmo alongado(s) presente(s). Folha: pseudopecíolo ausente(s); lâmina(s) foliar(es) 10 - 15 cm compr./1.2 - 1.5
cm larg./verde/base não estreitada(s)/banda longitudinal(ais) ausente(s)/estria(s) transversal(ais) ausente(s)/face(s) abaxial não
nervado(s)/ápice(s) flexível(eis)/margem(ns) ondulada(s). Inflorescência: bráctea(s) primária(s) verde; bráctea(s) floral(ais)
0.8 - 0.9 cm compr.. Flor: flor(es) 3.4 - 3.5 cm compr./aromática(s); sépala(s) 1 - 1.1 cm compr./aguda(s)/verde; pétala(s)
2.5 - 2.8 cm compr./margem(ns) imbricada(s) de 1 até 1.5 cm alt./fundido(s) por 0.3 - 0.5 cm/patente(s)/branca/calosidade(s)
ausente(s)/apêndice(s) ausente(s); estame(s) exserto(s)/2.4 - 2.6 cm alt.; antera(s) elíptica(s)/basifixa(s)/0.3 - 0.4 cm compr.;
estigma(s) exserto(s); tubo epígino presente(s); ovário(s) branco/obcônico(s)/0.6 - 0.7 cm compr..

Forma de Vida
Erva

Substrato
Rupícola

DISTRIBUIÇÃO

Nativa, é endêmica do Brasil

Domínios Fitogeográficos
Caatinga

Tipos de Vegetação
Campo Rupestre

Distribuição Geográfica
Ocorrências confirmadas
Nordeste (Bahia)

MATERIAL TESTEMUNHO

Bastos, C.A., 198, HUEFS (HUEFS134115), Bahia
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Angiospermas Bromeliaceae A.Juss.

Cryptanthus dianae Leme
DESCRIÇÃO

Caule: colmo alongado(s) ausente(s). Folha: pseudopecíolo ausente(s); lâmina(s) foliar(es) 25 - 27 cm compr./3 - 4 cm
larg./vinácea/base não estreitada(s)/banda longitudinal(ais) ausente(s)/estria(s) transversal(ais) presente(s)/face(s) abaxial
não nervado(s)/ápice(s) flexível(eis)/margem(ns) ondulada(s). Inflorescência: bráctea(s) primária(s) verde; bráctea(s)
floral(ais) 1.7 - 2 cm compr./verde. Flor: flor(es) 5 - 5.2 cm compr./não aromática(s); sépala(s) 2.1 - 2.3 cm compr./aguda(s)/
verde; pétala(s) 4.5 cm compr./margem(ns) imbricada(s) de 1.6 até 1.8 cm alt./fundido(s) por 1.6 - 1.8 cm/patente(s)/branca/
calosidade(s) presente(s)/apêndice(s) ausente(s); estame(s) 5 cm alt.; antera(s) elíptica(s)/0.2 - 0.3 cm compr.; estigma(s)
exserto(s); tubo epígino ausente(s); ovário(s) branco/elipsoide/1 cm compr..

Forma de Vida
Erva

Substrato
Terrícola

DISTRIBUIÇÃO

Nativa, é endêmica do Brasil

Domínios Fitogeográficos
Mata Atlântica

Tipos de Vegetação
Floresta Estacional Semidecidual, Floresta Ombrófila (Floresta Pluvial)

Distribuição Geográfica
Ocorrências confirmadas
Nordeste (Alagoas, Paraíba, Pernambuco)

MATERIAL TESTEMUNHO

J.A. Siqueira Filho, 1088, UFP, Pernambuco
J.A. Siqueira Filho, 1285, HVASF, 1571,  (HVASF001571), Alagoas

BIBLIOGRAFIA

Siqueira-Filho, J.A. & Leme, E.M.C. 2006. Fragmentos de Mata Atlântica do Nordeste: Biodiversidade, conservação e suas
bromélias. Andrea Jakobsson Estúdio Editorial Ltda., Rio de Janeiro. 416 p.
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Angiospermas Bromeliaceae A.Juss.

Cryptanthus diversifolius Beer
Tem como sinônimo
heterotípico Cryptanthus acaulis  var.  diversifolius (Beer) Mez

DESCRIÇÃO

Caule: colmo alongado(s) ausente(s). Folha: pseudopecíolo ausente(s); lâmina(s) foliar(es) 20 - 30 cm compr./2 - 3 cm larg./
verde/base não estreitada(s)/banda longitudinal(ais) ausente(s)/estria(s) transversal(ais) ausente(s)/face(s) abaxial não nervado(s)/
ápice(s) flexível(eis)/margem(ns) ondulada(s). Inflorescência: bráctea(s) primária(s) verde; bráctea(s) floral(ais) 1.5 - 1.8
cm compr./verde. Flor: flor(es) 2.8 - 3.2 cm compr./não aromática(s); sépala(s) 1.5 - 1.8 cm compr./aguda(s)/verde; pétala(s)
2.5 - 2.8 cm compr./margem(ns) imbricada(s) de 1 até 1.5 cm alt./fundido(s) por 0.3 - 0.5 cm/patente(s)/branca/calosidade(s)
presente(s)/apêndice(s) ausente(s); estame(s) exserto(s)/1.6 - 1.8 cm alt.; antera(s) elíptica(s)/dorsifixa(s)/0.2 - 0.3 cm compr.;
estigma(s) exserto(s); tubo epígino ausente(s); ovário(s) verde/cilíndrico(s)/0.6 - 0.7 cm compr..

DESCRIÇÃO ADICIONAL

Planta caulescente, ramificações basais presentes. Folhas arqueadas a prostradas, ca. de 8 por roseta.

Forma de Vida
Erva

Substrato
Terrícola

DISTRIBUIÇÃO

Nativa, é endêmica do Brasil

Domínios Fitogeográficos
Mata Atlântica

Distribuição Geográfica
Ocorrências confirmadas
Sudeste (Rio de Janeiro)

MATERIAL TESTEMUNHO

G. Martinelli, 4859, RB, 182646,  (RB00640435), Rio de Janeiro
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Angiospermas Bromeliaceae A.Juss.

Cryptanthus dorothyae Leme
DESCRIÇÃO

Caule: colmo alongado(s) ausente(s). Folha: pseudopecíolo ausente(s); lâmina(s) foliar(es) 15 - 25 cm compr./2 - 2.5 cm
larg./vermelha/base não estreitada(s)/estria(s) transversal(ais) ausente(s)/face(s) abaxial não nervado(s)/ápice(s) flexível(eis)/
margem(ns) ondulada(s). Inflorescência: bráctea(s) primária(s) verde; bráctea(s) floral(ais) 0.8 - 0.9 cm compr./verde. Flor:
flor(es) 3.5 - 4 cm compr./não aromática(s); sépala(s) 1 - 1.5 cm compr./aguda(s)/castanha; pétala(s) 4.2 cm compr./margem(ns)
imbricada(s) de 1 até 1.5 cm alt./fundido(s) por 1.1 - 1.5 cm/patente(s)/branca/calosidade(s) ausente(s)/apêndice(s) ausente(s);
estame(s) exserto(s)/2.1 - 2.4 cm alt.; antera(s) elíptica(s)/dorsifixa(s)/0.2 - 0.3 cm compr.; estigma(s) exserto(s); tubo epígino
ausente(s); ovário(s) verde/obcônico(s)/0.8 - 0.9 cm compr..

DESCRIÇÃO ADICIONAL

Planta acaulescente, ramificações basais presentes. Folhas prostradas, 6-10 por roseta.

Forma de Vida
Erva

Substrato
Terrícola

DISTRIBUIÇÃO

Nativa, é endêmica do Brasil

Domínios Fitogeográficos
Mata Atlântica

Tipos de Vegetação
Restinga

Distribuição Geográfica
Ocorrências confirmadas
Sudeste (Espírito Santo, Rio de Janeiro)

MATERIAL TESTEMUNHO

C. Farney, 1072, GUA
Zambom, O., 205, VIES (VIES010856), Espírito Santo
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Angiospermas Bromeliaceae A.Juss.

Cryptanthus felixii J.A.Siqueira & Leme
DESCRIÇÃO

Caule: colmo alongado(s) ausente(s). Folha: pseudopecíolo ausente(s); lâmina(s) foliar(es) 25 - 50 cm compr./4 - 5 cm larg./
verde/base não estreitada(s)/banda longitudinal(ais) ausente(s)/estria(s) transversal(ais) ausente(s)/face(s) abaxial nervado(s)/
ápice(s) rígido(s)/margem(ns) reta(s). Inflorescência: bráctea(s) primária(s) verde; bráctea(s) floral(ais) 2.3 - 2.5 cm compr./
castanha. Flor: flor(es) 6.4 cm compr./não aromática(s); sépala(s) 2.1 - 2.3 cm compr./aguda(s)/verde; pétala(s) 4.7 cm compr./
margem(ns) imbricada(s) até 3.7 cm alt./fundido(s) por 1.6 - 1.8 cm/patente(s)/branca/calosidade(s) ausente(s)/apêndice(s)
ausente(s); estame(s) 3.9 cm alt.; antera(s) elíptica(s)/basifixa(s)/0.3 - 0.4 cm compr.; estigma(s) exserto(s); tubo epígino
presente(s); ovário(s) branco/obcônico(s)/2 cm compr..

Forma de Vida
Erva

Substrato
Terrícola

DISTRIBUIÇÃO

Nativa, é endêmica do Brasil

Domínios Fitogeográficos
Mata Atlântica

Tipos de Vegetação
Floresta Estacional Semidecidual

Distribuição Geográfica
Ocorrências confirmadas
Nordeste (Alagoas, Pernambuco)

MATERIAL TESTEMUNHO

J.A. Siqueira Filho, 1422, HVASF (HVASF4109), UFP, HB, Pernambuco
J.A. Siqueira Filho, 2895, HVASF (HVASF4110), Alagoas
J. A. Siqueira-Filho, s.n., RB,  (RB01397230), Alagoas, Typus

IMAGENS DE CAMPO/ILUSTRAÇÕES

679

Coleção Flora do Brasil 2020 - Jardim Botânico do Rio de Janeiro

http://reflora.jbrj.gov.br/files/voucher.html?imagem=DZI/rb/1/39/72/30/01397230.dzi
https://imagemcampo.jbrj.gov.br/producao%2Fimagens_de_campo%2F1279816.jpg


Angiospermas Bromeliaceae A.Juss.

Figura 1: Cryptanthus felixii J.A.Siqueira & Leme

BIBLIOGRAFIA

SIQUEIRA FILHO, J.A. & Leme, E.M.C. 2006. Fragmentos de mata atlântica do Nordeste: Biodiversidade, conservação e suas
bromélias. Andrea Jakobsson Estúdio Editorial Ltda., Rio de Janeiro. 416 p.
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Angiospermas Bromeliaceae A.Juss.

Cryptanthus giganteus Leme &
A.P.Fontana
DESCRIÇÃO

Caule: colmo alongado(s) ausente(s). Folha: pseudopecíolo ausente(s); lâmina(s) foliar(es) 50 - 60 cm compr./5.5 - 7 cm larg./
verde/base estreitada(s)/banda longitudinal(ais) ausente(s)/estria(s) transversal(ais) ausente(s)/face(s) abaxial não nervado(s)/
ápice(s) flexível(eis)/margem(ns) ondulada(s). Inflorescência: bráctea(s) primária(s) verde; bráctea(s) floral(ais) 1.7 - 2 cm
compr./verde. Flor: flor(es) 5.5 - 5.8 cm compr./não aromática(s); sépala(s) 1.9 - 2 cm compr./aguda(s)/castanha; pétala(s) 4.3
cm compr./margem(ns) imbricada(s) de 1.6 até 1.8 cm alt./fundido(s) por 1.2 - 1.4 cm/patente(s)/branca/calosidade(s) presente(s)/
apêndice(s) ausente(s); estame(s) exserto(s)/3.2 - 3.5 cm alt.; antera(s) sagitada(s)/basifixa(s)/0.2 - 0.3 cm compr.; estigma(s)
exserto(s); tubo epígino ausente(s); ovário(s) branco/obcônico(s)/1.3 - 1.4 cm compr..

DESCRIÇÃO ADICIONAL

Planta acaulescente, ramificações basais presentes. Folhas prostradas, 7-12 por roseta.

Forma de Vida
Erva

Substrato
Terrícola

DISTRIBUIÇÃO

Nativa, é endêmica do Brasil

Domínios Fitogeográficos
Mata Atlântica

Tipos de Vegetação
Floresta Estacional Semidecidual

Distribuição Geográfica
Ocorrências confirmadas
Sudeste (Espírito Santo)

MATERIAL TESTEMUNHO

E.M.C. Leme, 6919, HB, MBML
L. Kollmann, 9400, MBML (MBML028145), Espírito Santo, Typus
A. P. Fontana, 1839, MBML (MBML034469), Espírito Santo, Typus
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Angiospermas Bromeliaceae A.Juss.

Cryptanthus grazielae H.Luther
DESCRIÇÃO

Caule: colmo alongado(s) ausente(s). Folha: pseudopecíolo ausente(s); lâmina(s) foliar(es) 15 - 25 cm compr./3.8 - 5.8 cm
larg./verde/base não estreitada(s)/banda longitudinal(ais) ausente(s)/estria(s) transversal(ais) ausente(s)/face(s) abaxial não
nervado(s)/ápice(s) flexível(eis)/margem(ns) ondulada(s). Inflorescência: bráctea(s) primária(s) verde; bráctea(s) floral(ais)
1.7 - 2 cm compr./verde. Flor: flor(es) 3.9 - 4 cm compr./aromática(s); sépala(s) 1 - 1.5 cm compr./aguda(s)/verde; pétala(s) 3.1
- 3.5 cm compr./margem(ns) imbricada(s) de 1.7 até 1.9 cm alt./fundido(s) por 1.1 - 1.3 cm/patente(s)/branca com ápice(s) verde/
calosidade(s) ausente(s)/apêndice(s) ausente(s); estame(s) exserto(s)/2.1 - 2.4 cm alt.; antera(s) elíptica(s)/dorsifixa(s)/0.3 - 0.4
cm compr.; estigma(s) exserto(s); tubo epígino ausente(s); ovário(s) verde/elipsoide/0.6 - 0.7 cm compr..

DESCRIÇÃO ADICIONAL

Planta acaulescente, ramificações axilares presentes. Folhas prostradas, 6-10 por roseta.

Forma de Vida
Erva

Substrato
Terrícola

DISTRIBUIÇÃO

Nativa, é endêmica do Brasil

Domínios Fitogeográficos
Mata Atlântica

Tipos de Vegetação
Floresta Ombrófila (Floresta Pluvial)

Distribuição Geográfica
Ocorrências confirmadas
Sudeste (Espírito Santo)

MATERIAL TESTEMUNHO

G.M. Barroso, s.n., HB, SEL
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Angiospermas Bromeliaceae A.Juss.

Cryptanthus guanduensis Leme &
L.Kollmann
DESCRIÇÃO

Caule: colmo alongado(s) ausente(s). Folha: pseudopecíolo ausente(s); lâmina(s) foliar(es) 20 - 34 cm compr./3.8 - 5.8 cm
larg./verde/base vermelha/base estreitada(s)/banda longitudinal(ais) ausente(s)/estria(s) transversal(ais) ausente(s)/face(s) abaxial
não nervado(s)/ápice(s) flexível(eis)/margem(ns) ondulada(s). Inflorescência: bráctea(s) primária(s) vermelha; bráctea(s)
floral(ais) 1.7 - 2 cm compr./verde. Flor: flor(es) 5.5 - 5.8 cm compr./não aromática(s); sépala(s) 1.9 - 2 cm compr./aguda(s)/
branca; pétala(s) 3.8 - 4 cm compr./margem(ns) imbricada(s) de 2.2 até 2.3 cm alt./fundido(s) por 0.9 - 1 cm/patente(s)/branca/
calosidade(s) presente(s)/apêndice(s) ausente(s); estame(s) exserto(s)/2.4 - 2.8 cm alt.; antera(s) elíptica(s)/dorsifixa(s)/0.2 - 0.3
cm compr.; estigma(s) exserto(s); tubo epígino ausente(s); ovário(s) branco/clavado(s)/1.5 - 1.6 cm compr..

DESCRIÇÃO ADICIONAL

Planta acaulescente, ramificações basais presentes. Folhas prostradas, 6-8 por roseta.

Forma de Vida
Erva

Substrato
Terrícola

DISTRIBUIÇÃO

Nativa, é endêmica do Brasil

Domínios Fitogeográficos
Mata Atlântica

Tipos de Vegetação
Vegetação Sobre Afloramentos Rochosos

Distribuição Geográfica
Ocorrências confirmadas
Sudeste (Espírito Santo)

MATERIAL TESTEMUNHO

E.M.C. Leme, 8902, RB, Espírito Santo, Typus
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Angiospermas Bromeliaceae A.Juss.

Cryptanthus ilhanus Leme
DESCRIÇÃO

Caule: colmo alongado(s) ausente(s). Folha: pseudopecíolo ausente(s); lâmina(s) foliar(es) 10 - 15 cm compr./1.2 - 1.5
cm larg./vinácea/base não estreitada(s)/banda longitudinal(ais) presente(s)/estria(s) transversal(ais) ausente(s)/face(s) abaxial
não nervado(s)/ápice(s) flexível(eis)/margem(ns) ondulada(s). Inflorescência: bráctea(s) primária(s) vermelha; bráctea(s)
floral(ais) 0.9 - 1 cm compr./verde. Flor: flor(es) 2.8 - 3.2 cm compr./aromática(s); sépala(s) 0.8 - 1 cm compr./aguda(s)/verde;
pétala(s) 2.2 - 2.5 cm compr./margem(ns) imbricada(s) de 0.7 até 0.9 cm alt./fundido(s) por 0.4 - 0.6 cm/patente(s)/branca/
calosidade(s) presente(s)/apêndice(s) ausente(s); estame(s) exserto(s)/2.1 - 2.4 cm alt.; antera(s) elíptica(s)/dorsifixa(s)/0.2 - 0.3
cm compr.; estigma(s) exserto(s); tubo epígino presente(s); ovário(s) verde/obcônico(s)/0.4 - 0.5 cm compr..

DESCRIÇÃO ADICIONAL

Plantas acaulescentes, ramificações na base da inflorescência presentes. Folhas prostradas, 9-12 por roseta.

Forma de Vida
Erva

Substrato
Terrícola

DISTRIBUIÇÃO

Nativa, é endêmica do Brasil

Domínios Fitogeográficos
Mata Atlântica

Tipos de Vegetação
Floresta Estacional Semidecidual

Distribuição Geográfica
Ocorrências confirmadas
Nordeste (Bahia)

MATERIAL TESTEMUNHO

A. Ilha, s.n., RB, 303384,  (RB00851610), Bahia, Typus

BIBLIOGRAFIA

Leme, E.M.C. & Kollmann, L.J.C. 2013. Miscelaneous new species of Brazilian Bromeliaceae. Phytotaxa 108 (1): 1-40.
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Angiospermas Bromeliaceae A.Juss.

Cryptanthus incrassatus L.B.Sm.
DESCRIÇÃO

Caule: colmo alongado(s) ausente(s). Folha: pseudopecíolo ausente(s); lâmina(s) foliar(es) 13 - 20 cm compr./1.5 - 2.5
cm larg./verde/base estreitada(s)/banda longitudinal(ais) presente(s)/estria(s) transversal(ais) ausente(s)/face(s) abaxial não
nervado(s)/ápice(s) flexível(eis)/margem(ns) reta(s). Inflorescência: bráctea(s) primária(s) verde; bráctea(s) floral(ais)
1.2 - 1.3 cm compr./verde. Flor: flor(es) 2.8 - 3.2 cm compr./não aromática(s); sépala(s) 1 - 1.5 cm compr./aguda(s)/verde;
pétala(s) 2.8 - 3 cm compr./margem(ns) imbricada(s) de 1.8 até 2 cm alt./fundido(s) por 1.2 - 1.4 cm/ereta(s)/branca/calosidade(s)
presente(s)/apêndice(s) ausente(s); estame(s) inserido(s)/2.4 - 2.6 cm alt.; antera(s) elíptica(s)/dorsifixa(s)/0.3 - 0.4 cm compr.;
estigma(s) inserido(s); tubo epígino presente(s); ovário(s) cilíndrico(s)/1.1 - 1.2 cm compr..

DESCRIÇÃO ADICIONAL

Planta acaulescente, ramificações basais presentes. Folhas prostradas, 10-12 por roseta.

Forma de Vida
Erva

Substrato
Terrícola

DISTRIBUIÇÃO

Nativa, é endêmica do Brasil

Domínios Fitogeográficos
Mata Atlântica

Tipos de Vegetação
Floresta Ombrófila (Floresta Pluvial)

Distribuição Geográfica
Ocorrências confirmadas
Sudeste (Espírito Santo)

MATERIAL TESTEMUNHO

Foster, M.B., 172, GH, RB, 371533,  (RB00577559), RB, 200763,  (RB00577596), Espírito Santo

BIBLIOGRAFIA

Martinelli G, Vieira CM, Gonzales M, Leitiman P, Piratininga A, Costa AF, Forzza RC (2008) Bromeliaceae da Mata Atlântica
Brasileira: lista de espécies, distribuição e conservação. Rodriguésia 59: 209-258.
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Angiospermas Bromeliaceae A.Juss.

Cryptanthus lacerdae Antoine
DESCRIÇÃO

Caule: colmo alongado(s) ausente(s). Folha: pseudopecíolo ausente(s); lâmina(s) foliar(es) 4 - 7 cm compr./2 - 3 cm larg./
verde/base não estreitada(s)/banda longitudinal(ais) presente(s)/estria(s) transversal(ais) ausente(s)/face(s) abaxial não nervado(s)/
ápice(s) flexível(eis)/margem(ns) ondulada(s). Inflorescência: bráctea(s) primária(s) verde; bráctea(s) floral(ais) 0.8 - 1.1 cm
compr./verde. Flor: flor(es) 1.2 - 2.1 cm compr./não aromática(s); sépala(s) 0.8 - 1.2 cm compr./acuminada(s)/verde; pétala(s)
1.7 - 1.9 cm compr./margem(ns) imbricada(s) de 1 até 1.5 cm alt./fundido(s) por 0.3 - 0.5 cm/patente(s)/branca com ápice(s)
verde/calosidade(s) ausente(s)/apêndice(s) ausente(s); estame(s) exserto(s)/1 - 1.3 cm alt.; antera(s) elíptica(s)/dorsifixa(s)/0.2 -
0.3 cm compr.; estigma(s) exserto(s); tubo epígino ausente(s); ovário(s) branco/globoso(s)/0.3 - 0.4 cm compr..

DESCRIÇÃO ADICIONAL

Plantas acaulescente, ramificações basais presentes. Folhas prostradas, adensadas, 5-7 por roseta.

Forma de Vida
Erva

Substrato
Terrícola

DISTRIBUIÇÃO

Nativa, é endêmica do Brasil

Domínios Fitogeográficos
Mata Atlântica

Tipos de Vegetação
Floresta Estacional Perenifólia

Distribuição Geográfica
Ocorrências confirmadas
Nordeste (Bahia)

MATERIAL TESTEMUNHO

M.B. Foster, 1176, US, GH,  (GH00139555)
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Angiospermas Bromeliaceae A.Juss.

Cryptanthus lutherianus I.Ramírez
DESCRIÇÃO

Caule: colmo alongado(s) ausente(s). Folha: pseudopecíolo ausente(s); lâmina(s) foliar(es) 45 - 80 cm compr./0.8 - 1.1 cm
larg./verde/base vermelha/base não estreitada(s)/banda longitudinal(ais) ausente(s)/estria(s) transversal(ais) ausente(s)/ápice(s)
rígido(s)/margem(ns) reta(s). Inflorescência: bráctea(s) primária(s) vermelha; bráctea(s) floral(ais) 1.7 - 2 cm compr./verde.
Flor: flor(es) 4 - 4.5 cm compr./não aromática(s); sépala(s) 2.9 cm compr./aguda(s)/castanha; pétala(s) 3.5 - 3.8 cm compr./
margem(ns) imbricada(s) de 0.7 até 0.9 cm alt./fundido(s) por 0.4 - 0.6 cm/patente(s)/branca/calosidade(s) presente(s)/apêndice(s)
ausente(s); estame(s) exserto(s)/3.2 - 3.5 cm alt.; antera(s) elíptica(s)/dorsifixa(s)/0.2 - 0.3 cm compr.; estigma(s) exserto(s);
tubo epígino ausente(s); ovário(s) castanho/obcônico(s)/0.8 - 0.9 cm compr..

DESCRIÇÃO ADICIONAL

Planta acaulescente, ramificações nas axilas das inflorescências presentes, eventualmente ramificações basais presentes. Folhas
eretas, 12-15 por roseta.

Forma de Vida
Erva

Substrato
Terrícola

DISTRIBUIÇÃO

Nativa, é endêmica do Brasil

Domínios Fitogeográficos
Mata Atlântica

Tipos de Vegetação
Floresta Ombrófila (Floresta Pluvial)

Distribuição Geográfica
Ocorrências confirmadas
Sudeste (Espírito Santo)

MATERIAL TESTEMUNHO

Ramirez, I., 516, MO, RB, SEL
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Angiospermas Bromeliaceae A.Juss.

Cryptanthus lyman-smithii Leme
DESCRIÇÃO

Caule: colmo alongado(s) presente(s). Folha: pseudopecíolo presente(s); lâmina(s) foliar(es) 20 - 30 cm compr./1 - 1.7 cm
larg./verde/base estreitada(s)/banda longitudinal(ais) ausente(s)/estria(s) transversal(ais) ausente(s)/face(s) abaxial não nervado(s)/
ápice(s) flexível(eis)/margem(ns) ondulada(s). Inflorescência: bráctea(s) primária(s) verde; bráctea(s) floral(ais) 1.2 - 1.3 cm
compr./verde. Flor: flor(es) 3.4 - 3.5 cm compr./não aromática(s); sépala(s) 1 - 1.2 cm compr./aguda(s)/verde; pétala(s) 2.2 - 2.5
cm compr./margem(ns) imbricada(s) de 1.6 até 1.8 cm alt./fundido(s) por 1.1 - 1.3 cm/patente(s)/branca/calosidade(s) ausente(s)/
apêndice(s) ausente(s); estame(s) inserido(s)/1.9 - 2.1 cm alt.; antera(s) elíptica(s)/basifixa(s)/0.2 - 0.3 cm compr.; estigma(s)
inserido(s); tubo epígino ausente(s); ovário(s) branco/elipsoide/0.6 - 0.7 cm compr..

DESCRIÇÃO ADICIONAL

Planta caulescente, ramificações apicais presentes. Folhas eretas, 8-9 por roseta.

Forma de Vida
Erva

Substrato
Terrícola

DISTRIBUIÇÃO

Nativa, é endêmica do Brasil

Domínios Fitogeográficos
Mata Atlântica

Tipos de Vegetação
Floresta Ombrófila (Floresta Pluvial)

Distribuição Geográfica
Ocorrências confirmadas
Nordeste (Bahia)

MATERIAL TESTEMUNHO

E.M.C. Leme, 4342, CEPEC, HB

688

Coleção Flora do Brasil 2020 - Jardim Botânico do Rio de Janeiro



Angiospermas Bromeliaceae A.Juss.

Cryptanthus marginatus L.B.Sm.
DESCRIÇÃO

Caule: colmo alongado(s) ausente(s). Folha: pseudopecíolo ausente(s); lâmina(s) foliar(es) 15 - 20 cm compr./1.4 - 3 cm
larg./vinácea/base não estreitada(s)/banda longitudinal(ais) presente(s)/estria(s) transversal(ais) ausente(s)/face(s) abaxial não
nervado(s)/ápice(s) flexível(eis)/margem(ns) ondulada(s). Inflorescência: bráctea(s) primária(s) verde; bráctea(s) floral(ais)
0.8 - 0.9 cm compr./verde. Flor: flor(es) 3.3 - 3.7 cm compr./não aromática(s); sépala(s) 1 - 1.5 cm compr./aguda(s)/verde;
pétala(s) 2.2 - 2.5 cm compr./margem(ns) imbricada(s) de 1 até 1.5 cm alt./fundido(s) por 0.4 - 0.6 cm/patente(s)/branca/
calosidade(s) ausente(s)/apêndice(s) ausente(s); estame(s) exserto(s)/2.1 - 2.4 cm alt.; antera(s) elíptica(s)/dorsifixa(s)/0.2 - 0.3
cm compr.; estigma(s) exserto(s); tubo epígino não observado; ovário(s) não observado.

DESCRIÇÃO ADICIONAL

Planta caulescente, colmos fortemente agregados, ramificações basais presentes. Folhas prostradas, 10-12 por roseta.

Forma de Vida
Erva

Substrato
Terrícola

DISTRIBUIÇÃO

Nativa, é endêmica do Brasil

Domínios Fitogeográficos
Mata Atlântica

Tipos de Vegetação
Floresta Ombrófila (Floresta Pluvial)

Distribuição Geográfica
Ocorrências confirmadas
Sudeste (Espírito Santo)

MATERIAL TESTEMUNHO

Foster, M.B., 243, GH,  (GH00032945), Espírito Santo
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Angiospermas Bromeliaceae A.Juss.

Cryptanthus maritimus L.B.Sm.
DESCRIÇÃO

Caule: colmo alongado(s) ausente(s). Folha: pseudopecíolo ausente(s); lâmina(s) foliar(es) 25 - 50 cm compr./1 - 2 cm larg./
verde/base não estreitada(s)/banda longitudinal(ais) presente(s)/estria(s) transversal(ais) ausente(s)/face(s) abaxial não nervado(s)/
ápice(s) flexível(eis)/margem(ns) reta(s). Inflorescência: bráctea(s) primária(s) verde; bráctea(s) floral(ais) 1.5 - 1.8 cm
compr./verde. Flor: flor(es) 4 - 4.5 cm compr./não aromática(s); sépala(s) 1.5 - 1.8 cm compr./aguda(s)/verde; pétala(s) 3.8 - 4
cm compr./margem(ns) imbricada(s) de 1.6 até 1.8 cm alt./fundido(s) por 1.1 - 1.3 cm/patente(s)/branca/calosidade(s) presente(s)/
apêndice(s) ausente(s); estame(s) exserto(s)/2.4 - 2.6 cm alt.; antera(s) elíptica(s)/dorsifixa(s)/0.3 - 0.4 cm compr.; estigma(s)
exserto(s); tubo epígino presente(s); ovário(s) obcônico(s)/1.1 - 1.2 cm compr..

DESCRIÇÃO ADICIONAL

Plantas acaulescentes, ramificações basais presentes. Folhas eretas ou prostradas, 7-15 por roseta.

Forma de Vida
Erva

Substrato
Terrícola

DISTRIBUIÇÃO

Nativa, é endêmica do Brasil

Domínios Fitogeográficos
Mata Atlântica

Tipos de Vegetação
Floresta Ombrófila (Floresta Pluvial)

Distribuição Geográfica
Ocorrências confirmadas
Sudeste (Espírito Santo)

MATERIAL TESTEMUNHO

Foster, M.B., 179, GH,  (GH00038569), R
Sucre, D., 10746, RB, 371530, , ,  (RB00348947), Espírito Santo
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Angiospermas Bromeliaceae A.Juss.

Cryptanthus minarum L.B.Sm.
DESCRIÇÃO

Caule: colmo alongado(s) ausente(s). Folha: pseudopecíolo ausente(s); lâmina(s) foliar(es) 20 - 30 cm compr./2 - 3.5 cm larg./
verde/base não estreitada(s)/banda longitudinal(ais) presente(s)/estria(s) transversal(ais) ausente(s)/face(s) abaxial não nervado(s)/
ápice(s) flexível(eis)/margem(ns) ondulada(s). Inflorescência: bráctea(s) primária(s) verde; bráctea(s) floral(ais) 1.5 - 1.8 cm
compr./verde. Flor: flor(es) 3.9 - 4 cm compr./não aromática(s); sépala(s) 1.5 - 1.8 cm compr./aguda(s)/verde; pétala(s) 3.1 - 3.5
cm compr./margem(ns) imbricada(s) de 1.8 até 2.6 cm alt./fundido(s) por 1.3 - 1.5 cm/ereta(s)/branca/calosidade(s) presente(s)/
apêndice(s) ausente(s); estame(s) exserto(s)/2.4 - 2.8 cm alt.; antera(s) sagitada(s)/dorsifixa(s)/0.4 - 0.5 cm compr.; estigma(s)
exserto(s); tubo epígino presente(s); ovário(s) verde/elipsoide/1.3 - 1.4 cm compr..

DESCRIÇÃO ADICIONAL

Planta acaulescente, forma de ramificação desconhecida. Folhas eretas, 10-12 por roseta.

Forma de Vida
Erva

DISTRIBUIÇÃO

Nativa, é endêmica do Brasil

Domínios Fitogeográficos
Cerrado

Tipos de Vegetação
Floresta Estacional Semidecidual

Distribuição Geográfica
Ocorrências confirmadas
Sudeste (Minas Gerais)

MATERIAL TESTEMUNHO

Mello-Matos, A., s.n., R, 46186
A. Mattos, 4256, US,  (US00026818), Minas Gerais, Typus
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Angiospermas Bromeliaceae A.Juss.

Cryptanthus osiris W.Weber
DESCRIÇÃO

Caule: colmo alongado(s) ausente(s). Folha: pseudopecíolo ausente(s); lâmina(s) foliar(es) 15 - 25 cm compr./2 - 3.5 cm larg./
verde/base não estreitada(s)/banda longitudinal(ais) ausente(s)/estria(s) transversal(ais) ausente(s)/face(s) abaxial não nervado(s)/
ápice(s) flexível(eis)/margem(ns) ondulada(s). Inflorescência: bráctea(s) primária(s) verde; bráctea(s) floral(ais) 0.8 - 1.1
cm compr./verde. Flor: flor(es) 3.4 - 3.5 cm compr./não aromática(s); sépala(s) 1.5 - 1.8 cm compr./aguda(s)/verde; pétala(s)
2.5 - 2.8 cm compr./margem(ns) imbricada(s) de 1 até 1.5 cm alt./fundido(s) por 0.4 - 0.6 cm/recurvada(s)/branca/calosidade(s)
ausente(s)/apêndice(s) ausente(s); estame(s) exserto(s)/1.4 - 1.5 cm alt.; antera(s) elíptica(s)/basifixa(s)/0.2 - 0.3 cm compr.;
estigma(s) exserto(s); tubo epígino presente(s); ovário(s) branco/elipsoide/0.8 - 0.9 cm compr..

DESCRIÇÃO ADICIONAL

Planta caulescente, ramificações basais presentes. Folhas patentes, 18-20 por roseta.

Forma de Vida
Erva

DISTRIBUIÇÃO

Nativa, é endêmica do Brasil

MATERIAL TESTEMUNHO

Bleher, A., s.n., HAL
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Angiospermas Bromeliaceae A.Juss.

Cryptanthus pickelii L.B.Sm.
DESCRIÇÃO

Caule: colmo alongado(s) ausente(s). Folha: pseudopecíolo ausente(s); lâmina(s) foliar(es) 25 - 50 cm compr./3 - 4 cm larg./
verde/base estreitada(s)/banda longitudinal(ais) presente(s)/estria(s) transversal(ais) ausente(s)/face(s) abaxial não nervado(s)/
ápice(s) flexível(eis)/margem(ns) ondulada(s). Inflorescência: bráctea(s) primária(s) verde; bráctea(s) floral(ais) 2.3 - 2.5
cm compr./verde. Flor: flor(es) 5 - 5.2 cm compr./não aromática(s); sépala(s) 1.9 - 2 cm compr./aguda(s)/verde; pétala(s) 3.5
- 3.8 cm compr./margem(ns) imbricada(s) de 2.6 até 2.8 cm alt./fundido(s) por 1.1 - 1.5 cm/recurvada(s)/branca/calosidade(s)
presente(s)/apêndice(s) ausente(s); estame(s) inserido(s)/2.9 - 3.2 cm alt.; antera(s) sagitada(s)/basifixa(s)/0.2 - 0.3 cm compr.;
estigma(s) inserido(s); tubo epígino presente(s); ovário(s) verde/obcônico(s)/1.1 - 1.2 cm compr..

DESCRIÇÃO ADICIONAL

Planta caulescente, ramificações basais presentes. Folhas eretas, 6-12 por roseta.

Forma de Vida
Erva

Substrato
Terrícola

DISTRIBUIÇÃO

Nativa, é endêmica do Brasil

Domínios Fitogeográficos
Mata Atlântica

Tipos de Vegetação
Floresta Estacional Semidecidual, Floresta Ombrófila (Floresta Pluvial)

Distribuição Geográfica
Ocorrências confirmadas
Nordeste (Pernambuco)

MATERIAL TESTEMUNHO

E.M.C. Leme, 5057, HB, Pernambuco
B. J. Pickel, 909, US,  (US00026819), Pernambuco, Typus
J.A. Siqueira Filho, 611, HVASF (HVASF4894), Pernambuco

BIBLIOGRAFIA

 
 
Siqueira-Filho, J.A. & Leme, E.M.C. 2006. Fragmentos de Mata Atlântica do Nordeste: Biodiversidade, conservação e suas
bromélias. Andrea Jakobsson Estúdio Editorial Ltda., Rio de Janeiro. 416 p.
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Angiospermas Bromeliaceae A.Juss.

Cryptanthus praetextus E.Morren & Baker
DESCRIÇÃO

Caule: colmo alongado(s) presente(s). Folha: pseudopecíolo ausente(s); lâmina(s) foliar(es) 18 - 22 cm compr./2 - 3 cm larg./
verde/base estreitada(s)/banda longitudinal(ais) ausente(s)/estria(s) transversal(ais) ausente(s)/face(s) abaxial não nervado(s)/
ápice(s) flexível(eis)/margem(ns) ondulada(s). Inflorescência: bráctea(s) primária(s) verde; bráctea(s) floral(ais) 0.8 - 1.2 cm
compr./verde. Flor: flor(es) 3.4 - 3.5 cm compr./não aromática(s); sépala(s) 1 - 1.3 cm compr./aguda(s)/verde; pétala(s) 2.5 - 2.8
cm compr./margem(ns) imbricada(s) de 1.6 até 1.8 cm alt./fundido(s) por 0.4 - 0.6 cm/patente(s)/branca/calosidade(s) ausente(s)/
apêndice(s) ausente(s); estame(s) exserto(s)/2.1 - 2.4 cm alt.; antera(s) sagitada(s)/dorsifixa(s)/0.2 - 0.3 cm compr.; estigma(s)
exserto(s); tubo epígino presente(s); ovário(s) verde/elipsoide/0.4 - 0.5 cm compr..

DESCRIÇÃO ADICIONAL

Planta caulescente, ramificações apicais presentes. Folhas patentes a eretas, 12-20 por roseta, dimórficas.

Forma de Vida
Erva

Substrato
Terrícola

DISTRIBUIÇÃO

Nativa, é endêmica do Brasil

Domínios Fitogeográficos
Mata Atlântica

Tipos de Vegetação
Floresta Ombrófila (Floresta Pluvial)

Distribuição Geográfica
Ocorrências confirmadas
Sudeste (Espírito Santo)

MATERIAL TESTEMUNHO

G. Hatschbach, 58490, MBM
Kuhlmann, J.G., 6629, RB, 62981,  (RB00203095)
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Angiospermas Bromeliaceae A.Juss.

Cryptanthus pseudopetiolatus Philcox
DESCRIÇÃO

Caule: colmo alongado(s) ausente(s). Folha: pseudopecíolo presente(s); lâmina(s) foliar(es) 50 - 75 cm compr./4 - 5 cm larg./
verde/base estreitada(s)/banda longitudinal(ais) ausente(s)/estria(s) transversal(ais) ausente(s)/face(s) abaxial não nervado(s)/
ápice(s) flexível(eis)/margem(ns) ondulada(s). Inflorescência: bráctea(s) primária(s) verde; bráctea(s) floral(ais) 2.3 - 2.5 cm
compr./verde. Flor: flor(es) 4.5 - 4.8 cm compr./não aromática(s); sépala(s) 2.1 - 2.3 cm compr./aguda(s)/verde; pétala(s) 3 -
3.3 cm compr./margem(ns) imbricada(s) de 1.7 até 1.9 cm alt./fundido(s) por 1.2 - 1.4 cm/patente(s)/calosidade(s) presente(s)/
apêndice(s) ausente(s); estame(s) exserto(s)/2.4 - 2.8 cm alt.; antera(s) elíptica(s)/dorsifixa(s)/0.2 - 0.3 cm compr.; estigma(s)
exserto(s); tubo epígino presente(s); ovário(s) verde/0.8 - 0.9 cm compr..

DESCRIÇÃO ADICIONAL

Planta acaule ou caulescente, ramificações basais presentes. Folhas eretas ou arqueadas, 6-8 por roseta.

Forma de Vida
Erva

Substrato
Terrícola

DISTRIBUIÇÃO

Nativa, é endêmica do Brasil

Domínios Fitogeográficos
Mata Atlântica

Tipos de Vegetação
Floresta Ombrófila (Floresta Pluvial), Restinga

Distribuição Geográfica
Ocorrências confirmadas
Nordeste (Bahia)

MATERIAL TESTEMUNHO

R.M. Harley, 18221, K,  (K000294461), CEPEC, Typus

695

Coleção Flora do Brasil 2020 - Jardim Botânico do Rio de Janeiro

http://reflora.jbrj.gov.br/files/voucher.html?imagem=DZI/kew/k/0/2/94/46/1/k000294461.dzi


Angiospermas Bromeliaceae A.Juss.

Cryptanthus reisii Leme
DESCRIÇÃO

Caule: colmo alongado(s) ausente(s). Folha: pseudopecíolo ausente(s); lâmina(s) foliar(es) 30 - 45 cm compr./3 - 4 cm larg./
verde/base não estreitada(s)/banda longitudinal(ais) ausente(s)/estria(s) transversal(ais) ausente(s)/face(s) abaxial não nervado(s)/
ápice(s) flexível(eis)/margem(ns) ondulada(s). Inflorescência: bráctea(s) primária(s) verde; bráctea(s) floral(ais) 1.5 - 1.8 cm
compr./verde. Flor: flor(es) 4 - 4.5 cm compr./aromática(s); sépala(s) 1 - 1.5 cm compr./aguda(s)/verde; pétala(s) 3 - 3.3 cm
compr./margem(ns) imbricada(s) de 1.6 até 1.8 cm alt./fundido(s) por 0.6 - 0.8 cm/patente(s)/branca/calosidade(s) presente(s)/
apêndice(s) ausente(s); estame(s) exserto(s)/2.4 - 2.8 cm alt.; antera(s) sagitada(s)/basifixa(s)/0.2 - 0.3 cm compr.; estigma(s)
exserto(s); tubo epígino presente(s); ovário(s) branco/elipsoide/1.1 - 1.2 cm compr..

DESCRIÇÃO ADICIONAL

Planta acaulescente, ramificações axilares presentes. Folhas prostrada, 6-8 por roseta.

Forma de Vida
Erva

Substrato
Terrícola

DISTRIBUIÇÃO

Nativa, é endêmica do Brasil

Domínios Fitogeográficos
Mata Atlântica

Tipos de Vegetação
Floresta Estacional Semidecidual

Distribuição Geográfica
Ocorrências confirmadas
Nordeste (Bahia)

MATERIAL TESTEMUNHO

Reis Jr., s.n., HB, Bahia
Raymundo Reis Jr., s.n., RB,  (RB01207169), Bahia
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Angiospermas Bromeliaceae A.Juss.

Cryptanthus reptans Leme & J.A.Siqueira
DESCRIÇÃO

Caule: colmo alongado(s) presente(s). Folha: pseudopecíolo ausente(s); lâmina(s) foliar(es) 10 - 15 cm compr./2 - 3 cm larg./
verde/base não estreitada(s)/banda longitudinal(ais) ausente(s)/estria(s) transversal(ais) ausente(s)/face(s) abaxial não nervado(s)/
ápice(s) flexível(eis)/margem(ns) ondulada(s). Inflorescência: bráctea(s) primária(s) verde; bráctea(s) floral(ais) 1.5 - 1.8
cm compr./verde. Flor: flor(es) 2.8 - 3.2 cm compr./não aromática(s); sépala(s) 1.2 - 1.4 cm compr./aguda(s)/verde; pétala(s)
2.2 - 2.5 cm compr./margem(ns) imbricada(s) de 0.7 até 0.9 cm alt./fundido(s) por 0.3 - 0.5 cm/patente(s)/branca/calosidade(s)
presente(s)/apêndice(s) ausente(s); estame(s) exserto(s)/2.1 - 2.4 cm alt.; antera(s) elíptica(s)/basifixa(s)/0.2 - 0.3 cm compr.;
estigma(s) exserto(s); tubo epígino ausente(s); ovário(s) branco/obcônico(s)/0.6 - 0.7 cm compr..

DESCRIÇÃO ADICIONAL

Planta caulescente, ramificações basais presentes. Folhas recurvadas, 20-25 por roseta.

Forma de Vida
Erva

Substrato
Terrícola

DISTRIBUIÇÃO

Nativa, é endêmica do Brasil

Domínios Fitogeográficos
Mata Atlântica

Tipos de Vegetação
Floresta Ombrófila (Floresta Pluvial)

Distribuição Geográfica
Ocorrências confirmadas
Nordeste (Alagoas, Pernambuco)

MATERIAL TESTEMUNHO

E.M.C. Leme, 6591, HB, UFP, Pernambuco
J.A. Siqueira Filho, 2687, RB, 550294,  (RB00717166), HVASF (HVASF4895), Pernambuco
J.A. Siqueira Filho, 2850, HVASF, 550294 (HVASF4896), Pernambuco

BIBLIOGRAFIA

Siqueira-Filho, J.A. & Leme, E.M.C. 2006. Fragmentos de Mata Atlântica do Nordeste: Biodiversidade, conservação e suas
bromélias. Andrea Jakobsson Estúdio Editorial Ltda., Rio de Janeiro. 416 p.
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Angiospermas Bromeliaceae A.Juss.

Cryptanthus rigidifolius Leme
DESCRIÇÃO

Caule: colmo alongado(s) ausente(s). Folha: pseudopecíolo ausente(s); lâmina(s) foliar(es) 30 - 45 cm compr./2 - 3 cm larg./
verde/base estreitada(s)/banda longitudinal(ais) ausente(s)/estria(s) transversal(ais) ausente(s)/face(s) abaxial nervado(s)/ápice(s)
rígido(s)/margem(ns) reta(s). Inflorescência: bráctea(s) primária(s) verde; bráctea(s) floral(ais) 1.7 - 2 cm compr./verde. Flor:
flor(es) 4.5 - 4.8 cm compr./aromática(s); sépala(s) 0.8 - 1.2 cm compr./aguda(s)/verde; pétala(s) 2.8 - 3 cm compr./margem(ns)
imbricada(s) de 0.9 até 1.1 cm alt./fundido(s) por 0.5 - 0.7 cm/patente(s)/branca/calosidade(s) presente(s)/apêndice(s) ausente(s);
estame(s) exserto(s)/2.8 - 2.9 cm alt.; antera(s) elíptica(s)/basifixa(s)/0.2 - 0.3 cm compr.; estigma(s) exserto(s); tubo epígino
ausente(s); ovário(s) branco/clavado(s)/1.5 - 1.6 cm compr..

DESCRIÇÃO ADICIONAL

Planta acaulescente, ramificações axilares presentes. Folhas ereta a patente, 8-9 por roseta.

Forma de Vida
Erva

Substrato
Terrícola

DISTRIBUIÇÃO

Nativa, é endêmica do Brasil

Domínios Fitogeográficos
Mata Atlântica

Tipos de Vegetação
Floresta Ombrófila (Floresta Pluvial)

Distribuição Geográfica
Ocorrências confirmadas
Sudeste (Espírito Santo)

MATERIAL TESTEMUNHO

A. P. Fontana, 2813, RB,  (RB00561803), Espírito Santo, Typus

BIBLIOGRAFIA

Leme, E.M.C. & Kollmann, L.J.C. 2013. Miscelaneous new species of Brazilian Bromeliaceae. Phytotaxa 108 (1): 1-40.
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Angiospermas Bromeliaceae A.Juss.

Cryptanthus ruthiae Philcox
DESCRIÇÃO

Caule: colmo alongado(s) ausente(s). Folha: pseudopecíolo presente(s); lâmina(s) foliar(es) 45 - 60 cm compr./3 - 3.5 cm larg./
verde/base estreitada(s)/banda longitudinal(ais) ausente(s)/estria(s) transversal(ais) ausente(s)/face(s) abaxial não nervado(s)/
ápice(s) flexível(eis)/margem(ns) ondulada(s). Inflorescência: bráctea(s) primária(s) verde; bráctea(s) floral(ais) 2.3 - 2.5
cm compr./verde. Flor: flor(es) 3 - 3.5 cm compr./não aromática(s); sépala(s) 1.9 - 2 cm compr./acuminada(s)/verde; pétala(s)
2.8 - 3 cm compr./margem(ns) imbricada(s) de 2.2 até 2.6 cm alt./fundido(s) por 1.2 - 1.4 cm/patente(s)/branca/calosidade(s)
presente(s)/apêndice(s) ausente(s); estame(s) exserto(s)/2.4 - 2.8 cm alt.; antera(s) elíptica(s)/basifixa(s)/0.4 - 0.5 cm compr.;
estigma(s) exserto(s); tubo epígino ausente(s); ovário(s) branco/elipsoide/0.4 - 0.5 cm compr..

DESCRIÇÃO ADICIONAL

Planta acaulescente, ramificações basais presentes. Folhas eretas a patentes, 6-8 por roseta, dimórficas.

Forma de Vida
Erva

Substrato
Terrícola

DISTRIBUIÇÃO

Nativa, é endêmica do Brasil

Domínios Fitogeográficos
Mata Atlântica

Tipos de Vegetação
Restinga

Distribuição Geográfica
Ocorrências confirmadas
Nordeste (Bahia)

MATERIAL TESTEMUNHO

R.M. Harley, 18507, CEPEC, K,  (K000294462), Typus
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Angiospermas Bromeliaceae A.Juss.

Cryptanthus santateresinhensis Leme
DESCRIÇÃO

Caule: colmo alongado(s) ausente(s). Folha: pseudopecíolo ausente(s); lâmina(s) foliar(es) 19 - 35 cm compr./3 - 4 cm larg./
verde/base castanha/banda longitudinal(ais) ausente(s)/estria(s) transversal(ais) ausente(s)/face(s) abaxial não nervado(s)/ápice(s)
flexível(eis)/margem(ns) ondulada(s). Inflorescência: bráctea(s) primária(s) verde; bráctea(s) floral(ais) 1.7 - 2 cm compr./
castanha. Flor: flor(es) 4 - 4.5 cm compr./não aromática(s); sépala(s) 1.5 - 1.8 cm compr./aguda(s)/castanha; pétala(s) 3.5 -
3.8 cm compr./margem(ns) imbricada(s) de 1.7 até 1.9 cm alt./fundido(s) por 1.3 - 1.5 cm/patente(s)/branca com ápice(s) verde/
calosidade(s) presente(s)/apêndice(s) ausente(s); estame(s) exserto(s)/2.8 - 2.9 cm alt.; antera(s) elíptica(s)/basifixa(s)/0.2 - 0.3
cm compr.; estigma(s) exserto(s); tubo epígino ausente(s); ovário(s) branco/clavado(s)/1.1 - 1.2 cm compr..

DESCRIÇÃO ADICIONAL

Planta acaule, ramificação basal presente. Folhas prostradas, ca. 8 por roseta.

Forma de Vida
Erva

Substrato
Terrícola

DISTRIBUIÇÃO

Nativa, é endêmica do Brasil

Domínios Fitogeográficos
Mata Atlântica

Tipos de Vegetação
Floresta Estacional Semidecidual

Distribuição Geográfica
Ocorrências confirmadas
Nordeste (Bahia)

MATERIAL TESTEMUNHO

S. Linhares, s.n., RB, Bahia
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Angiospermas Bromeliaceae A.Juss.

Cryptanthus seidelianus W.Weber
DESCRIÇÃO

Caule: colmo alongado(s) ausente(s). Folha: pseudopecíolo ausente(s); lâmina(s) foliar(es) 15 - 20 cm compr./1.2 - 1.5 cm
larg./verde/base não estreitada(s)/banda longitudinal(ais) ausente(s)/estria(s) transversal(ais) ausente(s)/face(s) abaxial não
nervado(s)/ápice(s) flexível(eis)/margem(ns) ondulada(s). Inflorescência: bráctea(s) primária(s) verde; bráctea(s) floral(ais) 1
- 1.3 cm compr./verde. Flor: flor(es) 3.3 - 3.7 cm compr./não aromática(s); sépala(s) 1 - 1.3 cm compr./aguda(s)/verde; pétala(s)
2.8 - 3 cm compr./margem(ns) imbricada(s) de 1.6 até 1.8 cm alt./fundido(s) por 0.4 - 0.6 cm/patente(s)/branca/calosidade(s)
ausente(s)/apêndice(s) ausente(s); estame(s) exserto(s)/1.6 - 1.8 cm alt.; antera(s) sagitada(s)/dorsifixa(s)/0.2 - 0.3 cm compr.;
estigma(s) exserto(s); tubo epígino ausente(s); ovário(s) obcônico(s)/1 cm compr..

DESCRIÇÃO ADICIONAL

Planta acaulescente, ramificações basais presentes. Folhas eretas, 6-8 por roseta.

Forma de Vida
Erva

DISTRIBUIÇÃO

Nativa, é endêmica do Brasil

Domínios Fitogeográficos
Mata Atlântica

Tipos de Vegetação
Caatinga (stricto sensu)

Distribuição Geográfica
Ocorrências confirmadas
Nordeste (Bahia)

MATERIAL TESTEMUNHO

Seidel, A., 963, HB, Typus
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Angiospermas Bromeliaceae A.Juss.

Cryptanthus sergipensis I.Ramírez
DESCRIÇÃO

Caule: colmo alongado(s) presente(s). Folha: pseudopecíolo ausente(s); lâmina(s) foliar(es) 27 - 44 cm compr./1.2 - 1.5 cm
larg./verde/base não estreitada(s)/banda longitudinal(ais) ausente(s)/estria(s) transversal(ais) ausente(s)/face(s) abaxial nervado(s)/
ápice(s) rígido(s)/margem(ns) reta(s). Inflorescência: bráctea(s) primária(s) verde; bráctea(s) floral(ais) 1.1 - 1.2 cm compr./
verde. Flor: flor(es) 2.8 - 3.2 cm compr./não aromática(s); sépala(s) 1 - 1.1 cm compr./aguda(s)/verde; pétala(s) 1.7 - 1.9
cm compr./margem(ns) imbricada(s) até 0.7 cm alt./fundido(s) por 0.3 - 0.5 cm/patente(s)/branca/calosidade(s) presente(s)/
apêndice(s) ausente(s); estame(s) exserto(s)/1.9 - 2.1 cm alt.; antera(s) elíptica(s)/dorsifixa(s)/0.2 - 0.3 cm compr.; estigma(s)
exserto(s); tubo epígino não observado; ovário(s) verde/obcônico(s)/1.3 - 1.4 cm compr..

DESCRIÇÃO ADICIONAL

Planta longo caulescente, ramificações axilares presentes. Folhas patentes, 6-10 por roseta.

Forma de Vida
Erva

Substrato
Terrícola

DISTRIBUIÇÃO

Nativa, é endêmica do Brasil

Domínios Fitogeográficos
Mata Atlântica

Tipos de Vegetação
Floresta Ombrófila (Floresta Pluvial), Restinga

Distribuição Geográfica
Ocorrências confirmadas
Nordeste (Bahia, Sergipe)

MATERIAL TESTEMUNHO

J.G. Jardim, 489, CEPEC,  (CEPEC00061692), NY,  (NY00023392), Sergipe, Typus
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Angiospermas Bromeliaceae A.Juss.

Cryptanthus sinuosus L.B.Sm.
DESCRIÇÃO

Caule: colmo alongado(s) ausente(s). Folha: pseudopecíolo ausente(s); lâmina(s) foliar(es) 16 - 43 cm compr./3 - 4 cm larg./
verde/base estreitada(s)/banda longitudinal(ais) ausente(s)/estria(s) transversal(ais) ausente(s)/face(s) abaxial não nervado(s)/
ápice(s) flexível(eis)/margem(ns) ondulada(s). Inflorescência: bráctea(s) primária(s) verde; bráctea(s) floral(ais) 1 - 1.3 cm
compr./verde. Flor: flor(es) 2.8 - 3.2 cm compr./não aromática(s); sépala(s) 1.5 - 1.8 cm compr./aguda(s)/verde; pétala(s) 2.8 - 3
cm compr./margem(ns) imbricada(s) de 1.7 até 1.9 cm alt./fundido(s) por 0.3 - 0.5 cm/patente(s)/branca/calosidade(s) ausente(s)/
apêndice(s) ausente(s); estame(s) exserto(s)/2.4 - 2.6 cm alt.; antera(s) sagitada(s)/dorsifixa(s)/0.2 - 0.3 cm compr.; estigma(s)
exserto(s); tubo epígino ausente(s); ovário(s) verde/elipsoide/0.4 - 0.5 cm compr..

DESCRIÇÃO ADICIONAL

Plantas caulescentes, ramificações basais presentes. Folhas curvadas, 15 por roseta.

Forma de Vida
Erva

Substrato
Terrícola

DISTRIBUIÇÃO

Nativa, é endêmica do Brasil

Domínios Fitogeográficos
Mata Atlântica

Tipos de Vegetação
Restinga

Distribuição Geográfica
Ocorrências confirmadas
Sudeste (Rio de Janeiro)

MATERIAL TESTEMUNHO

E.M.C. Leme, 7686, RB
G. Martinelli, 2555, RB, 371484,  (RB00346120), Rio de Janeiro
G. Martinelli, 12204, RB, 371487, ,  (RB00346142), Rio de Janeiro
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Angiospermas Bromeliaceae A.Juss.

Cryptanthus tabuleiricola Leme &
L.Kollmann
DESCRIÇÃO

Caule: colmo alongado(s) ausente(s). Folha: pseudopecíolo ausente(s); lâmina(s) foliar(es) 25 - 40 cm compr./3 - 3.5 cm larg./
verde/base estreitada(s)/banda longitudinal(ais) ausente(s)/estria(s) transversal(ais) ausente(s)/face(s) abaxial não nervado(s)/
ápice(s) flexível(eis)/margem(ns) ondulada(s). Inflorescência: bráctea(s) primária(s) verde; bráctea(s) floral(ais) 1.5 - 1.8 cm
compr./vermelha. Flor: flor(es) 5 - 5.2 cm compr./aromática(s); sépala(s) 1.5 - 1.8 cm compr./aguda(s)/verde; pétala(s) 3.8 - 4
cm compr./margem(ns) imbricada(s) de 1 até 1.5 cm alt./fundido(s) por 0.9 - 1 cm/patente(s)/branca/calosidade(s) presente(s)/
apêndice(s) ausente(s); estame(s) exserto(s)/2.9 - 3.2 cm alt.; antera(s) elíptica(s)/dorsifixa(s)/0.2 - 0.4 cm compr.; estigma(s)
exserto(s); tubo epígino ausente(s); ovário(s) branco/obcônico(s)/1.1 - 1.2 cm compr..

DESCRIÇÃO ADICIONAL

Plantas acaulescentes, ramificações basais presentes. Folhas prostradas, ca. de 12 por roseta.

Forma de Vida
Erva

Substrato
Terrícola

DISTRIBUIÇÃO

Nativa, é endêmica do Brasil

Domínios Fitogeográficos
Mata Atlântica

Tipos de Vegetação
Floresta Ombrófila (Floresta Pluvial)

Distribuição Geográfica
Ocorrências confirmadas
Sudeste (Espírito Santo)

MATERIAL TESTEMUNHO

E.M.C. Leme, 8014, RB,  (RB00857456), Espírito Santo, Typus

BIBLIOGRAFIA

Leme, E.M.C. & Kollmann, L.J.C. 2013. Miscelaneous new species of Brazilian Bromeliaceae. Phytotaxa 108 (1): 1-40.
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Angiospermas Bromeliaceae A.Juss.

Cryptanthus teretifolius Leme
DESCRIÇÃO

Caule: colmo alongado(s) ausente(s). Folha: pseudopecíolo presente(s); lâmina(s) foliar(es) 20 - 30 cm compr./3 - 3.5 cm larg./
verde/base estreitada(s)/banda longitudinal(ais) ausente(s)/estria(s) transversal(ais) ausente(s)/face(s) abaxial não nervado(s)/
ápice(s) flexível(eis)/margem(ns) ondulada(s). Inflorescência: bráctea(s) primária(s) verde; bráctea(s) floral(ais) 1.5 - 1.8
cm compr./branca. Flor: flor(es) 4.5 - 4.8 cm compr./não aromática(s); sépala(s) 1.5 - 1.8 cm compr./aguda(s)/branca; pétala(s)
3.5 - 3.8 cm compr./margem(ns) imbricada(s) de 2.2 até 2.6 cm alt./fundido(s) por 1.1 - 1.3 cm/patente(s)/branca/calosidade(s)
presente(s)/apêndice(s) ausente(s); estame(s) exserto(s)/2.9 - 3.2 cm alt.; antera(s) sagitada(s)/dorsifixa(s)/0.2 - 0.3 cm compr.;
estigma(s) exserto(s); tubo epígino ausente(s); ovário(s) branco/elipsoide/1.1 - 1.2 cm compr..

DESCRIÇÃO ADICIONAL

Planta acaulescente, ramificações axilares presentes. Folhas ascendentes a eretas, ca. de 8 por roseta.

Forma de Vida
Erva

Substrato
Terrícola

DISTRIBUIÇÃO

Nativa, é endêmica do Brasil

Domínios Fitogeográficos
Mata Atlântica

Tipos de Vegetação
Restinga

Distribuição Geográfica
Ocorrências confirmadas
Sudeste (Espírito Santo)

MATERIAL TESTEMUNHO

Kautsky, R.A., 1032, HB, Typus

705

Coleção Flora do Brasil 2020 - Jardim Botânico do Rio de Janeiro



Angiospermas Bromeliaceae A.Juss.

Cryptanthus ubairensis I.Ramírez
DESCRIÇÃO

Caule: colmo alongado(s) presente(s). Folha: pseudopecíolo ausente(s); lâmina(s) foliar(es) 14 - 24 cm compr./2 - 3 cm
larg./vinácea/base não estreitada(s)/banda longitudinal(ais) presente(s)/estria(s) transversal(ais) ausente(s)/face(s) abaxial não
nervado(s)/ápice(s) flexível(eis). Inflorescência: bráctea(s) primária(s) verde; bráctea(s) floral(ais) 1.5 - 1.8 cm compr./
verde. Flor: flor(es) 2 - 2.5 cm compr.; sépala(s) 0.8 - 1 cm compr./aguda(s); pétala(s) não observada; estame(s) não observado;
antera(s) não observado; estigma(s) não observado; tubo epígino ausente(s); ovário(s) verde/cilíndrico(s)/0.4 - 0.5 cm compr..

DESCRIÇÃO ADICIONAL

Planta longo caulescente (15--123 cm de comprimento), ramificações basais presentes. Folhas eretas ou patentes, 6-12 por roseta.

Forma de Vida
Erva

Substrato
Terrícola

DISTRIBUIÇÃO

Nativa, é endêmica do Brasil

Domínios Fitogeográficos
Mata Atlântica

Tipos de Vegetação
Restinga

Distribuição Geográfica
Ocorrências confirmadas
Nordeste (Bahia)

MATERIAL TESTEMUNHO

Soderstrom, T.R., 2175, RB, 189811,  (RB00202871), Typus
Soderstrom, T.R., 2175, RB, 189811,  (RB00562485), Typus
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Angiospermas Bromeliaceae A.Juss.

Cryptanthus univittatus Leme
DESCRIÇÃO

Caule: colmo alongado(s) ausente(s). Folha: pseudopecíolo ausente(s); lâmina(s) foliar(es) 13 - 20 cm compr./1 - 1.7 cm
larg./vermelha/base não estreitada(s)/banda longitudinal(ais) presente(s)/estria(s) transversal(ais) ausente(s)/face(s) abaxial não
nervado(s)/ápice(s) rígido(s)/margem(ns) reta(s). Inflorescência: bráctea(s) primária(s) vermelha; bráctea(s) floral(ais) 1.4
- 1.5 cm compr./verde. Flor: flor(es) 3.3 - 3.7 cm compr./não aromática(s); sépala(s) 1 - 1.3 cm compr./aguda(s)/castanha;
pétala(s) 2.2 - 2.5 cm compr./margem(ns) imbricada(s) de 1 até 1.5 cm alt./fundido(s) por 0.4 - 0.6 cm/patente(s)/verde/
calosidade(s) ausente(s)/apêndice(s) ausente(s); estame(s) exserto(s)/2.1 - 2.4 cm alt.; antera(s) elíptica(s)/dorsifixa(s)/0.2 - 0.3
cm compr.; estigma(s) exserto(s); tubo epígino ausente(s); ovário(s) branco/clavado(s)/1 cm compr..

DESCRIÇÃO ADICIONAL

Planta acaulescente, ramificação basal presente. Folhas curvadas e prostradas, ca. de 8 por roseta.

Forma de Vida
Erva

Substrato
Terrícola

DISTRIBUIÇÃO

Nativa, é endêmica do Brasil

Domínios Fitogeográficos
Mata Atlântica

Tipos de Vegetação
Vegetação Sobre Afloramentos Rochosos

Distribuição Geográfica
Ocorrências confirmadas
Sudeste (Minas Gerais)

MATERIAL TESTEMUNHO

R. Vasconcelos, s.n., RB, Minas Gerais, Typus
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Angiospermas Bromeliaceae A.Juss.

Cryptanthus venecianus Leme &
L.Kollmann
DESCRIÇÃO

Caule: colmo alongado(s) presente(s). Folha: pseudopecíolo ausente(s); lâmina(s) foliar(es) 6 - 9 cm compr./1.5 - 2 cm larg./
verde/base não estreitada(s)/banda longitudinal(ais) ausente(s)/estria(s) transversal(ais) ausente(s)/face(s) abaxial não nervado(s)/
ápice(s) rígido(s)/margem(ns) ondulada(s). Inflorescência: bráctea(s) primária(s) verde; bráctea(s) floral(ais) 1.2 - 1.3 cm
compr./verde. Flor: flor(es) 3.4 - 3.5 cm compr./não aromática(s); sépala(s) 1 - 1.3 cm compr./aguda(s)/verde; pétala(s) 2.8 -
3 cm compr./margem(ns) imbricada(s) de 1 até 1.5 cm alt./fundido(s) por 0.3 - 0.5 cm/recurvada(s)/branca com ápice(s) verde/
calosidade(s) presente(s)/apêndice(s) ausente(s); estame(s) exserto(s)/2.4 - 2.6 cm alt.; antera(s) elíptica(s)/dorsifixa(s)/0.2 - 0.3
cm compr.; estigma(s) exserto(s); tubo epígino ausente(s); ovário(s) verde/obcônico(s)/0.4 - 0.5 cm compr..

DESCRIÇÃO ADICIONAL

Planta caulescente, colmo ereto, ramificações na base das inflorescências presentes. Folhas patentes a recurvadas, 14-18 por
roseta.

Forma de Vida
Erva

Substrato
Terrícola

DISTRIBUIÇÃO

Nativa, é endêmica do Brasil

Domínios Fitogeográficos
Mata Atlântica

Tipos de Vegetação
Floresta Estacional Semidecidual

Distribuição Geográfica
Ocorrências confirmadas
Sudeste (Espírito Santo)

MATERIAL TESTEMUNHO

L. Kollmann, 11825, RB, 501437,  (RB00595269), Typus
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Angiospermas Bromeliaceae A.Juss.

Cryptanthus vexatus Leme
DESCRIÇÃO

Caule: colmo alongado(s) presente(s). Folha: pseudopecíolo ausente(s); lâmina(s) foliar(es) 30 - 45 cm compr./3.4 - 5.5
cm larg./verde/base não estreitada(s)/banda longitudinal(ais) ausente(s)/estria(s) transversal(ais) ausente(s)/face(s) abaxial não
nervado(s)/ápice(s) flexível(eis)/margem(ns) ondulada(s). Inflorescência: bráctea(s) primária(s) verde; bráctea(s) floral(ais)
0.9 - 1 cm compr./castanha. Flor: flor(es) 3 - 3.5 cm compr./não aromática(s); sépala(s) 1 - 1.5 cm compr./apiculada(s)/verde;
pétala(s) 2.2 - 2.5 cm compr./margem(ns) imbricada(s) de 1.6 até 1.8 cm alt./fundido(s) por 0.4 - 0.6 cm/patente(s)/branca/
calosidade(s) presente(s)/apêndice(s) ausente(s); estame(s) exserto(s)/1.6 - 1.8 cm alt.; antera(s) elíptica(s)/basifixa(s)/0.2 - 0.3
cm compr.; estigma(s) exserto(s); tubo epígino ausente(s); ovário(s) branco/obcônico(s)/0.8 - 0.9 cm compr..

DESCRIÇÃO ADICIONAL

Planta caulescente, ramificações basais presentes. Folhas ascendentes a prostradas, ca. de 10 por roseta.

Forma de Vida
Erva

Substrato
Terrícola

DISTRIBUIÇÃO

Nativa, é endêmica do Brasil

Domínios Fitogeográficos
Mata Atlântica

Tipos de Vegetação
Floresta Ombrófila (Floresta Pluvial)

Distribuição Geográfica
Ocorrências confirmadas
Nordeste (Bahia)
Sudeste (Espírito Santo)

MATERIAL TESTEMUNHO

E.M.C. Leme, 3014, HB
Souza, E.H.; Cavalcante, B.P.; Resende-Silva, K.; Martins, J., 167, HURB, 23994,  (HURB000023994), Bahia
G. Martinelli, 5527, RB, 371531,  (RB00349950), Espírito Santo
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Angiospermas Bromeliaceae A.Juss.

Cryptanthus viridipetalus Leme &
L.Kollmann
DESCRIÇÃO

Caule: colmo alongado(s) presente(s). Folha: pseudopecíolo ausente(s); lâmina(s) foliar(es) 15 - 25 cm compr./2 - 2.5 cm larg./
verde/base estreitada(s)/banda longitudinal(ais) ausente(s)/estria(s) transversal(ais) ausente(s)/face(s) abaxial não nervado(s)/
ápice(s) flexível(eis)/margem(ns) ondulada(s). Inflorescência: bráctea(s) primária(s) verde; bráctea(s) floral(ais) 1 - 1.3 cm
compr./verde. Flor: flor(es) 3 - 3.5 cm compr./aromática(s); sépala(s) 0.8 - 1 cm compr./aguda(s)/verde; pétala(s) 2.2 - 2.5 cm
compr./margem(ns) imbricada(s) de 0.7 até 0.9 cm alt./fundido(s) por 0.4 - 0.6 cm/patente(s)/verde/calosidade(s) presente(s)/
apêndice(s) ausente(s); estame(s) exserto(s)/1.6 - 1.8 cm alt.; antera(s) elíptica(s)/basifixa(s)/0.2 - 0.3 cm compr.; estigma(s)
exserto(s); tubo epígino ausente(s); ovário(s) elipsoide/0.8 - 0.9 cm compr..

DESCRIÇÃO ADICIONAL

Planta caulescente, ramificações axilares na base das inflorescências presentes. Folhas patentes a prostradas, 20-30 por roseta

Forma de Vida
Erva

Substrato
Terrícola

DISTRIBUIÇÃO

Nativa, é endêmica do Brasil

Domínios Fitogeográficos
Mata Atlântica

Tipos de Vegetação
Floresta Estacional Semidecidual

Distribuição Geográfica
Ocorrências confirmadas
Sudeste (Espírito Santo)

MATERIAL TESTEMUNHO

E.M.C. Leme, 8016, RB, 543978,  (RB00850722), HB, Typus

BIBLIOGRAFIA

Leme, E.M.C. & Kollmann, L.J.C. 2013. Miscelaneous new species of Brazilian Bromeliaceae. Phytotaxa 108 (1): 1-40.
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Angiospermas Bromeliaceae A.Juss.

Cryptanthus viridovinosus Leme
DESCRIÇÃO

Caule: colmo alongado(s) ausente(s). Folha: pseudopecíolo ausente(s); lâmina(s) foliar(es) 25 - 27 cm compr./3.4 - 5.5 cm
larg./verde/base vermelha/banda longitudinal(ais) ausente(s)/estria(s) transversal(ais) ausente(s)/face(s) abaxial não nervado(s)/
ápice(s) flexível(eis)/margem(ns) ondulada(s). Inflorescência: bráctea(s) primária(s) verde; bráctea(s) floral(ais) 1.5 - 1.8 cm
compr./vermelha. Flor: flor(es) 3.9 - 4 cm compr./não aromática(s); sépala(s) 1.2 - 1.4 cm compr./aguda(s)/castanha; pétala(s) 3
- 3.3 cm compr./margem(ns) imbricada(s) de 1.7 até 1.9 cm alt./fundido(s) por 1.6 - 1.8 cm/patente(s)/branca com ápice(s) verde/
calosidade(s) presente(s)/apêndice(s) ausente(s); estame(s) exserto(s)/1.9 - 2.1 cm alt.; antera(s) elíptica(s)/basifixa(s)/0.3 - 0.5
cm compr.; estigma(s) exserto(s); tubo epígino ausente(s); ovário(s) branco/clavado(s)/1.1 - 1.2 cm compr..

DESCRIÇÃO ADICIONAL

Planta acaulescente, ramificações basais presentes. Folhas recurvadas a prostradas, 8-10 por roseta.

Forma de Vida
Erva

Substrato
Terrícola

DISTRIBUIÇÃO

Nativa, é endêmica do Brasil

Domínios Fitogeográficos
Caatinga, Mata Atlântica

Tipos de Vegetação
Floresta Estacional Semidecidual

Distribuição Geográfica
Ocorrências confirmadas
Nordeste (Bahia)

MATERIAL TESTEMUNHO

Linhares, S., 678, HB, Bahia, Typus

BIBLIOGRAFIA

Elton M. C. Leme, Claudio Nicoletti de Fraga, Ludovic J. C. Kollmann, Gregory K. Brown, Walter Till, Otávio B. de C.
Ribeiro, Marlon C. Machado, Fernando J. S. Monteiro & André Paviotti Fontana. 2010. Miscellaneous New Species of Brazilian
Bromeliaceae. Rodriguesia (no prelo)
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Angiospermas Bromeliaceae A.Juss.

Cryptanthus walkerianus Leme &
L.Kollmann
DESCRIÇÃO

Caule: colmo alongado(s) ausente(s). Folha: pseudopecíolo presente(s); lâmina(s) foliar(es) 27 - 44 cm compr./5.5 - 9 cm larg./
verde/base estreitada(s)/banda longitudinal(ais) ausente(s)/estria(s) transversal(ais) ausente(s)/face(s) abaxial não nervado(s)/
ápice(s) flexível(eis)/margem(ns) ondulada(s). Inflorescência: bráctea(s) primária(s) verde; bráctea(s) floral(ais) 2.7 cm
compr./branca. Flor: flor(es) 4 - 4.5 cm compr./não aromática(s); sépala(s) 1.5 - 1.8 cm compr./aguda(s)/castanha; pétala(s) 2.6
- 2.8 cm compr./margem(ns) imbricada(s) de 0.7 até 0.9 cm alt./fundido(s) por 0.3 - 0.5 cm/recurvada(s)/branca/calosidade(s)
presente(s)/apêndice(s) ausente(s); estame(s) exserto(s)/2.4 - 2.6 cm alt.; antera(s) elíptica(s)/dorsifixa(s)/0.4 - 0.5 cm compr.;
estigma(s) exserto(s); tubo epígino presente(s); ovário(s) branco/obcônico(s)/1.5 - 1.6 cm compr..

DESCRIÇÃO ADICIONAL

Planta caulescente, ramificações basais presentes. Folhas arqueadas a patentes, 8-10 por roseta.

Forma de Vida
Erva

Substrato
Terrícola

DISTRIBUIÇÃO

Nativa, é endêmica do Brasil

Domínios Fitogeográficos
Mata Atlântica

Tipos de Vegetação
Floresta Ombrófila (Floresta Pluvial)

Distribuição Geográfica
Ocorrências confirmadas
Nordeste (Bahia)

MATERIAL TESTEMUNHO

E.M.C. Leme, 8749, RB,  (RB00874304), Bahia, Typus

712

Coleção Flora do Brasil 2020 - Jardim Botânico do Rio de Janeiro

http://reflora.jbrj.gov.br/files/voucher.html?imagem=DZI/rb/0/87/43/4/00874304.dzi


Angiospermas Bromeliaceae A.Juss.

Cryptanthus warren-loosei Leme
DESCRIÇÃO

Caule: colmo alongado(s) ausente(s). Folha: pseudopecíolo ausente(s); lâmina(s) foliar(es) 15 - 20 cm compr./2 - 2.5 cm
larg./vermelha/base não estreitada(s)/banda longitudinal(ais) ausente(s)/estria(s) transversal(ais) ausente(s)/face(s) abaxial não
nervado(s)/ápice(s) rígido(s)/margem(ns) ondulada(s). Inflorescência: bráctea(s) primária(s) verde; bráctea(s) floral(ais) 1.5 -
1.8 cm compr./verde. Flor: flor(es) 3.9 - 4 cm compr./não aromática(s); sépala(s) 1.2 - 1.4 cm compr./aguda(s)/verde; pétala(s)
2.2 - 2.5 cm compr./margem(ns) imbricada(s) de 1 até 1.5 cm alt./fundido(s) por 0.6 - 0.8 cm/patente(s)/branca/calosidade(s)
presente(s)/apêndice(s) ausente(s); estame(s) exserto(s)/1.9 - 2.1 cm alt.; antera(s) elíptica(s)/dorsifixa(s)/0.2 - 0.3 cm compr.;
estigma(s) exserto(s); tubo epígino ausente(s); ovário(s) verde/obcônico(s)/1 cm compr..

DESCRIÇÃO ADICIONAL

Planta curto caulescente, ramificações próximo na base da inflorescência presentes. Folhas recurvadas, ca. de 15 por roseta.

Forma de Vida
Erva

Substrato
Terrícola

DISTRIBUIÇÃO

Nativa, é endêmica do Brasil

Domínios Fitogeográficos
Caatinga

Tipos de Vegetação
Carrasco

Distribuição Geográfica
Ocorrências confirmadas
Nordeste (Bahia)

MATERIAL TESTEMUNHO

E.M.C. Leme, 481, RB, 324438,  (RB00287207), Typus
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Angiospermas Bromeliaceae A.Juss.

Cryptanthus zonatus (Vis.) Vis.
Este tratamento é composto pelos seguintes táxons: Cryptanthus zonatus, .

Tem como sinônimo
basiônimo Pholidophyllum zonatum Vis.
heterotípico Billbergia acaulis Otto & A.Dietr.
heterotípico Cryptanthus burlemarxii Leme
heterotípico Cryptanthus fosterianus L.B.Sm.
heterotípico Cryptanthus zonatus  var.  fuscus (Vis.) Beer
heterotípico Cryptanthus zonatus  var.  viridis Beer
heterotípico Pholidophyllum zonatum  var.  fuscum Vis.
heterotípico Tillandsia zonata (Vis.) Brongn. ex Otto & Dietr.

DESCRIÇÃO

Caule: colmo alongado(s) ausente(s). Folha: pseudopecíolo ausente(s); lâmina(s) foliar(es) 16 - 43 cm compr./vinácea/base
não estreitada(s)/banda longitudinal(ais) ausente(s)/estria(s) transversal(ais) presente(s)/face(s) abaxial não nervado(s)/ápice(s)
flexível(eis)/margem(ns) ondulada(s). Inflorescência: bráctea(s) primária(s) verde; bráctea(s) floral(ais) 1.7 - 2 cm compr./
verde. Flor: flor(es) 4 - 4.5 cm compr./não aromática(s); sépala(s) 1.7 - 1.9 cm compr./aguda(s)/verde; pétala(s) 3.8 - 4 cm
compr./margem(ns) imbricada(s) de 1 até 1.5 cm alt./fundido(s) por 1.1 - 1.5 cm/patente(s)/branca/calosidade(s) presente(s)/
apêndice(s) ausente(s); estame(s) exserto(s)/3.2 - 3.5 cm alt.; antera(s) elíptica(s)/dorsifixa(s)/0.3 - 0.4 cm compr.; estigma(s)
exserto(s); tubo epígino ausente(s); ovário(s) verde/obcônico(s)/0.8 - 0.9 cm compr..

DESCRIÇÃO ADICIONAL

Erva acaulescente, com brotos axilares presentes. Folhas prostradas a arqueadas, 8-15 por roseta.

Forma de Vida
Erva

Substrato
Terrícola

DISTRIBUIÇÃO

Nativa, é endêmica do Brasil

Domínios Fitogeográficos
Mata Atlântica

Tipos de Vegetação
Floresta Estacional Semidecidual, Floresta Ombrófila (Floresta Pluvial), Restinga

Distribuição Geográfica
Ocorrências confirmadas
Nordeste (Alagoas, Paraíba, Pernambuco, Rio Grande do Norte, Sergipe)

MATERIAL TESTEMUNHO

Pontes, R.A., 1142, RB,  (RB01385176), Alagoas
D.A. Lima, 54-1929, UFP, HB
G. Martinelli, 15081, RB, Rio Grande do Norte
Versieux, L.M., 874, UFRN,  (UFRN00023908), Rio Grande do Norte
J.A. Siqueira Filho, 1430, UFP, HB

BIBLIOGRAFIA
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Angiospermas Bromeliaceae A.Juss.

SIQUEIRA FILHO, J.A. & Leme, E.M.C. 2006. Fragmentos de mata atlântica do Nordeste: Biodiversidade, conservação e suas
bromélias. Andrea Jakobsson Estúdio Editorial Ltda., Rio de Janeiro. 416 p.
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Angiospermas Bromeliaceae A.Juss.

Deuterocohnia Mez
Este tratamento é composto pelos seguintes táxons: Deuterocohnia, Deuterocohnia meziana.

COMO CITAR

Forzza, R.C. 2020. Deuterocohnia in Flora do Brasil 2020. Jardim Botânico do Rio de Janeiro. Disponível em: http://
floradobrasil.jbrj.gov.br/reflora/floradobrasil/FB27628.

Tem como sinônimo
heterotípico Abromeitiella Mez

DESCRIÇÃO

Ervas, terrestres ou rupícolas, formando grandes touceiras, caulescentes ou não; folhas rosuladas, densamente
espinescentes. Inflorescência terminal, simples ou composta, pedunculada ou séssil, geralmente perene, com pedúnculo lenhoso
que pode florescer por vários anos com as flores se formando ao longo de ramos secundários. Flores variando do amarelo ao
verde, alaranjadas ou vermelhas, polísticas, usualmente sésseis, actinomorfas, tubulosas; sépalas livres, ovais a lanceoladas,
assimétricas, mais frequentemente glabras mas podendo apresentar indumento lepidoto ou glandular; pétalas livres, maiores que
as sépalas, eretas ou mais raramente com ápice recurvado na antese, oblongas, oblanceoladas as vezes levemente espatuladas,
simétricas, glabras, com apêndices petalíneos; estames livres, os antipétalos adnatos às pétalas na base, inclusos ou mais
raramente exsertos devido ao posicionamento recurvado das pétalas; ovário supero; estilete excedendo parcialmente o tubo da
corola durante a antese; estigma trilobado, conduplicado-espiralado. Frutos cápsulas com muitas sementes lateralmente aladas.

COMENTÁRIO

Deuterocohnia, juntamente com Dyckia e Encholirium compõe um grupo monofilético de espécies largamente distribuídas em
condições ambientais extremas na América do Sul (Gomes-da-Silva et al. 2017). Este grupo corroborado por análises filogenéticas
é informalmente reconhecido como “clado xérico de Pitcairnioideae” (Givinish  et al. 2011, Santos-Silva et al. 2013, Schütz et
al. 2016). O gênero compreende 18 espécies xeromórficas caracterizadas por uma distribuição limitada na América do Sul, com
centro de diversidade nos Andes (Schütz 2013; Gomes-da-Silva et al. 2017). Apesar da filogenia de Gomes-da-Silva et al. (2019)
propor a sinonimização de Deuterocohnia em Dyckia, na presente obra ainda tratamos estes gêneros como distintos. 

Forma de Vida
Erva

Substrato
Rupícola

DISTRIBUIÇÃO

Nativa, não é endêmica do Brasil

Domínios Fitogeográficos
Pantanal

Tipos de Vegetação
Vegetação Sobre Afloramentos Rochosos

Distribuição Geográfica
Ocorrências confirmadas
Centro-Oeste (Mato Grosso do Sul)

BIBLIOGRAFIA
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Angiospermas Bromeliaceae A.Juss.

Givnish, T.J.; Barfuss, M.H.J.; Van Ee, B.; Riina, R.; Schulte, K. ; Horres, R.;  Gonsiska, P.A.; Jabaily, R.S.; Crayn, D.M.;  Smith,
A. C.; Winter, K.; Brown, G.K.; Evans, M.T.; Holst, K.B.; Luther, H. E.; Till, W.;  Zizka, G.; Berry, P.E. and Sytsma, K. J. 2011.
Phylogeny, adaptative radiation, and historiacal biogeography of Bromeliaceae: insights from an eight-locus plastid phylogeny.
American Journal of Botany 98: 872–895.
Gomes-da-Silva, J.; Amorim, A.M. & Forzza, R.C. 2017. Distribution of the xeric clade species of Pitcairnioideae (Bromeliaceae)
in South America: a perspective based on areas of endemism. Journal of Biogeography DOI: 10.1111/jbi.12990.
Gomes-da-Silva, J.; Santos-Silva, F. & Forzza, R. C. 2019. Does nomenclatural stability justify para/polyphyletic taxa? A
phylogenetic classification in the xeric clade Pitcairnioideae (Bromeliaceae). Systematics and Biodiversity 17: 467-490.
Santos-Silva, F., Saraiva, D. P., Monteiro, R. F. & Forzza, R. C. 2013. Invasion of the South American dry diagonal: What can the
leaf anatomy of Pitcairnioideae (Bromeliaceae) tell us about it? Flora (Jena) 208: 508–521.
Schütz, N. 2013. Systematics and evolution of the genus DeuterocohniaMez (Bromeliaceae). Dissertation, University of Kassel,
Kassel, 292 pp.
Schütz, N., Krapp, F., Wagner, N., & Weising, K. 2016. Phylogenetics of Pitcairnioideae ss (Bromeliaceae): evidence from
nuclear and plastid DNA sequence data. Botanical Journal of the Linnean Society 181: 323-342.
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Angiospermas Bromeliaceae A.Juss.

Deuterocohnia meziana Kuntze ex Mez
Tem como sinônimo
heterotípico Deuterocohnia divaricata Mez
heterotípico Deuterocohnia paraguariensis Hassl.

DESCRIÇÃO

Erva rupícola, rizomatosa, com rosetas solitárias ou formando grandes touceiras, 1–2 m alt. Folhas suberetas a fortemente
recurvadas; lâmina 60–100 × 1,5–3,3 cm, lanceolada, face adaxial verde, face abaxial cinérea-lepidota, margem espinescente;
espinhos conspícuos, patentes, retrorsos ou antrorsos. Inflorescência terminal, ereta, composta, laxa; pedúnculo 55–120 cm
compr., robusto, perene; brácteas pedunculares da porção mediana polísticas, menores que entrenós. Brácteas florais muito mais
curtas que as sépalas, largo-ovadas, ápice acuminado, glabras, castanho-avermelhadas. Flores sésseis ou curtamente pediceladas,
polísticas, tubulosas, 2,5–3,6 cm compr.; sépalas ovais a levemente lanceoladas, ápice obtuso, alaranjadas, glabras; pétalas
amarelas a alaranjadas com ápice verde, glabras, eretas na antese, fortemente espiraladas após a antese; estames inclusos.

COMENTÁRIO

Deuterocohnia meziana é uma espécie bastante polimórfica que ocorre na Argentina, Bolívia, Paraguai e em uma pequena porção
do Mato Grosso do Sul, Brasil. Cinco subespécies são aceitas para este táxon (Schütz 2014, Romero et al. 2015), sendo que no
Brasil ocorre apenas a subespécie típica. 

Forma de Vida
Erva

Substrato
Rupícola

DISTRIBUIÇÃO

Nativa, não é endêmica do Brasil

Domínios Fitogeográficos
Pantanal

Tipos de Vegetação
Vegetação Sobre Afloramentos Rochosos

Distribuição Geográfica
Ocorrências confirmadas
Centro-Oeste (Mato Grosso do Sul)

MATERIAL TESTEMUNHO

C.E.O. Kuntze, s.n., B (B 10 0184951), NY,  (NY00247065), NY,  (NY00247066), Mato Grosso do Sul, Typus
A. Takahasi, 722, COR,  (COR00000449), Mato Grosso do Sul

IMAGENS DE CAMPO/ILUSTRAÇÕES
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Angiospermas Bromeliaceae A.Juss.

Figura 1: Deuterocohnia meziana Kuntze ex Mez

Figura 2: Deuterocohnia meziana Kuntze ex Mez

Figura 3: Deuterocohnia meziana Kuntze ex Mez
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Angiospermas Bromeliaceae A.Juss.

Figura 4: Deuterocohnia meziana Kuntze ex Mez

BIBLIOGRAFIA

Romero, S.E.G.; Slanis, A.C. & Grau, A. 2015. Deuterocohnia meziana subsp. vallegrandensis (Bromeliaceae), nueva subespecie
y primer registro de la especie para Argentina. Darwiniana, nueva serie 3(2): 201-207.
Schütz, N. 2014. Deuterocohnia meziana(Bromeliaceae): subspecies classification and the description of the new subspecies D.
mezianasubsp. vogtiifrom northern Paraguay. Phytotaxa 162 (1): 18–30.
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Angiospermas Bromeliaceae A.Juss.

Disteganthus Lem.
Este tratamento é composto pelos seguintes táxons: Disteganthus, Disteganthus basilateralis, Disteganthus lateralis.

COMO CITAR

Monteiro, R.F. 2020. Disteganthus in Flora do Brasil 2020. Jardim Botânico do Rio de Janeiro. Disponível em: http://
floradobrasil.jbrj.gov.br/reflora/floradobrasil/FB34303.

DESCRIÇÃO

O conteúdo deste campo foi omitido por apresentar problemas de formatação, por favor, consulte diretamente nossa página
(http://floradobrasil.jbrj.gov.br/).

COMENTÁRIO

O conteúdo deste campo foi omitido por apresentar problemas de formatação, por favor, consulte diretamente nossa página
(http://floradobrasil.jbrj.gov.br/).

Forma de Vida
Erva

Substrato
Terrícola

DISTRIBUIÇÃO

Nativa, não é endêmica do Brasil

Domínios Fitogeográficos
Amazônia

Tipos de Vegetação
Floresta de Terra Firme

Distribuição Geográfica
Ocorrências confirmadas
Norte (Amazonas, Amapá, Pará, Rondônia, Roraima)
Possíveis ocorrências
Norte (Pará)

CHAVE DE IDENTIFICAÇÃO

O conteúdo deste campo foi omitido por apresentar problemas de formatação, por favor, consulte diretamente nossa página
(http://floradobrasil.jbrj.gov.br/).

BIBLIOGRAFIA

Aguirre-Santoro, J.  & Michelangeli, F. 2015. Two new species of Disteganthus (Bromeliaceae) from Suriname and French
Guiana. Brittonia 67(3): 233-242.
Gouda, E. 1994. Disteganthus lateralis (Bromeliaceae), a new combination for the flora of central French Guiana. Brittonia 46(2):
134–136.
Smith L. B. & R. J. Downs. 1979. Bromelioideae (Bromeliaceae). Flora Neotropica 14: 1493–2142.
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Angiospermas Bromeliaceae A.Juss.

Disteganthus basilateralis Lem.
Tem como sinônimo
homotípico Aechmea basilateralis (Lem.) L.B.Sm.
heterotípico Aechmea calatheoides L.B.Sm.
heterotípico Disteganthus calatheoides (L.B.Sm.) L.B.Sm. & R.W.Read

DESCRIÇÃO

Folha: forma da bainha(s) oval(ais); pseudopecíolo presente(s); forma da lâmina(s) oval(ais)/lanceolado(s); ápice(s) da
lâmina(s) atenuada(s)/acuminado(s). Inflorescência: forma elipsoide; disposição das flor(es) congesta(s). Flor: forma da
bráctea(s) floral(ais) elíptica(s); pedicelo(s) presente(s); forma das sépala(s) oval(ais); conação das sépala(s) concrescida(s);
cor da sépala(s) vermelha; ápice(s) da sépala(s) acuminado(s); forma da pétala(s) elíptica(s); cor das pétala(s) amarela;
apêndice(s) das pétala(s) ausente(s); ápice(s) da pétala(s) agudo(s)/ereto(s)/recurvado(s).

Forma de Vida
Erva

Substrato
Terrícola

DISTRIBUIÇÃO

Nativa, não é endêmica do Brasil

Domínios Fitogeográficos
Amazônia

Tipos de Vegetação
Floresta de Terra Firme

Distribuição Geográfica
Ocorrências confirmadas
Norte (Amazonas, Amapá, Roraima)
Possíveis ocorrências
Norte (Pará)

MATERIAL TESTEMUNHO

S.A. Mori, 17257, NY,  (NY02171525), Amapá
G.T. Prance, 16484, NY,  (NY02171526), Amazonas

IMAGENS DE CAMPO/ILUSTRAÇÕES
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Angiospermas Bromeliaceae A.Juss.

Figura 1: Disteganthus basilateralis Lem.

BIBLIOGRAFIA

Smith, L. B & R. J. Downs. 1979. Bromelioideae (Bromeliaceae). Flora Neotropica Monograph 14: 1493– 2142.
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Angiospermas Bromeliaceae A.Juss.

Disteganthus lateralis (L.B.Sm.) Gouda
Tem como sinônimo
basiônimo Aechmea lateralis L.B.Sm.

DESCRIÇÃO

Folha: forma da bainha(s) oblonga(s); pseudopecíolo ausente(s); forma da lâmina(s) linear(es); ápice(s) da lâmina(s)
atenuada(s). Inflorescência: forma globosa(s)/elipsoide; disposição das flor(es) congesta(s). Flor: forma da bráctea(s)
floral(ais) oval(ais); pedicelo(s) ausente(s); forma das sépala(s) triangular(es); conação das sépala(s) livre(s)/concrescida(s);
cor da sépala(s) creme/marrom; ápice(s) da sépala(s) agudo(s); forma da pétala(s) elíptica(s); cor das pétala(s) creme;
apêndice(s) das pétala(s) presente(s); ápice(s) da pétala(s) agudo(s)/recurvado(s).

Forma de Vida
Erva

Substrato
Terrícola

DISTRIBUIÇÃO

Nativa, não é endêmica do Brasil

Domínios Fitogeográficos
Amazônia

Tipos de Vegetação
Floresta de Terra Firme

Distribuição Geográfica
Ocorrências confirmadas
Norte (Amazonas, Amapá, Pará, Rondônia)

MATERIAL TESTEMUNHO

J.A. Siqueira Filho, 4123, HVASF, 23709, , , ,  (HVASF023709), HURB, 23630,  (HURB000023630), Pará
J.F. Silva, 5419, RB,  (RB01405063), Pará
M.B. Foster, 4123, U, U 0000816,  (NL-U0000816), Typus
J.A. Siqueira Filho, 4123, HVASF (HVASF4111), Pará

BIBLIOGRAFIA

Gouda, E. 1994. Disteganthus lateralis (Bromeliaceae), a new combination for the flora of central French Guiana. Brittonia 46(2):
134–136.
Smith, L. B & R. J. Downs. 1979. Bromelioideae (Bromeliaceae). Flora Neotropica Monograph 14: 1493– 2142.
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Angiospermas Bromeliaceae A.Juss.

Dyckia Schult. & Schult.f.
Este tratamento é composto pelos seguintes táxons: Dyckia, Dyckia acutiflora, Dyckia agudensis, Dyckia alba, Dyckia areniticola,
Dyckia argentea, Dyckia aurea, Dyckia beateae, Dyckia brachyphylla, Dyckia bracteata, Dyckia brasiliana, Dyckia braunii,
Dyckia brevifolia, Dyckia burchellii, Dyckia burlemarxii, Dyckia cangaphila, Dyckia choristaminea, Dyckia cinerea, Dyckia
conceicionensis, Dyckia consimilis, Dyckia coximensis, Dyckia dawsonii, Dyckia delicata, Dyckia densiflora, Dyckia dissitiflora,
Dyckia distachya, Dyckia divaricata, Dyckia duckei, Dyckia dusenii, Dyckia edwardii, Dyckia eminens, Dyckia encholirioides,
Dyckia estevesii, Dyckia excelsa, Dyckia ferrisincola, Dyckia ferruginea, Dyckia fosteriana, Dyckia frigida, Dyckia glabrifolia,
Dyckia glandulosa, Dyckia goehringii, Dyckia goiana, Dyckia gouveiana, Dyckia grandidentata, Dyckia granmogulensis, Dyckia
hassleri, Dyckia hatschbachii, Dyckia hebdingii, Dyckia horridula, Dyckia ibiramensis, Dyckia incana, Dyckia inflexifolia,
Dyckia irmgardiae, Dyckia joanaemarcioi, Dyckia kranziana, Dyckia lagoensis, Dyckia leptostachya, Dyckia lindevaldae, Dyckia
lunaris, Dyckia lymaniana, Dyckia macedoi, Dyckia machrisiana, Dyckia maracasensis, Dyckia maranhensis, Dyckia maritima,
Dyckia marnierlapostollei, Dyckia martinellii, Dyckia mauriziae, Dyckia mellobarretoi, Dyckia microcalyx, Dyckia minarum,
Dyckia montezumensis, Dyckia monticola, Dyckia myriostachya, Dyckia nigrospinulata, Dyckia nobilis, Dyckia oligantha, Dyckia
oscarii, Dyckia pampeana, Dyckia paraensis, Dyckia pauciflora, Dyckia paucispina, Dyckia pectinata, Dyckia pernambucana,
Dyckia piauiensis, Dyckia platyphylla, Dyckia pontesii, Dyckia pottiorum, Dyckia princeps, Dyckia pumila, Dyckia racemosa,
Dyckia rariflora, Dyckia reitzii, Dyckia remotiflora, Dyckia retardata, Dyckia retroflexa, Dyckia richardii, Dyckia rigida, Dyckia
rondonopolitana, Dyckia saxatilis, Dyckia schwackeana, Dyckia secunda, Dyckia secundifolia, Dyckia selloa, Dyckia sellowiana,
Dyckia sickii, Dyckia silvae, Dyckia simulans, Dyckia sordida, Dyckia spinulosa, Dyckia splendida, Dyckia stenophylla, Dyckia
strehliana, Dyckia sulcata, Dyckia tenebrosa, Dyckia tenuis, Dyckia tomentosa, Dyckia trichostachya, Dyckia tuberosa, Dyckia
tubifilamentosa, Dyckia uleana, Dyckia ursina, Dyckia vicentensis, Dyckia vilsonii, Dyckia walteriana, Dyckia warmingii, Dyckia
weddelliana, Dyckia ×elisabethae, Dyckia ×julianae, Dyckia ×racinae.

COMO CITAR

Büneker, H.M., Guarçoni, E.A.E., Santos-Silva, F., Forzza, R.C. 2020. Dyckia in Flora do Brasil 2020. Jardim Botânico do Rio
de Janeiro. Disponível em: http://floradobrasil.jbrj.gov.br/reflora/floradobrasil/FB6046.

Tem como sinônimo
heterotípico Garrelia Gaudich.
heterotípico Prionophyllum K.Koch

DESCRIÇÃO

Ervas xerófitas, geralmente rupícolas ou de solos litólicos, raramente terrícolas, psamófilas ou reófitas; isoladas ou, mais
frequentemente, formando touceiras; acaulescentes, rizomatosas e/ou estoloníferas. Folhas alternas-espiraladas, rosuladas, ou
raramente alternas-dísticas, ereto-patentes a reflexas ou secundas; bainha foliar ampla, ovais a orbiculares, coriácea, totalmente
alva, ou raramente com uma grande mácula castanha; lâmina foliar crassa, verde, avermelhada, amarelada, rosada, arroxeada,
castanha, esbranquiçada ou cinérea, estreito-triangular a triangular, raramente linear; face adaxial glabra a densamente lepidota
ou pruinosa; face abaxial geralmente nervurado-estriada, lepidota; margens densamente espinhoso-serradas a inteiras, com ápice
sempre espinescente; espinhos das margens complanado-triangulares a aciculiformes, retos ou geralmente aduncos, retrorsos
ou antrorsos, raramente patentes. Inflorescência originada por gema axilar, com duas regiões distintas, uma porção estéril
(pedúnculo) e uma porção fértil, geralmente simples ou composta até primeira ordem, raramente composta até quarta ordem
de ramificação (espécies do complexo Dyckia selloa), pauciflora a multiflora, laxa a congesta. Pedúnculo provido de brácteas,
verde, avermelhado, amarelado, rosado, arroxeado ou castanho, conspícuo, ereto ou subereto, glabro, pruinoso, ou com indumento
constituído por tricomas de coloração branca, cinérea ou castanho-ferrugínea. Brácteas do pedúnculo polísticas, foliáceas
e/ou não, densamente a esparsamente dispostas, menores, igualando ou excedendo os entrenós, triangulares, lanceoladas ou
ovais, com ápice agudo, atenuado, acuminado ou caudado, de margens inteiras a densamente espinhosas, eretas, patentes ou
reflexas, frequentemente estramíneas. Brácteas de primeira ordem idênticas às da porção apical do pedúnculo. Brácteas de
segunda a quarta ordem (espécies do complexo D. selloa) com morfologia intermediária entre as de primeira ordem até às
brácteas florais, consecutivamente menores. Brácteas florais conspícuas até muito reduzidas, inconspícuas, frequentemente
estramíneas, verdes, amareladas, alaranjadas, avermelhadas, rosadas, castanhas, estreito-triangulares, triangulares, lanceoladas,
ovais, elípticas ou suborbiculares, com margem inteira ou serrilhada, glabras ou indumentadas. Flores  actinomorfas ou raramente
levemente zigomorfas, monoclinas, podendo apresentar forma tubulosa, trígona, urceoladas ou campanuladas, pediceladas ou
sésseis, suberetas a reflexas; nectários nupciais ginopleurais presentes na região infralocular-receptacular;  hipanto reduzido,
geralmente menor que 3 mm de comprimento; cálice actinomorfo ou levemente zigomorfo, com as sépalas adaxiais carenadas
e a abaxial ecarenada; sépalas livres, ou raramente brevemente conatas na base, verdes, amareladas, alaranjadas, avermelhadas,
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rosadas, castanhas ou vináceas, ovais, oval-triangulares, elípticas, obovadas ou orbiculares, com margem inteira, simétricas ou
raramente levemente assimétricas, carenadas a ecarenadas, glabras a densamente indumentadas, estômatos modificados para
exsudação de néctar (nectário extranupcial) geralmente presentes na face abaxial; pétalas livres acima do hipanto, geralmente
amareladas ou alaranjadas, mas também esverdeadas, avermelhadas ou vináceas, frequentemente unguiculadas, oblongas, estreito-
elípticas, oblanceoladas, obovadas, truladas, obtruladas, romboides, obrombóides ou orbiculares, com margem inteira ou provida
de emergências, completamente sobrepostas a não sobrepostas, simétricas ou raramente assimétricas, glabras a densamente
indumentadas nas margens e face abaxial (complexo D. ferruginea e algumas espécies do complexo D. selloa); estames inclusos,
às vezes com anteras parcialmente exsertas ou totalmente exsertos; filetes livres ou conatos acima do hipanto, os antessépalos
geralmente parcialmente adnatos as sépalas ou livres, os antepétalos adnatos às pétalas na porção basal acima do hipanto (tubo ou
anel pétalo-estamínico), livres a totalmente concrescidos acima da liberação das pétalas; anteras amarelas, castanho-amareladas
ou amarelo-arroxeadas, frequentemente rostradas; pistilo incluso ou raramente exserto; ovário semi-ínfero ou raramente
súpero; estilete muito desenvolvido a ausente; estigma conduplicado-espiralado ou conduplicado-ereto; óvulos muito numerosos
a poucos, geralmente placentados em duas fileiras, raramente em até quatro fileiras (algumas espécies do complexo D. selloa),
patentes em relação ao eixo longitudinal do pistilo, ou raramente suberetos (complexo D. selloa). Frutos do tipo cápsulas,
com deiscência septicida até a base e loculicida na porção apical, frequentemente vernicosos, globosos ou ovoides, castanhos a
pretos. Sementes castanhas, achatadas discoides, com ala desenvolvida, arredondada, ou assimétrica, calazalmente falciforme, ou
oblanceoloides com ala reduzida meridionalmente (complexo D. selloa).

COMENTÁRIO

Estudos filogenéticos baseados em dados moleculares (Krapp 2013; Krapp et al. 2014 e Pinangé et al. 2017) e de evidência total
(Gomes-da-Silva et al. 2019) sugerem que o gênero é monofilético, com exclusão de algumas poucas espécies, constituindo uma
linhagem que emerge do interior de um grado composto por táxons de Encholirium. Gomes-da-Silva et al. (2019), propuseram
a união de Encholirium e Deuterocohnia em Dyckia, entretanto esta proposta não foi adotada nesta monografia, visto algumas
pendências nomenclaturais ainda não publicadas. A linhagem de Dyckia, segundo a filogenia datada de Krapp et al. (2014), surgiu
no Plioceno, a cerca de 4,6 milhões de anos atrás, e teve grande diversificação no Pleistoceno, ocupando diversos ecossistemas
abertos do atual sul da América do Sul. As espécies de Dyckia e, as posicionadas em Encholirium e Deuterocohnia, compõem o
clado xérico de Pitcairnioideae, que atualmente ocupam diferentes fisionomias vegetacionais abertas, principalmente na diagonal
seca sul-americana, e são caracterizadas por apresentarem o mecanismo fotossintético CAM (metabolismo ácido das crassuláceas)
(Santos-Silva et al. 2013; Gomes-da-Silva et al. 2019).
 
A principal característica morfológica utilizada para distinção de Dyckia e Encholirium é a origem da inflorescência, que se
desenvolve a partir de uma gema axilar em Dyckia e, do meristema principal/apical em Encholirium (Forzza 2001). O gênero
Dyckia é o segundo maior em número de espécies (>120 spp.) dentre as Pitcairnioideae, e a sua taxonomia é notoriamente
complexa dentre as Bromeliaceae, pois os caracteres morfológicos utilizados para delimitação e distinção das espécies, são
sutis, e algumas vezes instáveis. Além disto, a presença de híbridos naturais e complexos híbridos entre espécies é relativamente
frequente (e.g. Hirsch et al. 2020), gerando dificuldades adicionais à taxonomia e ao entendimento evolutivo-filogenético das
linhagens do gênero.
 
Suas espécies geralmente apresentam distribuição geográfica restrita, e frequentemente são endêmicas de determinados
afloramentos, escarpas, encostas ou campos rochosos de localidades/acidentes geográficos característicos. Algumas espécies
apresentam ampla distribuição, e estas geralmente têm significante plasticidade morfológica (sobretudo vegetativa) e estão
associadas a afloramentos rochosos e solos rasos de fisionomias vegetacionais abertas, geralmente campestres, como por
exemplo: D. dissitiflora na Caatinga; D. tuberosa na Floresta Atlântica e; D. remotiflora no Pampa. O Brasil é o país que contêm
a maioria das espécies catalogadas do gênero, porém também ocorrem na Argentina, Bolívia e Paraguai. No Brasil as regiões de
maior diversidade específica são os campos rupestres de Minas Gerais, afloramentos e escarpas rochosas do Cerrado de Goiás e
os afloramentos e escarpas rochosas do rebordo do planalto meridional brasileiro no ecótono entre os domínios do Pampa e da
Floresta Atlântica no Rio Grande do Sul.
 
Algumas espécies são cultivadas popularmente como plantas ornamentais suculentas (e.g. D. delicata, D, brevifolia, D.
marnierlapostollei), ou por colecionadores especializados em plantas raras. Algumas, do Cerrado, são utilizadas como medicinais,
na elaboração de Florais. No sul do Brasil, espécies do complexo D. selloa (i.e. D. tomentosa e D. rigida), são utilizadas em
cercas-vivas ou para delimitação de currais. Na Ásia tem se tornado popular colecionar e hibridar espécimes de Dyckia com a
finalidade de obtenção de plantas com aspectos mais ornamentais.

Forma de Vida
Erva, Suculenta
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Substrato
Rupícola, Terrícola

DISTRIBUIÇÃO

Nativa, não é endêmica do Brasil

Domínios Fitogeográficos
Amazônia, Caatinga, Cerrado, Mata Atlântica, Pampa, Pantanal

Tipos de Vegetação
Caatinga (stricto sensu), Campo de Altitude, Campo Limpo, Campo Rupestre, Cerrado (lato sensu), Floresta Ciliar ou Galeria,
Floresta Estacional Decidual, Floresta Estacional Semidecidual, Floresta Ombrófila (Floresta Pluvial), Floresta Ombrófila Mista,
Restinga, Vegetação Sobre Afloramentos Rochosos

Distribuição Geográfica
Ocorrências confirmadas
Norte (Pará, Tocantins)
Nordeste (Bahia, Maranhão, Paraíba, Pernambuco, Piauí)
Centro-Oeste (Distrito Federal, Goiás, Mato Grosso do Sul, Mato Grosso)
Sudeste (Espírito Santo, Minas Gerais, Rio de Janeiro, São Paulo)
Sul (Paraná, Rio Grande do Sul, Santa Catarina)
Possíveis ocorrências
Norte (Tocantins)
Nordeste (Bahia)
Centro-Oeste (Goiás, Mato Grosso do Sul, Mato Grosso)
Sudeste (Minas Gerais)
Sul (Santa Catarina)

CHAVE DE IDENTIFICAÇÃO

As chaves abaixo estão organizadas por regiões e estados de ocorrência (de norte a sul) das espécies.
 
Chaves para espécies de Dyckia que ocorrem na região norte e nordeste do Brasil
 
Chave para espécies de Dyckia do Norte (Pará e Tocantins) e Maranhão
 
1. Plantas quando em floração com mais de 90 cm de altura; roseta com mais de 38 cm em diâmetro; pedicelos 4–9 mm de
comprimento
… D. racemosa
1’. Planta quando em floração com até 79 cm de altura; roseta com menos de 34 cm em diâmetro; pedicelos de 1–3 mm de
comprimento
… 2
 
2. Filetes conatos acima da liberação das pétalas
… 3
2’. Filetes livres acima da liberação das pétalas
… 4
 
3. Lâminas foliares com face adaxial cinéreo-lepidota, margens providas de espinhos pretos de 2,2–3,5 mm de comprimento e
4,4–8,2 mm distantes entre si; sépalas com indumento branco 
… D. maranhensis
3’. Lâminas foliares com face adaxial glabra, com margens providas de espinhos castanhos de ca. de 1,5 mm de comprimento e
18–25 mm distantes entre si; sépalas glabras 
… D. paraenses
 
4. Brácteas das flores da base da porção fértil menores a igualando o comprimento dos pedicelos
… D. duckei
4’. Brácteas das flores da base da porção fértil superando o comprimento dos pedicelos
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… 5
 
5. Flores da base da porção fértil maiores que 1,6 cm de comprimento; pétalas amarelas
… D. silvae
5’. Flores da base da porção fértil menores que 1,3 cm de comprimento; pétalas alaranjadas
… D. sickii
 
 
Chave para as espécies de Dyckia do Nordeste (Bahia, Paraíba, Pernambuco e Piauí), exceto Maranhão 
 
1. Flores com tubo estaminal superando em muito as pétalas; estigma com lobos longamente espiralados (Piauí) 
… D. tubifilamentosa
1’. Flores com tubo estaminal menores que as pétalas; estigma com lobos curtamente espiralados
… 2
 
2. Rosetas robustas; lâmina foliar maior que 60 cm de comprimento, espinhos das margens robustos, maiores que 10 mm de
comprimento; brácteas da região mediana do pedúnculo maiores que os entrenós 
… D. burlemarxii
2’. Rosetas delicadas; lâmina foliar com até 40 cm de comprimento, espinhos das margens delicados, menores que 4 mm de
comprimento; brácteas da região mediana do pedúnculo menores que os entrenós
… 3
 
3. Porção fértil da inflorescência com indumento ferrugíneo/castanho
… D. maracasensis
3’. Porção fértil da inflorescência glabra ou com indumento branco
… 4 
 
4. Sépalas com indumento tomentoso na face abaxial
… 5
4’. Sépalas com indumento lepidoto ou esparsamente lepidoto na face abaxial
… 6
 
5. Pétalas orbiculares; inflorescência geralmente composta 
… D. pernambucana  
5’. Pétalas obovadas; inflorescência geralmente simples
… Dyckia racemosa
 
6. Lâmina foliar com superfície adaxial glabra, verde; filetes totalmente conatos 
… D. piauiensis
6’. Lâmina foliar com superfície adaxial denso lepidota, cinérea; filetes conatos apenas na base
… 7
 
7. Espinhos ca. 1 mm de comprimento; pétalas alaranjadas (Campos rupestres/ Chapada Diamantina, BA) 
… D. dissitiflora
7’. Espinhos ca. 2 mm de comprimento; pétalas vináceas (Cerrado, BA) 
… D. secunda
 
 
Chaves para espécies de Dyckia que ocorrem na região centro-oeste do Brasil
 
Chave para espécies de Dyckia do Mato Grosso 
 
1. Face abaxial das sépalas e pétalas providas de indumento castanho (Serra das Araras)
… D. ferruginea 
1’. Face abaxial das sépalas e pétalas glabras ou providas de esparso indumento branco
… 2
2. Estames com anteras inclusas
… 3
2’. Estames com anteras parcialmente exsertas
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… 5
 
3. Pétalas amarelas 
… D. silvae 
3’. Pétalas alaranjadas
… 4
 
4. Roseta com folhas secundas; eixo da porção fértil da inflorescência tomentosa a glabrescente (Serra das Furnas)
… D. secundifolia 
4’. Roseta com folhas não secundas; eixo da porção fértil da inflorescência glabro      
… D. duckei 
 
5. Pétalas amarelas
… D. rondonopolitana 
5’. Pétalas alaranjadas ou laranja-avermelhadas
… 6
 
6. Porção fértil da inflorescência com ca. de 4 cm de comprimento, simples
… D. coximensis 
6’. Porção fértil da inflorescência com mais de 4 cm de comprimento, ou se mais curta apresentando inflorescência composta
… 7
 
7. Raque da porção fértil da inflorescência provida de indumento tomentoso a lanuginoso; inflorescência geralmente composta
… 8
7’. Raque da porção fértil da inflorescência glabra; inflorescência simples
… 9
 
8. Espinhos das margens das lâminas foliares menores que 5 cm de comprimento; flores subpatentes (Serra da Petrovina)
… D. kranziana 
8’. Espinhos das margens das lâminas foliares maiores que 6 cm de comprimento; flores suberetas a eretas
… D. beateae 
 
9. Brácteas florais da base da porção fértil da inflorescência ultrapassando o comprimento das sépalas; flores da base menores que
1,4 cm de comprimento
… D. tenuis
9’. Brácteas florais da base da porção fértil da inflorescência menores que o comprimento das sépalas; flores da base maiores que
1,5 cm de comprimento (Chapada dos Guimarães)
… D. areniticola 
 
 
Chave para espécies de Dyckia de Goiás e Distrito Federal
 
1. Eixo da porção fértil da inflorescência e face abaxial das sépalas com indumento pubescente-glandular
… 2 
1’. Eixo da porção fértil da inflorescência e face abaxial das sépalas glabros ou com tricomas não glandulares
… 3
 
2. Lâminas foliares verde-amareladas; flores com pedicelos inconspícuos, menores que 3 mm de comprimento; ápice das pétalas
agudo 
… D. acutiflora
2’. Lâminas foliares cinéreas; flores com pedicelos conspícuos, maiores que 3 mm de comprimento; ápice das pétalas obtuso ou
arredondado-acuminado
… D. mauriziae 
 
3. Pétalas alaranjado-vinácea, vermelho-vinácea, vinácea ou atro-vinácea
… D. machrisiana 
3’. Pétalas amareladas, alaranjadas ou avermelhadas
… 4
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4. Pétalas com lâminas eretas; anteras parcialmente exsertas
… 5 
4’. Pétalas com lâminas suberetas; anteras inclusas 
… 13
 
5. Flores conspicuamente pediceladas; corola trígona
… D. tenuis 
5’. Flores inconspicuamente pediceladas; corola tubulosa
… 6
 
6. Filotaxia dística
… 7
6’ Filotaxia espiralada
… 8
 
7. Lâminas foliares com espinhos diminutos, inconspícuos, menores que 1 mm de comprimento; pétalas amarelas
… D. burchellii
7’. Lâminas foliares com espinhos conspícuos, maiores que 1 mm de comprimento; pétalas alaranjadas
… D. estevesii 
            
8. Face adaxial das lâminas foliares com escamas esparsas, esverdeadas ou avermelhadas 
… 9
8’. Face adaxial das lâminas foliares densamente coberta por escamas,  dando coloração esbranquiçada ou cinérea
… 10
 
9. Inflorescência com até 35 cm de comprimento; brácteas das flores da base da porção fértil menores que o comprimento das
sépalas; face abaxial das sépalas esparso tomentosa
… D. richardii 
9’. Inflorescência com mais de 35 cm de comprimento; brácteas das flores da base da porção fértil maiores que o comprimento das
sépalas; face abaxial das sépalas glabras ou pruinosas
… D. dawsonii
 
10. Roseta com menos de 11 folhas; espinhos das margens das lâminas foliares glabros (ao menos na porção centro-superior), com
coloração castanha
… D. braunii 
10’. Rosetas com mais de 11 folhas; espinhos das margens das lâminas foliares cobertos por escamas, dando coloração branco-
cinérea aos espinhos
… 11
 
11. Face abaxial das sépalas tomentosa 
… D. goehringii
11’. Face abaxial das sépalas glabra
… 12
 
12. Lâminas foliares menores que 3,5 cm de largura na base, com espinhos das margens espaçados entre si por mais de 5 mm
… D. lindevaldae 
12’. Lâminas foliares maiores que 3,5 cm de largura na base, com espinhos das margens espaçados entre si por menos de 5 mm
… D. marnierlapostollei 
 
13. Corola fortemente campanulada, filetes totalmente conatos, formando um tubo; anteras arroxeadas
… D. horridula 
13’. Corola levemente campanulada ou subtubular; filetes não totalmente conatos a livres acima da liberação das pétalas; anteras
amarelas
… 14
 
14. Eixo da porção fértil da inflorescência com indumento cinéreo 
… 15
14’. Eixo da porção fértil da inflorescência com indumento branco ou ferrugíneo/castanho
… 17
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15. Planta acaulescente
… D. goiana
15’. Planta rizomatosa
… 16
 
16. Flores conspicuamente pediceladas 
… D. minarum
16’. Flores inconspicuamente pediceladas 
… D. cangaphila
 
17. Planta acaulescente 
… 18
17’. Planta rizomatosa 
… 19
 
18. Lâminas foliares com mais de 10 cm de comprimento; brácteas florais maiores que o comprimento dos pedicelos;
inflorescência com mais de 13 flores  
… D. aurea
18’. Lâminas foliares com menos de 10 cm de comprimento; brácteas florais menores que o comprimento dos pedicelos;
inflorescência com até 7 flores (região do município de Posse) 
… D. pauciflora
 
19. Lâminas foliares com margens denso-espinescente
… 20
19’. Lâminas foliares com margens esparso-espinescente 
… 23
 
20. Folhas arqueado-reflexas, não secundas; brácteas florais ca. de duas vezes mais longas que o comprimento das flores
(Chapada dos Veadeiros)
… D. lunaris
20’. Folhas retas ou levemente arqueadas, às vezes secundas; brácteas florais mais curtas que duas vezes o comprimento das flores
… 21
 
21. Face abaxial das sépalas tomentosa
… D. racemosa
21’. Face abaxial das sépalas lepidota 
… 22
 
22. Eixo da porção fértil da inflorescência com indumento branco
… D. brasiliana
22’. Eixo da porção fértil da inflorescência com indumento ferrugíneo/castanho in sicco 
… D. uleana
 
23. Eixo da porção fértil da inflorescência com indumento ferrugíneo/castanho in sicco
… 24
23’. Eixo da porção fértil da inflorescência com indumento branco
… 25
 
24. Filetes totalmente conatos acima da liberação das pétalas
… D. weddelliana
24’. Filetes parcialmente conatos acima da liberação das pétalas
… D. eminens
 
25. Porção fértil da inflorescência com menos de 5 cm de comprimento 
… D. pumila
25’. Porção fértil da inflorescência com mais de 15 cm de comprimento
… 26
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26. Planta com mais de 1,2 m de altura quando em floração; brácteas da porção mediana do pedúnculo maiores que os entrenós
… D. edwardii
26’. Planta com menos de 1,2 m de altura quando em floração; brácteas da porção mediana do pedúnculo menores que os entrenós
… D. stenophylla
 
 
Chave para espécies de Dyckia do Mato Grosso do Sul 
 
1. Filotaxia dística; estames inclusos
… D. pottiorum 
1’. Filotaxia espiralada; estames exsertos ou com anteras parcialmente exsertas
… 2 
2. Pétalas não unguiculadas, ou se curtamente unguiculadas apresentando pétalas amarelas
… 3
2’. Pétalas unguiculadas; pétalas alaranjadas ou laranja-avermelhadas
… 4
 
3. Flores sésseis ou curta (pedicelos < 2 mm de comprimento) e inconspicuamente pediceladas; pétalas glabras ou com tricomas
brancos esparsos; anteras imediatamente antes da abertura até 3 vezes mais longas do que largas
… D. divaricata 
3’. Flores geralmente conspicuamente pediceladas; pedicelos com mais de 2 mm de comprimento; pétalas com tricomas
ferrugíneo/castanhos densamente concentrados na face abaxial; anteras imediatamente antes da abertura mais do que 4 vezes mais
longas do que largas
… spp. do Complexo D. ferruginea (no MS representado por: D. excelsa, D. lymaniana e D. splendida)
           
4. Flores conspicuamente pediceladas
… D. hassleri 
4’. Flores sésseis ou curta e inconspicuamente pediceladas
… 5 
 
5. Corola trígona
… D. leptostachya
5. Corola tubulosa
… 6
 
6. Porção fértil da inflorescência com ca. de 4 cm de comprimento
… D. coximensis 
6’. Porção fértil da inflorescência com mais de 4 cm de comprimento
… 7
 
7. Folhas em número menor que 16; margens das lâminas foliares com poucos espinhos irregularmente dispostos; inflorescência
composta
… D. paucispina 
7’. Folhas em número maior que 19; margens das lâminas foliares denso espinhosas, com espinhos regularmente dispostos;
inflorescência simples
… D. grandidentata
 
 
Chaves para espécies de Dyckia que ocorrem na região sudeste do Brasil
Chave para espécies de Dyckia de Minas Gerais
 
1 . Porção fértil da inflorescência com tricomas glandulares
… D. glandulosa
1’. Porção fértil da inflorescência com tricomas não glandulares
… 2
 
2.  Porção fértil da Inflorescência com indumento de coloração ferrugíneo/castanho
… 3 
2’. Porção fértil da inflorescência glabra ou com indumento branco ou cinéreo
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… 12
 
3. Planta de rosetas pequenas; com 10,6–40 cm de altura quando em floração
… 4 
3’. Plantas de rosetas grandes; com mais de 50 cm de altura quando em floração 
… 5
 
4. Lâminas foliares com 3,3–4,3 cm de comprimento; brácteas do pedúnculo com 0,8–1 cm de comprimento; brácteas florais
alcançando o comprimento das sépalas ou metade do comprimento das sépalas; flores menores que 1,2 cm de comprimento,
corola tubular; pedicelos glabros
… D. consimilis
4’. Lâminas foliares com  mais de 5,8 cm de comprimento; brácteas do pedúnculo com 1,1–1,5 cm de comprimento; brácteas
florais mais curtas ou igualando o comprimento das flores; flores com 1,4–1,8 cm de comprimento, corola campanulada; pedicelos
castanho-tomentosos 
… D. densiflora
 
5. Brácteas da porção mediana no pedúnculo menores que os entrenós
… 6
5’. Brácteas da porção mediana no pedúnculo maiores que os entrenós
… 10
 
6. Flores sésseis; cálice subgloboso, com face adaxial das sépalas densamente lanuginosas; sépalas e pétalas quase do mesmo
tamanho (Serra do Cipó)
… D. ursina
6’. Flores pediceladas; cálice não subgloboso, com face adaxial das sépalas tomentosos a glabrescentes; pétalas muito superando o
comprimento das sépalas (Serra do Cipó)
… 7
 
7. Face adaxial das lâminas foliares glabra (Serra do Cipó)
… D. inflexifolia
7’.  Face adaxial das lâminas foliares lepidota
… 8
 
8. Face adaxial das lâminas foliares densamente lepidota, branco-cinéreas; flores da base do eixo principal da porção fértil da
inflorescência com pedicelos menores que 3 mm de comprimento (Serra do Cipó)
… D. nobilis
8’. Face adaxial das lâminas foliares  esparsamente adpresso-lepidota; flores da base do eixo principal da porção fértil da
inflorescência com pedicelos maiores que 3 mm de comprimento
… 9
 
9. Filetes livres acima da liberação das pétalas (Serra do Cipó)
… D. sordida
9’. Filetes totalmente conatos acima da liberação das pétalas
… D. weddelliana
 
10. Porção superior da face adaxial das lâminas foliares  glabra (região de Ouro Preto)
… D. princeps
10’. Porção superior da face adaxial das lâminas foliares lepidota 
… 11
 
11. Filetes conatos acima da liberação das pétalas (formações campestres e afloramentos rochosos, entre 1000 e 2500 m de
altitude)
… D. bracteata
11’. Filetes livres acima da liberação das pétalas (Campos Rupestres Quartzíticos do Quadrilátero  Ferrífero)
… D. trichostachya
 
12. Plantas de porte pequeno, quando em floração com 13,4–55 cm de altura; flores com 1–1,3 cm de comprimento, com
pedicelos delgados conspícuos, entre 1/3 e 2/3 do comprimento total das flores (3–7,8 mm de comprimento) e geralmente curvos 
… 13
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12’. Plantas de porte médio, quando em floração com mais de 55 cm de altura; flores maiores que 1,3 cm de comprimento, com
pedicelos robustos, conspícuos ou inconspícuos, menores que 1/4 do comprimento total das flores e geralmente retos 
… 15
 
13. Roseta simétrica com folhas não secundas 
… D. macedoi
13’. Roseta assimétrica com folhas secundas 
… 14
 
14. Margem das lâminas foliares com espinhos patentes ou adunco, antrorsos com 1–2,2 mm de comprimento; pedúnculo glabro;
bráctea floral menor que o comprimento dos pedicelos; pétalas assimétricas (Campo Rupestre Quartzítico) 
… D. oligantha
14’. Margem das lâminas foliares com espinhos aduncos, retrorsos com 0,5–1 mm de comprimento; pedúnculo esparsamente
branco-lepidoto; bráctea floral igualando ou excedendo o comprimento dos pedicelos; pétalas simétricas (Campo Rupestre
Ferruginoso) 
… D. incana
 
15. Brácteas do pedúnculo maiores que os entrenós a partir da porção distal do pedúnculo
… 16
15'. Brácteas do pedúnculo menores que os entrenós a partir da porção distal do pedúnculo
… 20
 
16. Pétalas ovais ou obovais
… 17
16'. Pétalas obtruladas
… 19
 
17. Inflorescência composta; face adaxial das lâminas foliares densamente lepidotas/cinéreas 
… D. cinerea
17'. Inflorescência simples; face adaxial das lâminas foliares esparso lepidotas/verdes
… 18
 
18. Plantas acaulescentes; brácteas florais triangulares 
… D. lagoensis
18'. Plantas rizomatozas; brácteas florais ovais 
… D. schwackeana
 
19. Brácteas florais maiores que as flores na antese
… D. minarum
19'. Brácteas florais menores que as flores na antese 
… D. simulans
 
20. Face adaxial das lâminas foliares geralmente densamente cobertas por escamas, esbranquiçado-cinéreas
… 21
20’. Face adaxial das lâminas foliares providas de escamas adpressas, não esbranquiçado-cinéreas
… 25
21. Anteras parcialmente exsertas
… D. marnierlapostollei
21’. Anteras inclusas
… 22
 
22. Inflorescência com menos de 10 flores
… D. joanaemarcioi
22’. Inflorescência com mais de 10 flores
… 23
 
23. Eixo da porção fértil da inflorescência e face abaxial das sépalas glabros 
… D. argentea
23’. Eixo da porção fértil da inflorescência e face abaxial das sépalas indumentados
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… 24
 
24. Lâminas foliares com até 1,4 cm de largura na base (Serra do Cabral) 
… D. oscarii 
24’. Lâminas foliares com mais de 2 cm de largura na base (Gouveia) 
… D. gouveiana
 
25. Espinhos flexíveis, os da porção superior das lâminas foliares mais compridos que a largura da lâmina
… D. pectinata
25’. Espinhos, quando presentes, rígidos, os da porção superior das lâminas foliares menos compridos que a largura da lâmina
… 26
 
26. Pétalas vináceas, alaranjado-vináceas ou raramente amarelas
… 27
26’. Pétalas alaranjadas ou laranja-avermelhadas
… 28
 
27. Filetes livres acima da liberação das pétalas (Campos Rupestres da Cadeia do Espinhaço)
… D. tenebrosa
27’. Filetes totalmente conatos acima da liberação das pétalas (Montezuma)
… D. montezumensis
 
28. Planta que ocorre na Serra do Cipó
… 29
28’. Planta que não é da Serra do Cipó
… 33
 
29. Filetes livres acima da liberação das pétalas
… 30
29’. Filetes conatos acima da liberação das pétalas
… 31
 
30. Brácteas florais iguais a maiores que as sépalas; sépalas  ca. 8,1 mm de comprimento; largura do anel pétalo-estamínico com 
ca. 2,2 mm (Matas de Galeria e Campos Rupestres da região de Conceição do Mato Dentro)
… D. mellobarretoi
30’. Brácteas florais menores que as sépalas; sépalas ca. 6,9 mm compr.; largura do            anel pétalo-estamínico com ca. 1,6 mm
(Campos Rupestres Ferruginosos de Conceição do Mato Dentro)
… D. conceicionensis
 
31. Brácteas florais maiores que 8,2 mm de comprimento; flores campanuladas; sépalas maiores que 8,6 mm de comprimento
… D. saxatilis
31’. Brácteas florais menores que 8,2 mm de comprimento; flores tubulares; sépalas menores que 7,1 mm de comprimento
(campos arenosos)
… 32
 
32. Rosetas assimétricas; margens das lâminas foliares com espinhos retrorsos a ligeiramente patentes; distância entre os espinhos
maior que 10 mm; flores reflexas
… D. sulcata
32’. Rosetas simétricas; margens das lâminas foliares com espinhos antrorsos a ligeiramente patentes; distância entre os espinhos
menor que 10 mm; flores patentes
… D. brachyphylla
 
33. Lâminas foliares glabrar em ambas as faces; brácteas florais maiores que as sépalas; flores com pedicelos inconspícuos
(afloramentos rochosos de quartzito de Três Corações)
… D. glabrifolia
33’. Lâminas foliares com indumento em pelo menos uma das faces, brácteas florais menores que as sépalas; flores com pedicelos
conspícuos
… 34
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34. Lâminas foliares menores que 20 cm de comprimento, com espinhos antrorsos nas margens (Campos Rupestres da região de
Grão Mogol)
… D. granmogulensis
34’. Lâminas foliares maiores que 20 cm de comprimento, com espinhos retrorsos nas margens
… 35
 
35. Pedúnculo e sépalas com indumento
… 36
35’. Pedúnculo e sépalas glabros
… 37
 
36. Lâminas foliares com face adaxial glabra; flores patentes (Campos Rupestres de Sarzedo)
… D. ferrisincola
36’. Lâminas foliares com face adaxial lepidota; flores suberetas
… D. spinulosa
 
37. Face adaxial das lâminas foliares lepidota, margens com espinhos aduncos, com 3-5 mm de comprimento; raque da porção
fértil da inflorescência esparso tomentosa; flores reflexas
… D. rariflora
37’. Face adaxial das lâminas foliares glabra, margens com espinhos complanados, com ca. 2 mm de comprimento; raque da
porção fértil da inflorescência glabra; flores patentes a ligeiramente reflexas
… D. sellowiana
 
 
Chave para as espécies de Dyckia do Espírito
 
1. Plantas com rosetas de até 25 cm de diâmetro; brácteas da porção mediana do pedúnculo menores que os entrenós
… D. aff. saxatilis
1’. Plantas com rosetas maiores que 40 cm de diâmetro; brácteas da porção mediana do pedúnculo maiores que os entrenós
… 2 
 
2. Filetes livres acima da liberação das pétalas; eixo principal da porção fértil da inflorescência  com indumento ferrugíneo 
… D. trichostachya
2’. Filetes conatos acima da liberação das pétalas; eixo principal da porção fértil da inflorescência com indumento cinéreo
… D. bracteata
 
 
Chave para espécies de Dyckia do Rio de Janeiro 
 
1. Espinhos das margens das lâminas foliares aduncos, geralmente predominantemente retrorsos; flores na antese geralmente
levemente reflexas; eixo da inflorescência e face abaxial das sépalas glabrescentes ou com indumento in sicco e in vivo branco;
sépalas laranja-avermelhadas a vermelhas 
… D. tuberosa
1’. Espinhos das margens das lâminas foliares patentes a aduncos, antrorsos; flores na antese patentes; eixo da inflorescência e
face abaxial das sépalas in sicco com indumento castanho; sépalas alaranjadas
… D. martinellii
 
 
Chave para espécies de Dyckia de São Paulo 
 
1. Porção fértil do eixo da inflorescência e face abaxial das sépalas com indumento castanho; pétalas amarelas; ocorrência na faixa
litorânea
… D. encholirioides
1’. Porção fértil do eixo da inflorescência e face abaxial das sépalas glabros, glabrescentes ou com indumento branco; pétalas
alaranjadas a vermelhas; ocorrência continental
… 2
 
2. Planta geralmente estolonífera; eixo da inflorescência e face abaxial das sépalas pruinosos, desprovidos de tricomas; anteras
parcialmente exsertas ou totalmente exsertas 
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… D. hassleri
2’. Planta geralmente rizomatosa; eixo da inflorescência e face abaxial das sépalas providos de tricomas (raramente
glabrescentes); anteras inclusas
… 3
 
3. Brácteas florais da porção média do eixo principal da porção fértil da inflorescência igualando o comprimento das flores e com
margens da porção superior conspicuamente espinhoso-serradas
… D. minarum
3’. Brácteas florais da porção média do eixo principal da porção fértil da inflorescência menores que o comprimento das flores e
com margens da porção superior inteiras ou inconspicuamente espinhoso-serradas 
… D. tuberosa
 
 
Chaves para espécies de Dyckia que ocorrem na região sul do Brasil
 
Chave para espécies de Dyckia do Paraná
 
1. Sépalas ovais; pétalas unguiculadas, geralmente obtrulado-romboides ou obovadas
… 2
1. Sépalas suborbiculares; pétalas não unguiculadas, obovadas a orbiculares
… 9
 
2. Porção fértil do eixo da inflorescência e face abaxial das sépalas com indumento castanho
… 3
2’. Porção fértil do eixo da inflorescência e face abaxial das sépalas glabros, glabrescentes ou com indumento branco
… 6
 
3. Flores com pedicelos maiores que 6 mm de comprimento
… D. hatschbachii
3’. Flores com pedicelos menores 4 mm de comprimento
… 4
 
4. Pétalas amarelas; ocorrência na faixa litorânea
… D. encholirioides
4. Pétalas alaranjadas a vermelhas; ocorrência continental
… 5
 
5. Espinhos das margens das lâminas foliares esverdeados, arroxeados ou esbranquiçados; brácteas florais da base do eixo
principal da inflorescência com margens conspicuamente  espinhoso-serradas
… D. fosteriana
5’. Espinhos das margens das lâminas foliares castanhos a pretos; brácteas florais da base do eixo principal da inflorescência com
margens inteiras ou inconspicuamente espinhoso-serradas
… D. frigida
 
6. Planta geralmente estolonífera; anteras parcialmente exsertas ou totalmente exsertas
… 7
6’. Planta geralmente rizomatosa; anteras inclusas
… 8
 
7. Inflorescência geralmente simples; eixo da porção fértil da inflorescência esparso a denso-tomentoso; flores sésseis 
… D. leptostachya
7’. Inflorescência geralmente composta; eixo da porção fértil da inflorescência glabro ou glabrescente; flores pediceladas 
… D. hassleri
 
8. Brácteas florais da porção média do eixo principal da porção fértil da inflorescência igualando ou ultrapassando o comprimento
das flores; pétalas amarelas
… D. dusenii
8’. Brácteas florais da porção média do eixo principal da porção fértil da inflorescência menores que o comprimento das flores;
pétalas alaranjadas a laranja-avermelhadas
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… D. tuberosa
 
9. Porção fértil do eixo da inflorescência e face abaxial das sépalas com indumento castanho
… D. walteriana
9’. Porção fértil do eixo da inflorescência e face abaxial das sépalas com indumento branco ou glabrescentes
… D. microcalyx var. ostenii
 
 
Chave para espécies de Dyckia de Santa Catarina 
 
1. Inflorescência composta de segunda a terceira ordem; flores da porção basal dos ramos menores que 1 cm de comprimento;
pétalas não unguiculadas, com tricomas inconspícuos nas margens; sementes oblanceoloides
… D. rigida
1’. Inflorescência simples ou composta de primeira ordem; flores da porção basal dos ramos maiores que 1 cm de comprimento;
pétalas unguiculadas, glabras; sementes discoides
… 2 
2. Porção fértil do eixo da inflorescência e face abaxial das sépalas com indumento castanho ou glandular, se glandular geralmente
glabrescente na antese
… 3
2’. Porção fértil do eixo da inflorescência e face abaxial das sépalas glabros ou com indumento branco ou cinéreo, não glandular
… 7
 
3. Lâminas foliares triangulares; planta reófita
… D. brevifolia
3’. Lâminas foliares estreito-triangulares; planta não reófita
… 4
 
4. Flores densamente dispostas, congestas; brácteas florais da região mediana da inflorescência ultrapassando o comprimento das
flores
… D. reitzii
4’. Flores laxamente dispostas; brácteas florais da região mediana da inflorescência menores que o comprimento das flores
… 5
 
5. Eixo da inflorescência e face abaxial das sépalas glabrescentes, com tricomas glandulares quando jovem; flores geralmente
secundas; pétalas sempre amarelas
… D. vilsonii
5’. Eixo da inflorescência e face abaxial das sépalas densamente indumentadas, com tricomas persistentes; flores não secundas;
pétalas geralmente alaranjadas, raramente amarelas
… 6
 
6. Lâminas foliares maiores que 30 cm de comprimento; inflorescência geralmente composta; planta de ocorrência na região
costeira
… D. encholirioides
6’. Lâminas foliares menores que 30 cm de comprimento; inflorescência geralmente simples; planta de ocorrência na região
serrana (Serra do Quiriri)
… D. monticola
 
7. Planta geralmente estolonífera; flores sésseis; corola trígona
… D. remotiflora
7’. Planta geralmente rizomatosa; flores pediceladas; corola levemente campanulada
… 8
 
8. Brácteas pedunculares da região mediana ultrapassando o os entrenós; brácteas florais da base da porção fértil ultrapassando o
comprimento das flores; pétalas amarelas; filetes altamente conatos acima da liberação das pétalas
… D. dusenii
8’. Brácteas pedunculares da região mediana geralmente menores que os entrenós; brácteas florais da base da porção fértil
geralmente menores a igualando o comprimento das flores; pétalas, se amarelas, com filetes livres acima da liberação das pétalas,
geralmente alaranjadas, ou laranja-avermelhadas; filetes livres ou brevemente conatos acima da liberação das pétalas
… 9
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9. Planta geralmente não reófita (muito raramente reófita no Rio Grande do Sul e Santa Catarina), ocorrendo como rupícola em
afloramentos e escarpas rochosas, ou como terrícola em campos com solo litólico
… D. tuberosa
9’. Plantas exclusivamente reófitas, ocorrendo como rupícola em margens rochosas de rios
… 10
 
10. Lâminas foliares arqueadas, com margens conspicuamente espinhoso-serradas; flores na antese patentes a levemente reflexas
… D. ibiramensis
10’. Lâminas foliares retas, com margens inconspicuamente e esparsamente espinhoso-serradas a inermes; flores na antese
patentes a suberetas
… D. distachya
 
 
Chave para espécies de Dyckia do Rio Grande do Sul 
 
1. Flores com corola tubular, se campanulada com pétalas amarelas com tricomas nas margens; pétalas oblongas ou
oblanceoladas, não unguiculadas; sementes oblanceoloides
… 2 (spp. do Complexo D. selloa)
1’. Flores com corola trígona ou campanulada, se campanulada com pétalas alaranjadas e glabras; pétalas obovadas, obtruladas ou
obrombóides, unguiculadas; sementes discoides
… 13
 
2. Margens das lâminas foliares com espinhos distintamente pretos (às vezes parcialmente cobertos por escamas brancas)
… 3
2’. Margens das lâminas foliares com espinhos castanho-amarelados, esbranquiçados, esverdeados ou avermelhados
… 8
 
3. Flores densamente dispostas, congestas no ápice dos ramos da inflorescência; sépalas com indumento castanho, densamente
floculoso-tomentoso a lanuginoso
… D. agudensis 
3’. Flores esparsamente ou irregularmente dispostas, às vezes formando subverticilos; sépalas glabras, pruinosas ou com
indumento tomentoso branco
… 4
 
4. Flores na antese com face abaxial das sépalas glabra, pruinosa ou glabrescente
… 5
4’. Flores na antese com face abaxial das sépalas tomentosa
… 6
 
5. Flores sésseis; sépalas glabras ou pruinosas; pétalas amarelo-escuras (escarpas rochosas da região da bacia hidrográfica do rio
Pardo)
… D. myriostachya 
5’. Flores pediceladas (às vezes inconspicuamente pediceladas); sépalas esparso tomentosas, glabrescentes; pétalas amarelo-claro
ou esverdeado-amareladas (escarpas rochosas da Serra Gaúcha)
… D. nigrospinulata  
 
6. Flores conspicuamente pediceladas, reflexas na antese; corola campanulada
… D. rigida 
6’. Flores sésseis ou inconspicuamente pediceladas, patentes na antese nos ramos de primeira ordem; corola tubular
… 7
 
7. Porte quando florida de até ca. 1,5 m; face adaxial da porção superior das lâminas foliares glabras, brilhantes (escarpas da Serra
Gaúcha)
… D. retroflexa 
7’. Porte quando florida maior que 1,8 m; face adaxial da porção superior das lâminas foliares esparsamente a densamente
adpresso-lepidotas (falésias do litoral norte Gaúcho)
… D. maritima 
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8. Ramos primários da inflorescência e sépalas pruinosos, glabros ou glabrescentes (quando jovens podendo apresentar tricomas
glandulares)
… 9
8’. Ramos primários da inflorescência e sépalas tomentosos ou lanuginosos
… 10
 
9. Lâminas foliares fortemente arqueado-reflexas, com face adaxial densamente cobertas por escamas cinéreas conspícuas;
espinhos das margens foliares delgados, flexíveis; flores sempre sésseis, as da base dos ramos maiores que 1,5 cm de
comprimento
… D. delicata  
9’. Lâminas foliares retas ou levemente arqueadas, com face adaxial esparsamente a densamente cobertas por escamas
esbranquiçadas inconspícuas, adpressas a superfície; espinhos das margens foliares triangulares, rígidos, pungentes; flores
geralmente curta e inconspicuamente pediceladas, as das bases dos ramos menores que 1,2 cm de comprimento
… D. selloa  
 
10. Face abaxial das pétalas glabra (região do município de Caçapava do Sul, Serra do Sudeste Gaúcha)  
… D. alba 
10’. Face abaxial das pétalas tomentosa
… 11
 
11. Lobos estigmáticos, durante a antese, eretos ou suberetos
… D. tomentosa 
11’. Lobos estigmáticos, durante a antese, espiralados
… 12
 
12. Face adaxial das lâminas foliares coberta por tricomas conspícuos, dando coloração esbranquiçado-cinérea; inflorescência com
até 12 ramos
… D. hebdingii 
12’. Face adaxial das lâminas foliares coberta por tricomas inconspícuos, adpressos, com coloração verde-avermelhada;
inflorescência com até 62 ramos
… D. retardata 
 
13. Face abaxial das pétalas pubescente
… 14
13’. Face abaxial das pétalas glabra
… 15
 
14. Flores conspicuamente pediceladas, sépalas geralmente alaranjadas 
… D. ×elisabethae 
14’. Flores sésseis ou inconspicuamente pediceladas, sépalas amareladas
… D. ×julianae 
 
15. Flores sésseis
… 16
15’. Flores pediceladas (às vezes inconspicuamente pediceladas)
… 19                                    
 
16. Sépalas alaranjadas a vermelhas; pétalas alaranjadas
… D. remotiflora 
16’. Sépalas amareladas ou verde-amareladas; pétalas amarelas
… 17
 
17. Anteras parcialmente exsertas; planta geralmente estolonífera (campos da Campanha Gaúcha)
… D. pampeana                                   
17’. Anteras inclusas; planta geralmente rizomatosa
… 18
 
18. Porção fértil da inflorescência simples, com até 10 cm de comprimento, com eixo geralmente tomentoso
… D. choristaminea 
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18’. Porção fértil da inflorescência geralmente composta, maior que 25 cm de comprimento, com eixo geralmente glabrescente
(afloramentos e escarpas rochosas da Região de Pinheiro Machado, Serra do Sudeste Gaúcha) 
… D. pontesii 
                        
19. Eixo da inflorescência e face abaxial das sépalas com indumento castanho
… 20
19’. Eixo da inflorescência e face abaxial das sépalas glabros, pruinosos ou com indumento branco
… 21
 
20. Flores da base da porção fértil da inflorescência laxamente dispostas; pétalas amareladas (escarpa rochosa do Parque Estadual
do Caracol em Canela, na Serra Gaúcha)
… D. irmgardiae          
20’. Flores da base da porção fértil da inflorescência densamente dispostas, congestas; pétalas geralmente alaranjadas (Cânions da
Serra Gaúcha)
… D. reitzii 
 
21. Pétalas amarelas
… 22
21’. Pétalas alaranjadas ou laranja-avermelhadas
… 25
 
22. Brácteas da região mediana do pedúnculo menores a igualando os entrenós; planta reófita
… 23
22’. Brácteas da região mediana do pedúnculo maiores que os entrenós; planta de campos e encostas de solo litólico 
… 24
 
23. Lâminas foliares com margens conspicuamente espinhoso-serradas; brácteas florais da base de eixo principal da porção fértil
menores que as sépalas (margens rochosas do Rio Uruguai e afluentes)
… D. distachya            
23’. Lâminas foliares com margens inermes ou inconspicuamente espinhoso-serradas; brácteas florais da base de eixo principal da
porção fértil maiores que as sépalas (margens rochosas do Rio Toropi)
… D. strehliana 
 
24. Inflorescência geralmente simples; flores geralmente maiores que 2 cm de comprimento
… D. dusenii 
24’. Inflorescência composta; flores menores que 2 cm de comprimento
… D. ×racinae 
 
25. Lâminas foliares retas, com margens inermes ou com espinhos diminutos, inconspícuos; planta exclusivamente reófita
… D. distachya 
25’. Lâminas foliares arqueadas, com margens conspicuamente espinhoso-serradas; planta muito raramente reófita, geralmente de
campos e encostas de solo litólico ou de afloramentos e escarpas rochosas
… 26
 
26. Eixo da inflorescência e face abaxial das sépalas desprovidos de tricomas, cerosos, pruinosos (serras, cerros isolados e cornijas
de arenito do centro-oeste e sudoeste do Rio Grande do Sul)
… D. vicentensis
26’. Eixo da inflorescência e face abaxial das sépalas geralmente providos de tricomas (raramente glabros),  desprovidos de
cerosidade (Planalto e Serra Gaúchos)
… D. tuberosa
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Dyckia acutiflora Leme & Z.J.G.Miranda
DESCRIÇÃO

Caule: tipo acaule. Folha: forma das lâmina(s) estreito(s) triangular(es); margem(ns) das lâmina(s) denso(s) espinescente(s);
superfície(s) adaxial das lâmina(s) denso(s) lepidota(s)/verde/amarelada. Inflorescência: posição axilar(es); tipo simples/
composta(s) primária(s); tamanho da bráctea(s) mediana(s) do pedúnculo(s) maior(es) que os entrenó(s); eixo da
inflorescência(s) pubescente(s); cor do indumento da inflorescência(s) branco; forma das bráctea(s) floral(ais) estreito(s)
triangular(es)/oval(ais); ápice(s) das bráctea(s) floral(ais) acuminado(s)/caudada(s); tamanho da bráctea(s) floral(ais)
maior(es) que as sépala(s)/menor que as pétala(s). Flor: pedicelo(s) presente(s) inconspícuo(s); forma das sépala(s) oval(ais)/
triangular(es); superfície(s) da face(s) abaxial das sépala(s) pubescente(s) glandulosa(s); forma das pétala(s) obovada(s)/
elíptica(s); cor das pétala(s) laranja; indumento das pétala(s) ausente(s); filete(s) concrescido(s) acima do tubo não
concrescido(s); posição dos estame(s) na(s) antese incluso(s).

DESCRIÇÃO ADICIONAL

Erva terrícola, rizomatosa. Folhas ca. 45, secundas, as interiores suberetas, as exteriores patentes; roseta assimétrica; lâmina
25–30 × 1,1–1,4 cm, estreito-triangular, flexível, verde-amarelada, lepidota, margens espinhoso-serradas; espinhos conspícuos,
aduncos, castanho-amarelados. Inflorescência axilar, ereta; pedúnculo ca. 60 cm compr., delgado, verde na base e alaranjado na
porção superior, tricomas glandulares presentes; brácteas pedunculares da porção mediana polísticas, igualando a ultrapassando
os entrenós; porção fértil da inflorescência simples ou composta primária, com 1–4 ramos locados na base da porção fértil;
raque alaranjado-avermelhada, com tricomas glandulares presentes. Brácteas florais 0,8–1,8 × ca. 0,5 cm, estreito-triangulares
a oval-triangulares, ápice acuminado a caudado, ecarenadas, densamente cobertas por tricomas glandulares, as basais na antese
igualando o comprimento das sépalas a igualando o comprimento das flores. Flores inconspicuamente pediceladas, polísticas, as
basais ca. 1,5 cm compr., na antese patentes a levemente reflexas, após a antese se tornando eretas; cálice actinomorfo; sépalas
0,9–1 × 0,5 cm, oval-triangulares, ápice agudo ou apiculado, alaranjadas, face abaxial coberta por tricomas glandulares; pétalas
1,1 × 0,6 cm, obovado-elípticas, ápice agudo, lâmina na antese ereta, alaranjada, glabras; estames inclusos; filetes livres acima
da liberação das pétalas; pistilo ca. 0,95 cm compr.; ovário ca. 0,4 × 0,25 cm; estilete ca. 0,4 cm compr.

COMENTÁRIO

A espécie é heliófita e pode ser encontrada em campos rupestres da região de Santo Antonio do Descoberto, em Goiás. O epíteto
específico “acutiflora” faz referência às peças do perianto com ápice agudo, característica incomum para o gênero Dyckia. A
espécie é morfologicamente muito similar a D. mauriziae, ambas apresentando hábito prostrado, com folhas secundas e tricomas
glandulares na inflorescência e peças florais. Porém D. acutiflora se distingue pelas lâminas foliares verde-amareladas (vs.
cinéreas), pelas flores com pedicelos menores e inconspícuos (menores que 3 mm vs. ca. 3,7 mm compr.), e o ápice das pétalas
agudos (vs. obtuso a arredondado-acuminados).

Forma de Vida
Erva, Suculenta

Substrato
Rupícola, Terrícola

DISTRIBUIÇÃO

Nativa, é endêmica do Brasil

Domínios Fitogeográficos
Cerrado

Tipos de Vegetação
Campo Rupestre

743

Coleção Flora do Brasil 2020 - Jardim Botânico do Rio de Janeiro



Angiospermas Bromeliaceae A.Juss.

Distribuição Geográfica
Ocorrências confirmadas
Centro-Oeste (Goiás)

MATERIAL TESTEMUNHO

Z. Miranda, s.n., RB, 567989,  (RB00849722), RB, 567989,  (RB00851675), Goiás, Typus

BIBLIOGRAFIA

Leme, E.M.C.; Ribeiro, O.B.C.; Miranda, Z.J.G. 2012. New species of Dyckia (Bromeliaceae) from Brazil. Phytotaxa 67: 9-37.
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Dyckia agudensis Irgang & Sobral
DESCRIÇÃO

Caule: tipo acaule/rizoma(s). Folha: forma das lâmina(s) triangular(es)/lanceolada(s); margem(ns) das lâmina(s) denso(s)
espinescente(s); superfície(s) adaxial das lâmina(s) glabra(s)/pruinosa(s)/esparso(s) lepidota(s)/verde. Inflorescência: posição
axilar(es); tipo composta(s) primária(s); tamanho da bráctea(s) mediana(s) do pedúnculo(s) menor que os entrenó(s); eixo
da inflorescência(s) glabro(s)/pruinoso(s)/esparso(s) tomentoso(s); cor do indumento da inflorescência(s) ferrugíneo; forma
das bráctea(s) floral(ais) triangular(es)/oval(ais); ápice(s) das bráctea(s) floral(ais) acuminado(s); tamanho da bráctea(s)
floral(ais) maior(es) que os pedicelo(s)/menor que as pétala(s). Flor: pedicelo(s) ausente(s); forma das sépala(s) oval(ais)/
elíptica(s); superfície(s) da face(s) abaxial das sépala(s) denso(s) tomentosa(s); forma das pétala(s) obovada(s)/oblonga(s);
cor das pétala(s) amarela; indumento das pétala(s) pubescente(s); filete(s) concrescido(s) acima do tubo não concrescido(s);
posição dos estame(s) na(s) antese exserto(s)/antera(s) parcialmente exserta(s).

DESCRIÇÃO ADICIONAL

Erva rupícola ou saxícola, acaulescente. Folhas ca. 80, as interiores suberetas, as exteriores reflexas; roseta assimétrica; lâmina
26–71 × 2,4–5 cm, estreito-triangular, flexível, face adaxial verde, denso-lepidota a glabra, face abaxial longitudinalmente
nervado-estriada, verde-esbranquiçada, lepidota, margens denso espinhoso-serradas; espinhos conspícuos, aduncos,  geralmente
antrorsos, rígidos, cinéreos na porção basal e pretos no restante. Inflorescência axilar, ereta; pedúnculo 28–64 cm compr.,
robusto, verde, densamente floculoso-tomentoso a glabro, pruinoso; brácteas pedunculares da porção mediana polísticas,
menores que os entrenós; porção fértil da inflorescência composta primária, com 4–12 ramos primários suberetos; raque verde,
densamente floculoso-tomentosa a glabra, pruinosa, tricomas castanhos ou raramente cinéreos. Brácteas florais 0,6–0,9 × 0,6–
0,7 cm, ovais a orbiculares, ápice acuminado, levemente carenadas, densamente floculoso-tomentosa a lanuginosa, as basais
na antese menores que o comprimento das sépalas. Flores sésseis, polísticas, as basais ca. 2 cm compr., na antese suberetas
a patentes; cálice actinomorfo; sépalas 0,6–0,8 × 0,6–0,7 cm, ovais a elípticas, ápice arredondado, esverdeadas, levemente
carenada, densamente floculoso-tomentosa a lanuginosa; tricomas castanhos; pétalas 1,6–1,9 × 0,5–0,7 cm, oblanceoladas
a oblongas, ápice arredondado ou arredondado-cuculado, unha ausente, lâmina na antese ereta, amarela, com tricomas nas
margens; estames inclusos a exsertos; filetes livres acima da liberação das pétalas; pistilo 1,6–1,8 cm compr.; ovário ca. 0,5 × 0,2
cm; estilete ca. 0,7 cm compr., estreito-ovoides.

COMENTÁRIO

Espécie endêmica de escarpas rochosas de morros do rebordo do Planalto Meridional Brasileiro, onde ocorre como heliófita.
O epíteto específico “agudensis” se deve a sua ocorrência conhecida apenas para o município de Agudo (na região central do
Rio Grande do Sul). É relacionada com espécies do complexo D. selloa, porém apresenta morfologia singular: flores congestas,
aglomeradas no ápice dos ramos da inflorescência, e sépalas com denso indumento castanho.

Forma de Vida
Erva, Suculenta

Substrato
Rupícola

DISTRIBUIÇÃO

Nativa, é endêmica do Brasil

Domínios Fitogeográficos
Mata Atlântica

Tipos de Vegetação
Floresta Estacional Decidual, Vegetação Sobre Afloramentos Rochosos
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Distribuição Geográfica
Ocorrências confirmadas
Sul (Rio Grande do Sul)

MATERIAL TESTEMUNHO

M. Sobral, 4523, ICN, ,  (ICN00000141), FLOR (FLOR0025996), Rio Grande do Sul, Typus
M. Sobral, 5581, MBM (MBM121030), ICN,  (ICN00000139), Rio Grande do Sul, Typus
M. Sobral, 4524, ICN, ,  (ICN00000143), ICN, ,  (ICN00000140), Rio Grande do Sul, Typus
R.C. Pontes, s.n., RB,  (RB01380242), HDCF (HDCF007279), Rio Grande do Sul

IMAGENS DE CAMPO/ILUSTRAÇÕES

Figura 1: Dyckia agudensis Irgang & Sobral

Figura 2: Dyckia agudensis Irgang & Sobral
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Dyckia alba S.Winkl.
DESCRIÇÃO

Caule: tipo acaule/rizoma(s). Folha: forma das lâmina(s) estreito(s) triangular(es); margem(ns) das lâmina(s) denso(s)
espinescente(s); superfície(s) adaxial das lâmina(s) glabra(s)/denso(s) lepidota(s)/esparso(s) lepidota(s)/verde/cinérea.
Inflorescência: posição axilar(es); tipo composta(s) primária(s)/composta(s) secundária(s); tamanho da bráctea(s) mediana(s)
do pedúnculo(s) menor que os entrenó(s)/maior(es) que os entrenó(s); eixo da inflorescência(s) glabro(s)/pruinoso(s)/esparso(s)
tomentoso(s)/glabrescente(s); cor do indumento da inflorescência(s) branco; forma das bráctea(s) floral(ais) triangular(es);
ápice(s) das bráctea(s) floral(ais) acuminado(s)/agudo(s); tamanho da bráctea(s) floral(ais) menor que as sépala(s). Flor:
pedicelo(s) ausente(s); forma das sépala(s) oval(ais)/orbicular(es)/elíptica(s); superfície(s) da face(s) abaxial das sépala(s)
denso(s) tomentosa(s); forma das pétala(s) obovada(s)/oblanceolada(s)/oblonga(s); cor das pétala(s) amarela; indumento das
pétala(s) ausente(s)/pubescente(s); filete(s) concrescido(s) acima do tubo não concrescido(s); posição dos estame(s) na(s)
antese incluso(s)/antera(s) parcialmente exserta(s).

DESCRIÇÃO ADICIONAL

Erva rupícola ou saxícola, rizomatosa. Folhas 60–100, as interiores eretas ou suberetas, as exteriores patentes a
reflexas; roseta simétrica; lâmina 15–69 × 2,5–4,8 cm, estreito-triangular, rija, face adaxial verde ou verde-esbranquiçada, glabra
a denso-lepidota, face abaxial longitudinalmente nervado-estriada, verde-esbranquiçada, denso-lepidota, margens espinhoso-
serradas; espinhos conspícuos, aduncos ou patentes na base, antrorsos, rígidos, branco-esverdeados na base e castanho-
amarelados no ápice. Inflorescência axilar, ereta; pedúnculo 35–90 cm compr., robusto, verde ou raramente verde-
avermelhado, pruinoso e glabro ou glabrescente; brácteas pedunculares da porção mediana polísticas, menores a ultrapassando
os entrenós; porção fértil da inflorescência composta primária ou secundária, com 9–24 ramos primários patentes ou
subpatentes; raque verde ou raramente verde-avermelhada, pruinosa e glabra ou glabrescente. Brácteas florais 0,3–0,4 × ca. 0,3
cm, oval-triangulares, ápice agudo a atenuado-acuminado, levemente carenadas, glabrescente a densamente tomentosa, as basais
na antese menores que o comprimento das sépalas, tricomas brancos. Flores sésseis, polísticas, as basais ca. 1,4 cm compr., na
antese patentes ou subpatentes; cálice actinomorfo; sépalas ca. 0,4 × 0,4 cm, ovais, elípticas a orbiculares, ápice obtuso ou
arredondado, esverdeadas, levemente carenadas, glabras a densamente lanuginoso-tomentosas; tricomas brancos; pétalas 1,1–
1,5 × 0,4–0,6 cm, oblongas ou oblanceoladas, ápice arredondado, unha ausente, lâmina na antese ereta, amarela, com
tricomas nas margens; estames inclusos ou com anteras exsertas ou parcialmente exsertas; filetes livres; pistilo ca. 1,2 cm
compr.; ovário ca. 0,4 × 0,2 cm; estilete ca. 0,4 cm compr. Sementes oblanceoloides.

COMENTÁRIO

Espécie endêmica de formações rochosas conglomeráticas do município de Caçapava do Sul, na Serra do Sudeste do Rio
Grande do Sul, onde ocorre como heliófita, e apresenta grandes populações. O epíteto específico “alba” se deve ao denso
indumento branco tomentoso-lanuginoso que a espécie geralmente apresenta nas sépalas. Faz parte do complexo D. selloa, tendo
afinidade morfológica com D. tomentosa, da qual difere basicamente pelas flores maiores e sépalas  tomentoso-lanuginosas (vs.
tomentosas).

Forma de Vida
Erva, Suculenta

Substrato
Rupícola

DISTRIBUIÇÃO

Nativa, é endêmica do Brasil

Domínios Fitogeográficos
Pampa
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Tipos de Vegetação
Vegetação Sobre Afloramentos Rochosos

Distribuição Geográfica
Ocorrências confirmadas
Sul (Rio Grande do Sul)

MATERIAL TESTEMUNHO

G.A. Dettke, 145, ICN,  (ICN00029952), Rio Grande do Sul
S. Winkler, 747, ULM, Rio Grande do Sul, Typus
C.J. Breitsameter, s.n., ICN, ,  (ICN00029953), Rio Grande do Sul

IMAGENS DE CAMPO/ILUSTRAÇÕES

Figura 1: Dyckia alba S.Winkl.

Figura 2: Dyckia alba S.Winkl.
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Angiospermas Bromeliaceae A.Juss.

Dyckia areniticola Leme
DESCRIÇÃO

Caule: tipo rizoma(s). Folha: forma das lâmina(s) estreito(s) triangular(es); margem(ns) das lâmina(s) denso(s)
espinescente(s); superfície(s) adaxial das lâmina(s) denso(s) lepidota(s)/esparso(s) lepidota(s). Inflorescência: posição
axilar(es); tipo simples; tamanho da bráctea(s) mediana(s) do pedúnculo(s) menor que os entrenó(s); eixo da inflorescência(s)
glabro(s); cor do indumento da inflorescência(s) ausente(s); forma das bráctea(s) floral(ais) oval(ais); ápice(s) das bráctea(s)
floral(ais) acuminado(s); tamanho da bráctea(s) floral(ais) menor que as sépala(s). Flor: pedicelo(s) presente(s) inconspícuo(s);
forma das sépala(s) oval(ais)/orbicular(es); superfície(s) da face(s) abaxial das sépala(s) glabra(s); forma das pétala(s)
obovada(s); cor das pétala(s) laranja/vermelha; indumento das pétala(s) ausente(s); filete(s) concrescido(s) acima do tubo não
concrescido(s); posição dos estame(s) na(s) antese antera(s) parcialmente exserta(s).

DESCRIÇÃO ADICIONAL

Erva rupícola, rizomatosa. Folhas 30–40, as interiores eretas, as exteriores patentes a reflexas, formando roseta simétrica;
lâmina 15–22 × 1–1,3 cm, estreito-triangular, flexível, face adaxial verde, ou verde-avermelhada, lepidota, margens denso
espinhoso-serradas; espinhos conspícuos, patentes a aduncos, predominantemente retrorsos, flexíveis, castanho-amarelados.
Inflorescência axilar, ereta; pedúnculo 20–25 cm compr., delgado, verde ou avermelhado, glabro; brácteas pedunculares
da porção mediana polísticas, menores que os entrenós; porção fértil da inflorescência simples; raque vermelha a vinácea,
glabra. Brácteas florais 0,6–0,7 × 0,3–0,5 cm, ovais, ápice acuminado, ecarenadas, glabra, as basais na antese menores que
o comprimento das sépalas. Flores inconspicuamente pediceladas, polísticas, geralmente densamente dispostas, 1,5–1,6 cm
compr., na antese suberetas; sépalas 0,7–0,8 × 0,5–0,8 cm, ovais a suborbiculares, ápice obtuso a agudo, às vezes emarginado
ou cuculado, vermelhas ou vermelho-alaranjadas, glabras; pétalas 1,1–1,3 × 0,6–1 cm, obovadas, ápice, agudo ou emarginado,
lâmina na antese ereta, alaranjada ou vermelho-alaranjadas, glabras; estames com anteras parcialmente exsertas; filetes livres
acima da liberação das pétalas; pistilo 0,7–0,8 cm compr.; ovário ca. 0,5 × 0,2 cm; estilete ca. 0,1 cm compr. Sementes discoides.

COMENTÁRIO

Espécie heliófita encontrada como rupícola com rosetas isoladas ou em touceiras em arenitos, na região da Chapada dos
Guimarães, no Mato Grosso. O epíteto específico “areniticola” faz referência ao tipo de rocha que cresce, o arenito. A espécie é
morfologicamente similar a D. grandidentata.

Forma de Vida
Erva, Suculenta

Substrato
Rupícola

DISTRIBUIÇÃO

Nativa, é endêmica do Brasil

Domínios Fitogeográficos
Cerrado

Tipos de Vegetação
Campo Rupestre, Vegetação Sobre Afloramentos Rochosos

Distribuição Geográfica
Ocorrências confirmadas
Centro-Oeste (Mato Grosso)

MATERIAL TESTEMUNHO
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Angiospermas Bromeliaceae A.Juss.

E.M.C. Leme, 6944, RB, 569374,  (RB00778605), Typus
E.M.C. Leme, 6966, RB, 569381,  (RB00778438), Typus
E.M.C. Leme, 6969, RB, 569380,  (RB00778442), Typus

IMAGENS DE CAMPO/ILUSTRAÇÕES

Figura 1: Dyckia areniticola Leme

Figura 2: Dyckia areniticola Leme
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Angiospermas Bromeliaceae A.Juss.

Figura 3: Dyckia areniticola Leme
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Angiospermas Bromeliaceae A.Juss.

Dyckia argentea Mez
DESCRIÇÃO

Caule: tipo rizoma(s). Folha: forma das lâmina(s) estreito(s) triangular(es); margem(ns) das lâmina(s) esparso(s)
espinescente(s); superfície(s) adaxial das lâmina(s) esparso(s) lepidota(s)/cinérea. Inflorescência: posição axilar(es); tipo
simples; tamanho da bráctea(s) mediana(s) do pedúnculo(s) menor que os entrenó(s); eixo da inflorescência(s) glabro(s)/
glabrescente(s); cor do indumento da inflorescência(s) ausente(s); forma das bráctea(s) floral(ais) triangular(es)/oval(ais);
ápice(s) das bráctea(s) floral(ais) agudo(s); tamanho da bráctea(s) floral(ais) menor que as sépala(s). Flor: pedicelo(s)
presente(s) conspícuo(s); forma das sépala(s) elíptica(s); superfície(s) da face(s) abaxial das sépala(s) glabra(s); forma das
pétala(s) obovada(s); cor das pétala(s) laranja; indumento das pétala(s) ausente(s); filete(s) concrescido(s) acima do tubo não
concrescido(s)/pouco concrescido(s); posição dos estame(s) na(s) antese incluso(s).

DESCRIÇÃO ADICIONAL

Erva saxícola, rizomatosa. Folhas ca. 30; lâmina 11,2–25,4 × 1– 2 cm, estreito-triangular, rija, face adaxial cinérea, lepidota,
face abaxial cinérea, lepidota, margens esparsamente espinhoso-serradas; espinhos conspícuos, retrorsos, castanhos.
Inflorescência axilar, ereta; pedúnculo 30,5–44,7 cm compr., verde, glabro a glabrescente no terço inferior; brácteas
pedunculares da porção mediana polísticas, menores, que os entrenós; porção fértil da inflorescência simples, raque glabra.
Brácteas florais (1–1,4 cm compr., triangular a ovais, ápice agudo. Flores longo pediceladas, polísticas, as basais ca. 1,1
cm compr., na antese patentes; sépalas ca. 0,6 cm compr., elípticas, ápice apiculado, alaranjadas; pétalas  obovadas, ápice
arredondado, lâmina na antese ereta, alaranjada, glabras; estames inclusos.

COMENTÁRIO

A espécie é conhecida da Serra de São José, Tiradentes, MG, onde ocorre como saxícola. Entretanto existem registros para a
espécie em Carrancas e Campestre. O epíteto específico "argentea" faz referência ao brilho prateado de suas folhas. 

Forma de Vida
Erva, Suculenta

Substrato
Rupícola

DISTRIBUIÇÃO

Nativa, é endêmica do Brasil

Domínios Fitogeográficos
Cerrado

Distribuição Geográfica
Ocorrências confirmadas
Sudeste (Minas Gerais)

MATERIAL TESTEMUNHO

A.F.M. Glaziou, 17280-a, B (B 10 0186479), B (B 10 0186480), P (P00713120), Typus
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Angiospermas Bromeliaceae A.Juss.

Dyckia aurea L.B.Sm.
DESCRIÇÃO

Caule: tipo acaule. Folha: forma das lâmina(s) estreito(s) triangular(es); margem(ns) das lâmina(s) esparso(s) espinescente(s);
superfície(s) adaxial das lâmina(s) glabra(s)/verde. Inflorescência: posição axilar(es); tipo simples; tamanho da bráctea(s)
mediana(s) do pedúnculo(s) menor que os entrenó(s); eixo da inflorescência(s) esparso(s) lepidota(s); cor do indumento da
inflorescência(s) branco; forma das bráctea(s) floral(ais) oval(ais); ápice(s) das bráctea(s) floral(ais) acuminado(s); tamanho
da bráctea(s) floral(ais) maior(es) que as pétala(s). Flor: pedicelo(s) presente(s) conspícuo(s); forma das sépala(s) oval(ais);
superfície(s) da face(s) abaxial das sépala(s) esparso(s) lepidota(s); forma das pétala(s) obovada(s); cor das pétala(s) laranja;
indumento das pétala(s) ausente(s); filete(s) concrescido(s) acima do tubo mediano(s) concrescido(s); posição dos estame(s)
na(s) antese incluso(s).

Forma de Vida
Erva, Suculenta

Substrato
Rupícola, Terrícola

DISTRIBUIÇÃO

Nativa, é endêmica do Brasil

Domínios Fitogeográficos
Cerrado

Tipos de Vegetação
Campo Rupestre, Cerrado (lato sensu)

Distribuição Geográfica
Ocorrências confirmadas
Centro-Oeste (Goiás)

MATERIAL TESTEMUNHO

H.S. Irwin, 13613, NY,  (NY00247067), US,  (US00089044), Goiás, Typus
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Angiospermas Bromeliaceae A.Juss.

Dyckia beateae E.Gross & Rauh
Tem como sinônimo
heterotípico Dyckia hohenbergioides Leme & Esteves

DESCRIÇÃO

Caule: tipo rizoma(s). Folha: forma das lâmina(s) estreito(s) triangular(es); margem(ns) das lâmina(s) denso(s)
espinescente(s); superfície(s) adaxial das lâmina(s) denso(s) lepidota(s)/verde/avermelhada. Inflorescência: posição axilar(es);
tipo simples/composta(s) primária(s); tamanho da bráctea(s) mediana(s) do pedúnculo(s) menor que os entrenó(s); eixo da
inflorescência(s) esparso(s) tomentoso(s)/glabrescente(s)/lanuginoso(s); cor do indumento da inflorescência(s) branco; forma
das bráctea(s) floral(ais) triangular(es)/oval(ais); ápice(s) das bráctea(s) floral(ais) acuminado(s)/atenuado(s); tamanho da
bráctea(s) floral(ais) maior(es) que os pedicelo(s)/menor que as sépala(s). Flor: pedicelo(s) presente(s) inconspícuo(s); forma
das sépala(s) oval(ais)/orbicular(es); superfície(s) da face(s) abaxial das sépala(s) glabra(s)/tomentosa(s); forma das pétala(s)
obovada(s)/obtrulada(s); cor das pétala(s) laranja/vermelha; indumento das pétala(s) ausente(s)/esparso(s) tomentoso(s);
filete(s) concrescido(s) acima do tubo não concrescido(s)/pouco concrescido(s); posição dos estame(s) na(s) antese antera(s)
parcialmente exserta(s).

DESCRIÇÃO ADICIONAL

Erva rupícola ou terrícola, rizomatosa. Folhas ca. 30, as interiores suberetas a eretas, as exteriores patentes a
reflexas; roseta simétrica; lâmina ca. 25–60 × 2–5 cm, estreito-triangular, flexível, face adaxial esverdeada ou
avermelhada, denso-lepidota, face abaxial longitudinalmente nervado-estriada, lepidota, margens espinhoso-
serradas; espinhos conspícuos, 0,6–0,9 cm compr., aduncos, retrorsos, rígidos, verde-avermelhados na porção basal e
cinéreos na porção superior. Inflorescência axilar, ereta; pedúnculo 50–100 cm compr., delgado, verde ou avermelhado,
tomentoso a glabrescente; brácteas pedunculares da porção mediana polísticas, menores a igualando os entrenós; porção
fértil da inflorescência simples ou composta primária, com 1–10 ramos primários suberetos, sésseis ou subsésseis, locados
na base da porção fértil da inflorescência; raque verde ou avermelhada, geralmente encoberta por indumento tomentoso-
lanuginoso, tricomas brancos a cinéreos. Brácteas florais 1,3–1,5 × 1,3–1,4 cm, oval-triangulares, ápice atenuado-acuminado,
ecarenadas, tomentoso-lanuginosas, as basais na antese menores que o comprimento das sépalas. Flores inconspicuamente
pediceladas, polísticas, densamente dispostas, 1,5–1,7 cm compr., na antese suberetas a eretas; sépalas ca. 0,9–1 × 0,6–0,8 cm,
ovais a suborbiculares, ápice obtuso-mucronado ou bífido, laranja-avermelhadas, tomentosa a glabrescente; pétalas ca. 1,3 × 1,1–
1,2 cm, obovadas a obtruladas, ápice arredondado ou truncado-emarginado, lâmina na antese ereta, laranja-avermelhada,
esparso-tomentosas a glabras; estames com anteras parcialmente exsertas; filetes conatos na base, livres ou brevemente
conatos acima da liberação das pétalas; pistilo ca. 0,9 cm compr.; ovário ca. 6 cm compr.; estilete de comprimento muito
reduzido. Sementes discoides.

COMENTÁRIO

Espécie heliófita, encontrada como terrícola ou rupícola. O epíteto específico “beateae” presta homenagem a Beate Braun, esposa
do botânico alemão Pierre Josef Braun. A espécie é morfologicamente muito similar a D. kranziana, podendo ser distinguida
pelos espinhos das lâminas foliares maiores (6–9 mm vs. 2,5–5 mm de comprimento) e pelas flores suberetas a eretas (vs.
subpatentes).

Forma de Vida
Erva, Suculenta

Substrato
Rupícola, Terrícola

DISTRIBUIÇÃO

Nativa, é endêmica do Brasil

Domínios Fitogeográficos
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Cerrado

Tipos de Vegetação
Cerrado (lato sensu), Vegetação Sobre Afloramentos Rochosos

Distribuição Geográfica
Ocorrências confirmadas
Centro-Oeste (Mato Grosso)
Possíveis ocorrências
Nordeste (Bahia)

MATERIAL TESTEMUNHO

P. Braun, 560, HB, Mato Grosso, Typus

IMAGENS DE CAMPO/ILUSTRAÇÕES

Figura 1: Dyckia beateae E.Gross & Rauh

Figura 2: Dyckia beateae E.Gross & Rauh
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Angiospermas Bromeliaceae A.Juss.

Dyckia brachyphylla L.B.Sm.
DESCRIÇÃO

Caule: tipo rizoma(s). Folha: forma das lâmina(s) estreito(s) triangular(es); margem(ns) das lâmina(s) esparso(s)
espinescente(s); superfície(s) adaxial das lâmina(s) esparso(s) lepidota(s)/verde. Inflorescência: posição axilar(es); tipo
simples/composta(s) primária(s); tamanho da bráctea(s) mediana(s) do pedúnculo(s) menor que os entrenó(s); eixo da
inflorescência(s) esparso(s) lepidota(s); cor do indumento da inflorescência(s) branco; forma das bráctea(s) floral(ais)
oval(ais); ápice(s) das bráctea(s) floral(ais) acuminado(s); tamanho da bráctea(s) floral(ais) menor que as sépala(s). Flor:
pedicelo(s) presente(s) conspícuo(s); forma das sépala(s) oval(ais)/elíptica(s); superfície(s) da face(s) abaxial das sépala(s)
esparso(s) tomentosa(s); forma das pétala(s) elíptica(s); cor das pétala(s) laranja; indumento das pétala(s) ausente(s); filete(s)
concrescido(s) acima do tubo não concrescido(s); posição dos estame(s) na(s) antese incluso(s).

DESCRIÇÃO ADICIONAL

Erva terrícola, rizomatosa. Folhas 10 a 20, as interiores suberetas, as exteriores suberetas-arqueadas; roseta assimétrica;
lâmina 5,5–8,3  ×  0,4–0,7  cm, estreito-triangular, rija, face adaxial verde, esparsamente lepidota a glabra, face abaxial
longitudinalmente nervado-estriada, verde, lepidota, margens espinhoso-serradas; espinhos conspícuos, antrorsos, rígidos,
negros. Inflorescência axilar, ereta; pedúnculo 22,2–39,2 cm compr., verde a laranja, esparsamente tomentoso; brácteas
pedunculares da porção mediana polísticas, menores que os entrenós; porção fértil da inflorescência simples; raque verde a
alaranjada, esparsamente tomentosa, tricomas brancos. Brácteas florais 0,3–0,6 × 0,2–0,5 cm, ovais, ápice apiculado, carenadas,
tomentosa, as basais na antese menores que o comprimento das sépalas. Flores conspicuamente pediceladas, as basais 1,2–1,6
cm compr., na antese patente; sépalas 0,5–0,6 × 0,4–0,6 cm, ovais, ápice agudo a levemente obtuso, alaranjadas, glabrescente;
pétalas 0,9–1,3 × 0,4–0,9 cm, romboides, ápice obtuso, alaranjada, glabras; estames inclusos; filetes livres acima da liberação das
pétalas; estilete ca. 0,1 cm compr. Fruto ca. 0,1 × 0,8 cm. 

COMENTÁRIO

Dyckia brachyphylla tem distribuição restrita aos Campos Rupestres Quartzíticos do Planalto Diamantino, ocorrendo nos campos
arenosos, a ca. 1.050 m de altitude. Apresenta populações pequenas e esparsas, restritas a pequenas áreas. Sua floração ocorre de
Outubro a maio. 
Dyckia brachyphylla apresenta afinidade morfológica com D. sulcata, que ocorre no mesmo ambiente. Entretanto,
D. brachyphylla é facilmente reconhecidas por apresentar rosetas pequenas, com folhas suberetas, parcialmente enterradas na
areia, em áreas abertas com pouca vegetação. Uma das características que auxiliam na sua identificação é a presença de espinhos
negros nas folhas. Geralmente apresenta poucos indivíduos em floração. 

Forma de Vida
Erva, Suculenta

Substrato
Terrícola

DISTRIBUIÇÃO

Nativa, é endêmica do Brasil

Domínios Fitogeográficos
Cerrado

Tipos de Vegetação
Campo Rupestre

Distribuição Geográfica
Ocorrências confirmadas
Sudeste (Minas Gerais)
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MATERIAL TESTEMUNHO

H.S. Irwin, 22383, NY,  (NY00247068), NY,  (NY00873207), P (P00713121), US,  (US00089045), Minas Gerais, Typus

IMAGENS DE CAMPO/ILUSTRAÇÕES

Figura 1: Dyckia brachyphylla L.B.Sm.

Figura 2: Dyckia brachyphylla L.B.Sm.
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Angiospermas Bromeliaceae A.Juss.

Figura 3: Dyckia brachyphylla L.B.Sm.

Figura 4: Dyckia brachyphylla L.B.Sm.

Figura 5: Dyckia brachyphylla L.B.Sm.

Figura 6: Dyckia brachyphylla L.B.Sm.
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Angiospermas Bromeliaceae A.Juss.

Figura 7: Dyckia brachyphylla L.B.Sm.

BIBLIOGRAFIA
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Pitcairnioideae). Tese de Doutorado, Universidade Federal de Viçosa. 
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Angiospermas Bromeliaceae A.Juss.

Dyckia bracteata (Wittm.) Mez
Tem como sinônimo
basiônimo Dyckia dissitiflora  var.  bracteata Wittm.

DESCRIÇÃO

Caule: tipo acaule. Folha: forma das lâmina(s) lanceolada(s); margem(ns) das lâmina(s) denso(s) espinescente(s);
superfície(s) adaxial das lâmina(s) esparso(s) lepidota(s)/verde/cinérea. Inflorescência: posição axilar(es); tipo simples;
tamanho da bráctea(s) mediana(s) do pedúnculo(s) maior(es) que os entrenó(s); eixo da inflorescência(s) esparso(s)
lepidota(s)/denso(s) lepidoto(s); cor do indumento da inflorescência(s) ferrugíneo; forma das bráctea(s) floral(ais)
lanceada(s)/oval-lanceolada(s); ápice(s) das bráctea(s) floral(ais) acuminado(s); tamanho da bráctea(s) floral(ais) maior(es)
que os pedicelo(s)/maior(es) que as sépala(s)/maior(es) que as pétala(s). Flor: pedicelo(s) presente(s); forma das sépala(s)
oval(ais); superfície(s) da face(s) abaxial das sépala(s) lepidota(s); forma das pétala(s) obtrulada(s); cor das pétala(s) laranja;
indumento das pétala(s) ausente(s); filete(s) concrescido(s) acima do tubo pouco concrescido(s); posição dos estame(s) na(s)
antese incluso(s).

DESCRIÇÃO ADICIONAL

Erva rupícola. Lâmina foliar 17–50 × 0,6–1,7 cm, estreito-triangular a triangular, face adaxial verde, face abaxial verde, denso-
lepidota, margens espinhoso-serradas; espinhos conspícuos, antrorsos, castanhos. Inflorescência axilar, ereta; pedúnculo 18,5–
47,5 cm compr., verde-avermelhado, densamente tomentoso; brácteas pedunculares da porção mediana polísticas, ultrapassando
os entrenós; porção fértil da inflorescência simples; raque verde a castanha, tomentosa, tricomas ferrugíneos. Brácteas florais
1–2,3 x 0,4–1,2 cm, lanceoladas a oval-lanceoladas, ápice atenuado, ecarenadas, tomentosa, as basais na antese superando o
comprimento das flores. Flores conspicuamente pediceladas, polísticas, as basais 1,1–2,1 cm compr., na antese patentes; sépalas
1,1–1,2 x 0,6–0,8 cm, ovais, ápice obtuso, avermelhadas a  alaranjadas, ecarenada, tomentosa; pétalas 1,2–1,6  x  0,8–1 cm,
obovadas, ápice arredondado, lâmina na antese ereta, alaranjada, glabras; estames inclusos; filetes conatos acima da liberação
das pétalas; ovário 1–1,3 cm. Fruto 1,2–1,6 x 0,6–1,1 cm. 

COMENTÁRIO

Dyckia bracteata ocorre em Minas Gerais e Espírito Santo, no Domínio da Mata Atlântica, nas formações campestres e
afloramentos rochosos, entre 1000 e 2500 m  de altitude. 
O holótipo da espécie foi destruído e o lectótipo designado constititui-se de brácteas da base do escapo e apenas uma flor, não
possibilitando a visualização do hábito do táxon, dificultando sua caracterização.
Dyckia bracteata é próxima de D. minarum (comentários na espécie) e D. cinerea. D. bracteta difere de D. cinerea pela lâmina
foliar de 1,5 cm de largura (vs. 3 cm), pela presença de indumento ferrugíneo no escapo e na raque (vs. cinéreo), pelas brácteas
florais inferiores maiores que as flores (vs. igualando o tamanho das flores) e filamentos fusionados por 2-6 mm acima do tubo
pétalo-estamíneo (vs. 2 mm).
No Parque Nacional do Caparaó foram observados indivíduos com flores apresentando os filamentos dos estames livres.

Forma de Vida
Erva, Suculenta

Substrato
Rupícola, Terrícola

DISTRIBUIÇÃO

Nativa, é endêmica do Brasil

Domínios Fitogeográficos
Cerrado, Mata Atlântica

Tipos de Vegetação
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Angiospermas Bromeliaceae A.Juss.

Campo de Altitude, Campo Rupestre, Vegetação Sobre Afloramentos Rochosos

Distribuição Geográfica
Ocorrências confirmadas
Sudeste (Espírito Santo, Minas Gerais)

MATERIAL TESTEMUNHO

Schenck, 3510, B (B 10 0157409), Typus
M.M. Braga, 512, US,  (US01935281), Minas Gerais
H.C. Lima, 2569, RB, 230278,  (RB00260472), Minas Gerais

IMAGENS DE CAMPO/ILUSTRAÇÕES

Figura 1: Dyckia bracteata (Wittm.) Mez

Figura 2: Dyckia bracteata (Wittm.) Mez
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Angiospermas Bromeliaceae A.Juss.

Figura 3: Dyckia bracteata (Wittm.) Mez

Figura 4: Dyckia bracteata (Wittm.) Mez

Figura 5: Dyckia bracteata (Wittm.) Mez
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Angiospermas Bromeliaceae A.Juss.

Figura 6: Dyckia bracteata (Wittm.) Mez

BIBLIOGRAFIA
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das variáveis climáticas na composição de espécies no sudeste brasileiro. Dissertação Mestrado, Universidade Federal de Minas
Gerais.
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Angiospermas Bromeliaceae A.Juss.

Dyckia brasiliana L.B.Sm.
DESCRIÇÃO

Caule: tipo rizoma(s). Folha: forma das lâmina(s) triangular(es)/lanceolada(s); margem(ns) das lâmina(s) denso(s)
espinescente(s); superfície(s) adaxial das lâmina(s) glabra(s)/esparso(s) lepidota(s)/verde. Inflorescência: posição axilar(es);
tipo simples; tamanho da bráctea(s) mediana(s) do pedúnculo(s) maior(es) que os entrenó(s); eixo da inflorescência(s)
esparso(s) lepidota(s)/denso(s) lepidoto(s); cor do indumento da inflorescência(s) branco; forma das bráctea(s) floral(ais)
oval-lanceolada(s); ápice(s) das bráctea(s) floral(ais) acuminado(s); tamanho da bráctea(s) floral(ais) maior(es) que as
sépala(s)/maior(es) que as pétala(s). Flor: pedicelo(s) presente(s) conspícuo(s); forma das sépala(s) orbicular(es); superfície(s)
da face(s) abaxial das sépala(s) lepidota(s); forma das pétala(s) obovada(s); cor das pétala(s) laranja; indumento das
pétala(s) ausente(s); filete(s) concrescido(s) acima do tubo mediano(s) concrescido(s); posição dos estame(s) na(s) antese
incluso(s).

Forma de Vida
Erva, Suculenta

Substrato
Rupícola, Terrícola

DISTRIBUIÇÃO

Nativa, é endêmica do Brasil

Domínios Fitogeográficos
Cerrado

Tipos de Vegetação
Campo Rupestre, Cerrado (lato sensu)

Distribuição Geográfica
Ocorrências confirmadas
Centro-Oeste (Distrito Federal, Goiás)

MATERIAL TESTEMUNHO

H.S. Irwin, 10268, UB, NY,  (NY00247069), K, NY,  (NY00873201), Distrito Federal, Typus
A. Amaral-Santos, 1306, CEN (CEN00047363), Goiás

IMAGENS DE CAMPO/ILUSTRAÇÕES
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Angiospermas Bromeliaceae A.Juss.

Figura 1: Dyckia brasiliana L.B.Sm.

Figura 2: Dyckia brasiliana L.B.Sm.

Figura 3: Dyckia brasiliana L.B.Sm.
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Angiospermas Bromeliaceae A.Juss.

Dyckia braunii Rauh
DESCRIÇÃO

Caule: tipo acaule. Folha: forma das lâmina(s) estreito(s) triangular(es); margem(ns) das lâmina(s) esparso(s) espinescente(s);
superfície(s) adaxial das lâmina(s) denso(s) lepidota(s)/cinérea. Inflorescência: posição axilar(es); tipo simples/composta(s)
primária(s); tamanho da bráctea(s) mediana(s) do pedúnculo(s) menor que os entrenó(s); eixo da inflorescência(s) glabro(s);
cor do indumento da inflorescência(s) ausente(s); forma das bráctea(s) floral(ais) lanceada(s); ápice(s) das bráctea(s)
floral(ais) agudo(s); tamanho da bráctea(s) floral(ais) menor que as sépala(s). Flor: pedicelo(s) ausente(s); forma das
sépala(s) oval(ais); superfície(s) da face(s) abaxial das sépala(s) glabra(s); forma das pétala(s) obovada(s); cor das pétala(s)
laranja; indumento das pétala(s) ausente(s); filete(s) concrescido(s) acima do tubo pouco concrescido(s); posição dos
estame(s) na(s) antese incluso(s).

Forma de Vida
Erva, Suculenta

Substrato
Terrícola

DISTRIBUIÇÃO

Nativa, é endêmica do Brasil

Domínios Fitogeográficos
Cerrado

Tipos de Vegetação
Campo Rupestre

Distribuição Geográfica
Ocorrências confirmadas
Centro-Oeste (Goiás)

MATERIAL TESTEMUNHO

P. Braun, 690, B, HEID, Typus
D.P. Saraiva, 301, RB, 547284,  (RB00710242), Goiás
E.P. Fernandez, 152, RB, 547284,  (RB00996034), Goiás

IMAGENS DE CAMPO/ILUSTRAÇÕES
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Angiospermas Bromeliaceae A.Juss.

Figura 1: Dyckia braunii Rauh
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Angiospermas Bromeliaceae A.Juss.

Dyckia brevifolia Baker
Tem como sinônimo
heterotípico Dyckia gemellaria Baker ex Mez
heterotípico Dyckia sulphurea K.Koch

DESCRIÇÃO

Caule: tipo rizoma(s). Folha: forma das lâmina(s) triangular(es); margem(ns) das lâmina(s) denso(s) espinescente(s);
superfície(s) adaxial das lâmina(s) glabra(s)/pruinosa(s)/verde. Inflorescência: posição axilar(es); tipo simples; tamanho da
bráctea(s) mediana(s) do pedúnculo(s) maior(es) que os entrenó(s); eixo da inflorescência(s) glabro(s)/esparso(s) tomentoso(s);
cor do indumento da inflorescência(s) branco; forma das bráctea(s) floral(ais) triangular(es)/lanceada(s)/oval(ais); ápice(s)
das bráctea(s) floral(ais) agudo(s); tamanho da bráctea(s) floral(ais) maior(es) que as sépala(s)/menor que as pétala(s)/
maior(es) que as pétala(s). Flor: pedicelo(s) presente(s) conspícuo(s); forma das sépala(s) oval(ais); superfície(s) da face(s)
abaxial das sépala(s) pubescente(s) glandulosa(s)/esparso(s) tomentosa(s); forma das pétala(s) obovada(s)/elíptica(s)/
unguiculada(s); cor das pétala(s) amarela; indumento das pétala(s) ausente(s); filete(s) concrescido(s) acima do tubo não
concrescido(s); posição dos estame(s) na(s) antese incluso(s).

DESCRIÇÃO ADICIONAL

Erva rupícola, rizomatosa. Folhas ca. 40, as interiores eretas, as exteriores patentes a reflexas; roseta simétrica; lâmina 10–
16 × 1,9–3,5 cm, triangular, rija, face adaxial verde, glabra ou às vezes pruinosa, face abaxial longitudinalmente nervado-
estriada, verde, verde-amarelada, ou verde esbranquiçada, lepidota entre as nervuras, margens espinhoso-serradas; espinhos
conspícuos, aduncos, antrorsos, rígidos, esverdeados na base, esbranquiçados na região mediana e castanhos-amarelados no
ápice. Inflorescência axilar, ereta; pedúnculo 43–78 cm compr., robusto, verde, glabro ou esparsamente tomentoso; brácteas
pedunculares da porção mediana polísticas, igualando a ultrapassando os entrenós; porção fértil da inflorescência simples;
raque verde, glabrescente, esparsamente tomentosa, tricomas brancos, geralmente glandulares. Brácteas florais 0,4–1,9 cm
compr., oval-triangulares a lanceoladas, ápice agudo, levemente carenadas a ecarenadas, glabrescente, as basais na antese
igualando a superando o comprimento das flores. Flores conspicuamente pediceladas, polísticas, as basais 1,2–2,1 cm compr.,
na antese patentes; sépalas 0,6–0,9 × 0,4–0,5 cm, ovais, ápice agudo, incurvado-cuculado ou raramente arredondado, amarelo-
esverdeadas, levemente carenada, glabrescente; tricomas glandulares; pétalas 0,8–1,5 × 0,4–0,7 cm, elípticas a obovadas, ápice
obtuso ou apiculado, unha presente, lâmina na antese subereta a patente, amarela, glabras; estames inclusos; filetes livres acima
da liberação das pétalas; ovário ca. 0,7 × 0,35 cm; estilete ca. 0,15 cm compr. Sementes discoides.

COMENTÁRIO

Espécie reófita restrita às margens rochosas dos trechos de corredeira do rio Itajaí-Açu, em Santa Catarina. O epíteto específico
“brevifolia” é uma referência as folhas relativamente curtas que a espécie apresenta. A espécie se caracteriza por formar touceiras
hemisféricas rizomatosas, pelas folhas triangulares de coloração verde-claro, inflorescências sempre simples, flores patentes na
antese, sépalas amarelas com ápice esverdeado, corola levemente campanulada e pétalas sempre amarelas.

Forma de Vida
Erva, Suculenta

Substrato
Rupícola

DISTRIBUIÇÃO

Nativa, é endêmica do Brasil

Domínios Fitogeográficos
Mata Atlântica

Tipos de Vegetação
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Angiospermas Bromeliaceae A.Juss.

Floresta Ciliar ou Galeria, Vegetação Sobre Afloramentos Rochosos

Distribuição Geográfica
Ocorrências confirmadas
Sul (Santa Catarina)

MATERIAL TESTEMUNHO

F. Santos-Silva, 197, RB, ,  (RB00771399), Santa Catarina
A.F.M. Glaziou, 15496, K,  (K000976013)
A.F.M. Glaziou, 15496, P (P01677814), São Paulo
s.c., s.n., K,  (K000321751), Typus
F. Santos-Silva, 187, RB, ,  (RB00771390), Santa Catarina
G.M. Lobo, 1, FLOR (FLOR0036870), Santa Catarina
L.A. Funez, 5649, FURB (FURB51615), Santa Catarina
C.H. Voltolini, s.n., ICN,  (ICN00029955), ICN,  (ICN00029954), Santa Catarina
L.B. Smith, 13930, US, R, HBR

IMAGENS DE CAMPO/ILUSTRAÇÕES

Figura 1: Dyckia brevifolia Baker

BIBLIOGRAFIA
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de Dyckia (Bromeliaceae, Pitcairnioideae) para a flora do Rio Grande do Sul, Brasil. Revista Brasileira de Biociências 11:
284-289.
Smith, L.B.; Downs, R.J. 1974. Pitcairnioideae (Bromeliaceae). Flora Neotropica 14: 1-662.
Reitz, R. 1983. Bromeliáceas e a Malária - Bromélia endêmica. In Flora Ilustrada Catarinense. Herbário Barbosa Rodrigues, Itajaí,
pars. 1, fascículo Bromeliaceae, p.1-559.
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Angiospermas Bromeliaceae A.Juss.

Dyckia burchellii Baker
Tem como sinônimo
heterotípico Dyckia mirandana Leme & Z.J.G.Miranda

DESCRIÇÃO

Caule: tipo rizoma(s). Folha: forma das lâmina(s) estreito(s) triangular(es); margem(ns) das lâmina(s) esparso(s)
espinescente(s); superfície(s) adaxial das lâmina(s) esparso(s) lepidota(s)/verde/cinérea/avermelhada. Inflorescência: posição
axilar(es); tipo simples; tamanho da bráctea(s) mediana(s) do pedúnculo(s) menor que os entrenó(s); eixo da inflorescência(s)
glabro(s); cor do indumento da inflorescência(s) ausente(s); forma das bráctea(s) floral(ais) triangular(es)/oval(ais); ápice(s)
das bráctea(s) floral(ais) acuminado(s); tamanho da bráctea(s) floral(ais) menor que as pétala(s). Flor: pedicelo(s) presente(s)
inconspícuo(s); forma das sépala(s) oval(ais); superfície(s) da face(s) abaxial das sépala(s) glabra(s); forma das pétala(s)
obovada(s)/unguiculada(s); cor das pétala(s) amarela; indumento das pétala(s) ausente(s); filete(s) concrescido(s) acima do
tubo não concrescido(s); posição dos estame(s) na(s) antese antera(s) parcialmente exserta(s).

DESCRIÇÃO ADICIONAL

Erva terrícola. Folhas 10–15, dísticas, as interiores eretas, as exteriores reflexas; lâmina 25–40 × ca. 1 cm, estreito-
triangular a sublinear, face adaxial verde-avermelhada a castanha, lepidota, escamas formando linhas na porção
basal, face abaxial longitudinalmente nervado-estriada, verde-avermelhada a castanha, lepidota, margens esparsamente
espinhoso-serradas a inermes; espinhos inconspícuos, aduncos, predominantemente retrorsos, catanhos, vináceos
ou quase pretos. Inflorescência axilar; pedúnculo ca. 19 cm compr., delgado, castanho-avermelhado, esparsamente
tomentoso; brácteas pedunculares da porção mediana polísticas, menores a ultrapassando os entrenós; porção fértil
da inflorescência simples; raque castanho-avermelhada, glabrescente, tricomas brancos. Brácteas florais 7–10 × 5–6
cm, subtriangulares, ápice acuminado, levemente carenadas, esparsamente tomentosa, as basais na antese menores ou
igualando o comprimento das sépalas. Flores inconspicuamente pediceladas, polísticas, as basais ca. 1,2 cm compr., na
antese suberetas; cálice levemente zigomorfo; sépalas 0,6–0,65 × 0,35–0,4 cm, ovais, ápice agudo a acuminado, verde-
amareladas na base, castanho-avermelhadas na porção superior, levemente carenadas, glabra; pétalas ca. 1 × 0.75 cm,
obovadas, ápice obtuso, apiculado, unha presente, lâmina na antese ereta, amarela, glabras; estames com anteras parcialmente
exsertas; filetes livres acima da liberação das pétalas; pistilo ca. 0,6 cm compr.; ovário ca. 0,4 × 0,2 cm; estilete ca. 0,1 cm
compr. Sementes discoides.

COMENTÁRIO

Espécie heliófita, encontrada como terrícola em campos de solos arenosos na região de Alto Paraíso de Goiás, Goiás. O epíteto
específico “burchellii” presta homenagem ao viajante naturalista e botânico que primeiro a coletou, o britânico William John
Burchell. A espécie apresenta morfologia singular, sendo facilmente reconhecida pelo vegetativo com folhas dísticas, verde-
avermelhadas a castanhas, estreitas, com escamas formando linhas na porção basal da face adaxial. Apresenta flores com corola
tubulosa, pétalas amarelas e anteras parcialmente exsertas. O holótipo da espécie apresenta somente inflorescências já frutificadas,
o que gerou dificuldades na aplicação do nome desde a sua descrição no final do século XIX. Além disto, na mesma exsicata do
holótipo, existem, além do material descrito como D. burchellii, também fragmentos de folhas e inflorescência de D. braunii.
Entretanto a descrição original de D. burchellii não incluiu a morfologia observada nos fragmentos de D. braunii. 

Forma de Vida
Erva, Suculenta

Substrato
Terrícola

DISTRIBUIÇÃO

Nativa, é endêmica do Brasil

Domínios Fitogeográficos
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Angiospermas Bromeliaceae A.Juss.

Cerrado

Tipos de Vegetação
Campo Rupestre, Cerrado (lato sensu)

Distribuição Geográfica
Ocorrências confirmadas
Centro-Oeste (Goiás)
Possíveis ocorrências
Norte (Tocantins)
Centro-Oeste (Mato Grosso)

MATERIAL TESTEMUNHO

W.J. Burchell, 8178, K,  (K000321750), B (B 10 0186484), Typus
Z.J.G. Miranda, 93, RB, 507054,  (RB00609161), CEN (CEN00068627), Goiás
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Angiospermas Bromeliaceae A.Juss.

Dyckia burlemarxii L.B.Sm. & R.W.Read
DESCRIÇÃO

Caule: tipo rizoma(s). Folha: forma das lâmina(s) lanceolada(s); margem(ns) das lâmina(s) denso(s) espinescente(s);
superfície(s) adaxial das lâmina(s) glabra(s)/verde. Inflorescência: posição axilar(es); tipo simples/composta(s) primária(s);
tamanho da bráctea(s) mediana(s) do pedúnculo(s) maior(es) que os entrenó(s); eixo da inflorescência(s) denso(s)
tomentoso(s); cor do indumento da inflorescência(s) cinéreo; forma das bráctea(s) floral(ais) lanceada(s)/oval-lanceolada(s);
ápice(s) das bráctea(s) floral(ais) acuminado(s); tamanho da bráctea(s) floral(ais) menor que as sépala(s). Flor: pedicelo(s)
presente(s) inconspícuo(s); forma das sépala(s) elíptica(s); superfície(s) da face(s) abaxial das sépala(s) denso(s) lepidota(s);
forma das pétala(s) elíptica(s); cor das pétala(s) laranja; indumento das pétala(s) ausente(s); filete(s) concrescido(s) acima do
tubo totalmente concrescido(s); posição dos estame(s) na(s) antese incluso(s)/antera(s) parcialmente exserta(s).

Forma de Vida
Erva, Suculenta

Substrato
Rupícola, Terrícola

DISTRIBUIÇÃO

Nativa, é endêmica do Brasil

Domínios Fitogeográficos
Caatinga

Tipos de Vegetação
Campo Rupestre

Distribuição Geográfica
Ocorrências confirmadas
Nordeste (Bahia)
Possíveis ocorrências
Centro-Oeste (Goiás)

MATERIAL TESTEMUNHO

R. Burle Marx, s.n., US,  (US00089047), MBM (MBM060678), Bahia, Typus
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Angiospermas Bromeliaceae A.Juss.

Dyckia cangaphila P.J.Braun, Esteves &
Scharf
DESCRIÇÃO

Caule: tipo rizoma(s). Folha: forma das lâmina(s) triangular(es); margem(ns) das lâmina(s) esparso(s) espinescente(s);
superfície(s) adaxial das lâmina(s) esparso(s) lepidota(s). Inflorescência: posição axilar(es); tipo composta(s) primária(s);
tamanho da bráctea(s) mediana(s) do pedúnculo(s) menor que os entrenó(s); eixo da inflorescência(s) denso(s) lepidoto(s);
cor do indumento da inflorescência(s) cinéreo; forma das bráctea(s) floral(ais) triangular(es); ápice(s) das bráctea(s)
floral(ais) acuminado(s); tamanho da bráctea(s) floral(ais) menor que as sépala(s). Flor: pedicelo(s) presente(s) inconspícuo(s);
forma das sépala(s) oval(ais); superfície(s) da face(s) abaxial das sépala(s) lepidota(s); forma das pétala(s) obovada(s); cor
das pétala(s) laranja; indumento das pétala(s) ausente(s); filete(s) concrescido(s) acima do tubo pouco concrescido(s); posição
dos estame(s) na(s) antese incluso(s).

Forma de Vida
Erva, Suculenta

Substrato
Terrícola

DISTRIBUIÇÃO

Nativa, é endêmica do Brasil

Domínios Fitogeográficos
Cerrado

Tipos de Vegetação
Campo Rupestre

Distribuição Geográfica
Ocorrências confirmadas
Centro-Oeste (Goiás)

MATERIAL TESTEMUNHO

E. Esteves Pereira, 392, UFG, Goiás, Typus
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Angiospermas Bromeliaceae A.Juss.

Dyckia choristaminea Mez
DESCRIÇÃO

Caule: tipo rizoma(s). Folha: forma das lâmina(s) linear(es)/estreito(s) triangular(es); margem(ns) das lâmina(s) esparso(s)
espinescente(s); superfície(s) adaxial das lâmina(s) glabra(s)/denso(s) lepidota(s)/esparso(s) lepidota(s)/verde/cinérea/
avermelhada. Inflorescência: posição axilar(es); tipo simples; tamanho da bráctea(s) mediana(s) do pedúnculo(s) maior(es)
que os entrenó(s); eixo da inflorescência(s) esparso(s) lepidota(s)/denso(s) lepidoto(s)/glabrescente(s); cor do indumento da
inflorescência(s) branco/cinéreo; forma das bráctea(s) floral(ais) oval(ais)/elíptica(s); ápice(s) das bráctea(s) floral(ais)
acuminado(s)/atenuado(s); tamanho da bráctea(s) floral(ais) maior(es) que as sépala(s)/menor que as pétala(s)/maior(es) que as
pétala(s). Flor: pedicelo(s) ausente(s); forma das sépala(s) oval(ais)/elíptica(s); superfície(s) da face(s) abaxial das sépala(s)
glabra(s)/esparso(s) tomentosa(s); forma das pétala(s) obtrulada(s)/unguiculada(s); cor das pétala(s) amarela; indumento das
pétala(s) ausente(s); filete(s) concrescido(s) acima do tubo não concrescido(s); posição dos estame(s) na(s) antese incluso(s).

DESCRIÇÃO ADICIONAL

Erva rupícola ou terrícola, rizomatosa. Folhas 31–86, as interiores suberetas a patentes, as exteriores patentes a reflexas;
roseta simétrica; lâmina 7,5–23 × 0,4–1 cm, estreito-triangular a linear, flexível, face adaxial verde, avermelhada ou cinérea,
adpresso-lepidota com escamas em linhas longitudinais, face abaxial longitudinalmente nervado-estriada, branca, lepidota,
margens espinhoso-serradas; espinhos conspícuos, aduncos, flexíveis, rígidos, branco-esverdeados na base e castanhos-
amarelados na porção superior. Inflorescência axilar, ereta; pedúnculo 9–40 cm compr., verde, tomentoso a glabro; brácteas
pedunculares da porção mediana polísticas, igualando a ultrapassando os entrenós; porção fértil da inflorescência simples;
raque verde, avermelhada ou castanha, densamente floculoso-tomentosa, tricomas brancos. Brácteas florais 0,9–1,2 × 2,5–3
cm, oval-elípticas, ápice  atenuado-acuminado, carenadas, lepidota, as basais na antese superando o comprimento das sépalas,
e geralmente igualando ou supernado o comprimento das flores. Flores sésseis, polísticas, 1,7–3, na antese suberetas; cálice
levemente zigomorfo; sépalas 0,9–1,2 × 0,7–0,9 cm, oval-elípticas, ápice obtuso ou raramente agudo-acuminado, esverdeadas na
base, amareladas ou castanhas na porção superior, as adaxiais carenadas, a abaxial ecarenada a levemente carenada, glabrescente;
pétalas 1,7–2,1 × 0,8–1,2 cm, obtruladas, ápice arredondado-cuculado, unha presente, lâmina na antese ereta ou subereta,
amarela, glabras; estames inclusos; filetes livres acima da liberação das pétalas; pistilo 1,8–2,2 cm compr.; ovário 0,7–1,2 × 0,2–
0,4 cm. Sementes discoides.

COMENTÁRIO

A espécie é heliófita e ocorre em afloramentos rochosos no nordeste da Serra do Sudeste do Rio Grande do Sul. Ocorre ao sul e ao
norte do lago Guaíba, na região metropolitana de Porto Alegre, principalmente em afloramentos rochosos graníticos de morros. O
epíteto específico “choristaminea” faz referência aos seus estames (filetes) livres. É morfologicamente similar a D. remotiflora, se
distinguindo facilmente pelo porte menor quando florida, flores geralmente concentradas no ápice da inflorescência e suas pétalas
amarelas (vs. alaranjadas).

Forma de Vida
Erva, Suculenta

Substrato
Rupícola, Terrícola

DISTRIBUIÇÃO

Nativa, é endêmica do Brasil

Domínios Fitogeográficos
Mata Atlântica, Pampa

Tipos de Vegetação
Vegetação Sobre Afloramentos Rochosos
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Angiospermas Bromeliaceae A.Juss.

Distribuição Geográfica
Ocorrências confirmadas
Sul (Rio Grande do Sul)

MATERIAL TESTEMUNHO

s.c., 43682, K, 434135,  (K000976005), Rio Grande do Sul
M. Meira, 143, ICN,  (ICN00029963), Rio Grande do Sul
M. Meira, 152, ICN,  (ICN00029964), Rio Grande do Sul
M. Grings, 135, ICN,  (ICN00029959), Rio Grande do Sul
M. Meira, 144, ICN,  (ICN00029960), Rio Grande do Sul
J.C. Lindeman, s.n., ICN, , ,  (ICN00029961), Rio Grande do Sul
K. Hagelund, 10547, ICN,  (ICN00029962), Rio Grande do Sul
R. Setubal, 82, ICN, ,  (ICN00029965), Rio Grande do Sul
M. Meira, 145, ICN,  (ICN00029968), Rio Grande do Sul
J.L. Waechter, 2136, ICN, ,  (ICN00029967), Rio Grande do Sul
s.c., s.n., B (B 10 0186485), Typus
I. Augusto, s.n., ICN,  (ICN00029957), Rio Grande do Sul
J. Marnier-Lapostolle, s.n., US,  (US01935304)
M.G. Bovini, 2648, RB, 434135,  (RB00430245), Rio Grande do Sul
s.c., 30626, K, 434135,  (K000976004), Rio Grande do Sul
B. Rambo, 48832, US,  (US01935305), Rio Grande do Sul
C. Emrich, 34114, MO, 434135 (MO1355178), Rio Grande do Sul

IMAGENS DE CAMPO/ILUSTRAÇÕES

Figura 1: Dyckia choristaminea Mez
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Angiospermas Bromeliaceae A.Juss.

Dyckia cinerea Mez
DESCRIÇÃO

Caule: tipo rizoma(s). Folha: forma das lâmina(s) estreito(s) triangular(es); margem(ns) das lâmina(s) esparso(s)
espinescente(s); superfície(s) adaxial das lâmina(s) denso(s) lepidota(s)/cinérea. Inflorescência: posição axilar(es);
tipo composta(s) primária(s); tamanho da bráctea(s) mediana(s) do pedúnculo(s) maior(es) que os entrenó(s); eixo da
inflorescência(s) esparso(s) tomentoso(s); cor do indumento da inflorescência(s) cinéreo; forma das bráctea(s) floral(ais)
oval(ais); ápice(s) das bráctea(s) floral(ais) apiculado(s); tamanho da bráctea(s) floral(ais) maior(es) que as pétala(s).
Flor: pedicelo(s) presente(s) inconspícuo(s); forma das sépala(s) oval(ais); superfície(s) da face(s) abaxial das sépala(s)
pubescente(s); forma das pétala(s) ovada(s); cor das pétala(s) laranja; indumento das pétala(s) ausente(s); filete(s)
concrescido(s) acima do tubo pouco concrescido(s); posição dos estame(s) na(s) antese incluso(s).

DESCRIÇÃO ADICIONAL

Erva rupícola a terrícola. Folhas 25 a 50; roseta simétrica; lâmina 20–46 × 1,2–3 cm, estreitamente-triangular a triangular,
rígida, face adaxial verde, denso-lepidota, face abaxial verde, denso-lepidota, margens esparsamente espinhoso-serradas;
espinhos conspícuos, aduncos. Inflorescência axilar, ereta; pedúnculo 21–69 cm compr., robusto, castanho-avermelhado,
cinéreo-tomentoso; brácteas pedunculares da porção mediana polísticas, ultrapassando os entrenós; porção fértil da
inflorescência composta; raque verde a castanha, tomentosa, tricomas cinéreos. Brácteas florais 1,5–2,7 × 0,8–1,7 cm, estreito-
triangulares a ovadas, ápice atenuado ou apiculado, as basais na antese igualando ou superando o comprimento das flores. Flores
conspicuamente pediceladas, polísticas, as basais 1,2–1,8 cm compr., na antese patente; sépalas 0,9–1,4 × 0,7–1 cm, ovais,
ápice obtuso, alaranjadas a vermelhas, levemente carenada, glabrescente; pétalas 1–1,5× x0,8–1,3 cm, obovadas, ápice obtuso a
arredondado, lâmina na antese ereta, alaranjada, glabras; estames inclusos; filetes conatos acima da liberação das pétalas; ovário
0,5–0,6 cm compr.

COMENTÁRIO

Dyckia cinerea cresce como rupícola ou saxícola em áreas de Campo Rupestres e Campos de Altitude, entre 1000 e 1700 m.
Dyckia cinerea apresenta como característica marcante a presença de grande quantidade de escamas nas folhas, o que ocasiona
uma coloração fortemente cinérea às mesmas.
A espécie é frequentemente confundida com D. bracteata e D. trichostachya. Difere de D. bracteata e D. trichostachya por
apresentar inflorescência cinéreo-lepidota (vs. ferrugínea-lepdota), acúleos da folha com 2,5-3 mm de compr. (vs. 1,5-2 mm em D.
bráctea e  D.  trichostachya)  e  estames  concrescidos  1  mm  acima  do  anel  pétalo-estamíneo  (vs.  2-6  mm  em  D.  bracteata
  e  livre  em  D.  trichostachya). 

Forma de Vida
Erva, Suculenta

Substrato
Rupícola, Terrícola

DISTRIBUIÇÃO

Nativa, é endêmica do Brasil

Domínios Fitogeográficos
Mata Atlântica

Tipos de Vegetação
Campo de Altitude, Campo Rupestre

Distribuição Geográfica
Ocorrências confirmadas
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Angiospermas Bromeliaceae A.Juss.

Sudeste (Minas Gerais)

MATERIAL TESTEMUNHO

A.F.M. Glaziou, 18570, K,  (K000958388), B (B 10 0157408), B (B 10 0157407), P (P00713122), Minas Gerais, Typus
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Angiospermas Bromeliaceae A.Juss.

Dyckia conceicionensis O.B.C.Ribeiro &
Leme
DESCRIÇÃO

Caule: tipo rizoma(s). Folha: forma das lâmina(s) estreito(s) triangular(es); margem(ns) das lâmina(s) esparso(s)
espinescente(s); superfície(s) adaxial das lâmina(s) glabra(s). Inflorescência: posição axilar(es); tipo simples; tamanho
da bráctea(s) mediana(s) do pedúnculo(s) menor que os entrenó(s); eixo da inflorescência(s) esparso(s) lepidota(s); cor do
indumento da inflorescência(s) branco; forma das bráctea(s) floral(ais) oval(ais); ápice(s) das bráctea(s) floral(ais) agudo(s);
tamanho da bráctea(s) floral(ais) menor que as sépala(s). Flor: pedicelo(s) presente(s); forma das sépala(s) oval(ais);
superfície(s) da face(s) abaxial das sépala(s) esparso(s) lepidota(s); forma das pétala(s) obtrulada(s); cor das pétala(s)
laranja; indumento das pétala(s) esparso(s) lepidoto(s); filete(s) concrescido(s) acima do tubo não concrescido(s); posição dos
estame(s) na(s) antese antera(s) parcialmente exserta(s).

DESCRIÇÃO ADICIONAL

Erva saxícola ou rupícola. Folhas ca. 20; lâmina 9–10 × 1,5 cm, estreito-triangular, face adaxial avermelhada, glabra, face
abaxial longitudinalmente nervado-estriada, avermelhada, lepidota, margens esparsamente espinhoso-serradas, espinhos
conspícuos, aduncos, retrorsos, castanhos. Inflorescência axilar, ereta; pedúnculo 30–35 × 0.2–0.4 cm, verde, a avermelhado,
glabrescente; brácteas pedunculares da porção mediana polísticas, menores que os entrenós; porção fértil da inflorescência
simples; raque avermelhada, esparso-lepidota. Brácteas florais 0,9–1 × 0,5–0,6 cm, ovais, ápice agudo, levemente carenadas,
lepidota, as basais na antese menores que o comprimento das sépalas. Flores conspicuamente pediceladas, polísticas, as
basais 1,4–1,5 cm compr., na antese patentes; sépalas 0,6–0,7 × 0,5–0,6cm, ovais, ápice obtuso a emarginado, alaranjadas a
avermelhadas, ecarenada, esparso-lepidota; pétalas 1–1,1 × 0,9 cm, obtruladas, ápice obtuso, alaranjada, esparso-lepidotas;
estames inclusos; filetes livres acima da liberação das pétalas; ovário ca. 0,6 × 0,2 cm; estilete ca. 0,1 cm compr. 

COMENTÁRIO

Dyckia conceicionensis ocorre como rupícola ou saxícola pelos Campos Rupestres Ferruginosos, acima de 1000 m.
O epíteto específico refere-se ao município de Conceição do Mato Dentro (MG), onde a espécie está restrita.
Dyckia conceicionensis está intimamente relacionada com D. brachyphylla, diferindo pelo habitat onde ocorrem (afloramentos
rochosos ferruginosos vs. campos arenosos) e por apresentar pétalas amplamente espatuladas (vs. elípticas). Outras diferenças
estão relacionadas às dimensões de algumas estruturas, sempre maiores em D. conceicionensis: lâminas das folhas (9–10 cm vs.
ca. 7 cm compr.), espinhos (2,5–3 mm vs. ca. 1,5 mm compr.), inflorescência (18–20 cm vs. ca. 7 cm compr.), sépalas (6–7 vs. ca.
4 mm compr.), pétalas (10-11 mm vs. ca. 8 mm compr.) e estilete ca. 1 mm de compr. (vs. quase inexistente).

Forma de Vida
Erva, Suculenta

Substrato
Rupícola

DISTRIBUIÇÃO

Nativa, é endêmica do Brasil

Domínios Fitogeográficos
Cerrado

Tipos de Vegetação
Campo Rupestre
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Distribuição Geográfica
Ocorrências confirmadas
Sudeste (Minas Gerais)

MATERIAL TESTEMUNHO

O.B.C. Ribeiro, 267, BHCB, 178199 (BHCB030678), Minas Gerais, Typus
C.V. Vidal, 1257, RB, 178199,  (RB01395310), Minas Gerais

IMAGENS DE CAMPO/ILUSTRAÇÕES

Figura 1: Dyckia conceicionensis O.B.C.Ribeiro & Leme

Figura 2: Dyckia conceicionensis O.B.C.Ribeiro & Leme
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Angiospermas Bromeliaceae A.Juss.

Figura 3: Dyckia conceicionensis O.B.C.Ribeiro & Leme

Figura 4: Dyckia conceicionensis O.B.C.Ribeiro & Leme

Figura 5: Dyckia conceicionensis O.B.C.Ribeiro & Leme

BIBLIOGRAFIA

Ribeiro, O.B.C.; Leme, E.M.C. 2015. Three New Species of Dyckia from iron-rich outcrops. J. Bromeliad Soc. 61(1): 15-27.
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Angiospermas Bromeliaceae A.Juss.

Dyckia consimilis Mez
DESCRIÇÃO

Caule: tipo rizoma(s). Folha: forma das lâmina(s) estreito(s) triangular(es); margem(ns) das lâmina(s) esparso(s)
espinescente(s); superfície(s) adaxial das lâmina(s) esparso(s) lepidota(s)/verde/avermelhada. Inflorescência: posição
axilar(es); tipo simples; tamanho da bráctea(s) mediana(s) do pedúnculo(s) menor que os entrenó(s); eixo da inflorescência(s)
esparso(s) tomentoso(s); cor do indumento da inflorescência(s) branco; forma das bráctea(s) floral(ais) oval(ais); ápice(s) das
bráctea(s) floral(ais) acuminado(s); tamanho da bráctea(s) floral(ais) menor que as sépala(s). Flor: pedicelo(s) presente(s)
conspícuo(s); forma das sépala(s) oval(ais)/elíptica(s); superfície(s) da face(s) abaxial das sépala(s) esparso(s) tomentosa(s);
forma das pétala(s) obtrulada(s)/romboide(s); cor das pétala(s) laranja; indumento das pétala(s) ausente(s); filete(s)
concrescido(s) acima do tubo pouco concrescido(s); posição dos estame(s) na(s) antese antera(s) parcialmente exserta(s).

DESCRIÇÃO ADICIONAL

Erva saxícola, rizomatosa. Folhas 16 a 30, as interiores suberetas a eretas, as exteriores patentes a suberetas; lâmina 3,9–4,3 ×
0,5–0,6 cm, estreito-triangular, rija, face adaxial verde com ápice castanho, denso-lepidota, face abaxial verde, (denso-lepidota,
margens espinhoso-serradas; espinhos conspícuos, patentes a antrorsos, castanhos. Inflorescência axilar, ereta; pedúnculo 15,3–
42,1 cm compr., delgado, verde-avermelhado, esparsamente tomentoso; brácteas pedunculares da porção mediana polísticas,
menores que os entrenós; porção fértil da inflorescência simples; raque avermelhada, tomentosa, tricomas castanhos. Brácteas
florais 0,6–1,3 × 0,2–0,6 cm, ovais, ápice acuminado, levemente carenadas, tomentosa, as basais na antese menores que o
comprimento das sépalas. Flores conspicuamente pediceladas, polísticas, as basais 1,2–1,7 cm compr., na antese suberetas;
sépalas 0,6–1 × 0,4–0,6 cm, elípticas, ápice obtuso, alaranjadas, glabra; pétalas 0,8–1,03 × 0,4–0,5 cm, obovadas a romboides,
ápice emarginado, alaranjada, glabras; estames anteras exsertas ou parcialmente exsertas; filetes totalmente conatos; ovário ca.
0,3 cm compr.; estilete ca. 0,1 cm compr. Fruto 0,8–0,9 × 0,5–0,6 cm compr. 

COMENTÁRIO

Dyckia consimilis apresenta distribuição restrita aos Campos Rupestres Ferruginosos couraçado, do Quadrilátero Ferrífero,
ocorrendo entre 1.336-1.600m de altitude, onde ocorre como rupícola.
Dyckia consimilis pode ser facilmente reconhecida em campo por ocupar vasta área pelos lajeados da canga couraçada e por ser
uma planta com propagação clonal em forma de guerrilha, com roseta terminal pequena e isolada. Apresenta ovário assimétrico e
o posicionamento do estigma é abaixo das anteras, o que a distingue das espécies próximas. 
D. consimilis apresenta certa semelhança com D. densiflora, principalmente quando em material de herbário. Além disso,
apresentam tamanho relativamente próximo, ocorrerem na mesma área (Quadrilátero Ferrífero), na mesma altitude e com o
mesmo período de floração. Podem ser separada principalmente pela inflorescência com indumento tomentoso ferrugíneo (vs.
branco), brácteas florais mais curtas que as sépalas (vs. mais longas, quase igualando as flores) e pela forma do ovário, que em D.
consimilis é assimétrico e menor (vs. simétrico e maior).
Também pode ser confundida com D. macedoi e D. schwackeana quando em material de herbário. Difere de D. macedoi
principalmente por não apresentar os pedicelos delgados e evidentes que ajudam a caracterizar as espécies que compõe o
complexo D. macedoi. Com D. schwackeana a principal distinção esta no tamanho das brácteas do pedúnculo da inflorescência,
que são menores  que  os  entrenós  em  D.  consimilis  e  maior  que  os entrenós em D. schwackeana.

Forma de Vida
Erva, Suculenta

Substrato
Rupícola, Terrícola

DISTRIBUIÇÃO

Nativa, é endêmica do Brasil

Domínios Fitogeográficos
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Angiospermas Bromeliaceae A.Juss.

Cerrado, Mata Atlântica

Tipos de Vegetação
Campo Rupestre

Distribuição Geográfica
Ocorrências confirmadas
Sudeste (Minas Gerais)

MATERIAL TESTEMUNHO

M. Weddell, 1407, P, Minas Gerais, Typus
C.A.W. Schwacke, 13427, P
A.F.M. Glaziou, 17822, B (B 10 0186489), Typus

BIBLIOGRAFIA

Guarçoni, E.A.E. 2014. Estudos taxonômicos e de anatomia foliar em espécies de Dyckia Schult. & Schult. f. (Bromeliaceae,
Pitcairnioideae). Tese de Doutorado, Universidade Federal de Viçosa. 
 Guarçoni, E.A.E.; Paula, C.C.; Costa, A.F. 2010. Bromeliaceae do Parque Estadual da Serra do Rola-Moça, Minas
Gerais. Rodriguésia 61(3): 467-490.
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Angiospermas Bromeliaceae A.Juss.

Dyckia coximensis L.B.Sm. & Reitz
DESCRIÇÃO

Caule: tipo rizoma(s). Folha: forma das lâmina(s) estreito(s) triangular(es); margem(ns) das lâmina(s) esparso(s)
espinescente(s); superfície(s) adaxial das lâmina(s) esparso(s) lepidota(s). Inflorescência: posição axilar(es); tipo simples;
tamanho da bráctea(s) mediana(s) do pedúnculo(s) menor que os entrenó(s); eixo da inflorescência(s) esparso(s)
tomentoso(s); cor do indumento da inflorescência(s) branco; forma das bráctea(s) floral(ais) oval(ais); ápice(s) das bráctea(s)
floral(ais) acuminado(s); tamanho da bráctea(s) floral(ais) maior(es) que os pedicelo(s)/menor que as sépala(s). Flor:
pedicelo(s) presente(s) inconspícuo(s); forma das sépala(s) oval(ais)/triangular(es); superfície(s) da face(s) abaxial das
sépala(s) glabra(s)/esparso(s) tomentosa(s); forma das pétala(s) obovada(s)/orbicular(es)/obtrulada(s); cor das pétala(s) laranja;
indumento das pétala(s) ausente(s); filete(s) concrescido(s) acima do tubo não concrescido(s); posição dos estame(s) na(s)
antese antera(s) parcialmente exserta(s).

Forma de Vida
Erva, Suculenta

Substrato
Rupícola

DISTRIBUIÇÃO

Nativa, é endêmica do Brasil

Domínios Fitogeográficos
Cerrado

Tipos de Vegetação
Cerrado (lato sensu)

Distribuição Geográfica
Ocorrências confirmadas
Centro-Oeste (Mato Grosso do Sul, Mato Grosso)

MATERIAL TESTEMUNHO

R. Reitz, 7365, HBR, US,  (US00075651), Mato Grosso do Sul, Typus
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Angiospermas Bromeliaceae A.Juss.

Dyckia dawsonii L.B.Sm.
DESCRIÇÃO

Caule: tipo acaule. Folha: forma das lâmina(s) linear(es); margem(ns) das lâmina(s) esparso(s) espinescente(s);
superfície(s) adaxial das lâmina(s) denso(s) lepidota(s)/cinérea. Inflorescência: posição axilar(es); tipo simples; tamanho da
bráctea(s) mediana(s) do pedúnculo(s) menor que os entrenó(s); eixo da inflorescência(s) glabro(s); cor do indumento da
inflorescência(s) ausente(s); forma das bráctea(s) floral(ais) orbicular(es); ápice(s) das bráctea(s) floral(ais) apiculado(s);
tamanho da bráctea(s) floral(ais) maior(es) que os pedicelo(s). Flor: pedicelo(s) presente(s)/presente(s) conspícuo(s); forma
das sépala(s) elíptica(s); superfície(s) da face(s) abaxial das sépala(s) esparso(s) lepidota(s); forma das pétala(s) obovada(s);
cor das pétala(s) amarela; indumento das pétala(s) ausente(s); filete(s) concrescido(s) acima do tubo pouco concrescido(s);
posição dos estame(s) na(s) antese exserto(s).

Forma de Vida
Erva, Suculenta

Substrato
Rupícola

DISTRIBUIÇÃO

Nativa, é endêmica do Brasil

Domínios Fitogeográficos
Cerrado

Tipos de Vegetação
Campo Rupestre

Distribuição Geográfica
Ocorrências confirmadas
Centro-Oeste (Goiás)

MATERIAL TESTEMUNHO

E. Dawson, 15236, R, 104972b,  (R000104972b), R, 104972a,  (R000104972a), R, 104972, ,  (R000104972), Goiás,
Typus
E. Dawson, 15236, US, Goiás, Typus

IMAGENS DE CAMPO/ILUSTRAÇÕES
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Angiospermas Bromeliaceae A.Juss.

Figura 1: Dyckia dawsonii L.B.Sm.
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Angiospermas Bromeliaceae A.Juss.

Dyckia delicata Larocca & Sobral
DESCRIÇÃO

Caule: tipo acaule/rizoma(s). Folha: forma das lâmina(s) estreito(s) triangular(es); margem(ns) das lâmina(s) denso(s)
espinescente(s); superfície(s) adaxial das lâmina(s) denso(s) lepidota(s)/cinérea/avermelhada. Inflorescência: posição
axilar(es); tipo simples/composta(s) primária(s); tamanho da bráctea(s) mediana(s) do pedúnculo(s) menor que os entrenó(s);
eixo da inflorescência(s) glabro(s)/pruinoso(s); cor do indumento da inflorescência(s) ausente(s); forma das bráctea(s)
floral(ais) oval(ais)/elíptica(s); ápice(s) das bráctea(s) floral(ais) caudada(s)/agudo(s)/atenuado(s); tamanho da bráctea(s)
floral(ais) maior(es) que os pedicelo(s)/menor que as sépala(s). Flor: pedicelo(s) presente(s) inconspícuo(s); forma das sépala(s)
obovada(s)/elíptica(s); superfície(s) da face(s) abaxial das sépala(s) glabra(s)/pruinosa(s); forma das pétala(s) oblanceolada(s)/
oblonga(s); cor das pétala(s) amarela; indumento das pétala(s) ausente(s); filete(s) concrescido(s) acima do tubo não
concrescido(s); posição dos estame(s) na(s) antese antera(s) parcialmente exserta(s).

DESCRIÇÃO ADICIONAL

Erva rupícola, rizomatosa ou acaulescente. Folhas ca. 110, as interiores suberetas, as exteriores patentes a reflexas; roseta
simétrica; lâmina 12–23 × 1,3–2,9 cm, estreito-triangular, flexível, face adaxial raramente verde-cinérea, geralmente
avermelhado-cinérea, denso-lepidota, face abaxial longitudinalmente nervado-estriada, cinérea, denso-lepidota, margens
denso espinhoso-serradas; espinhos conspícuos, aduncos, os da porção inferior retrorsos, os da porção superior antrorsos,
flexíveis, esbranquiçados. Inflorescência axilar, ereta; pedúnculo 19–38 cm compr., robusto, verde-avermelhado, desprovido
de tricomas, pruinoso; brácteas pedunculares da porção mediana polísticas, igualando a ultrapassando os entrenós; porção
fértil da inflorescência simples ou composta primária, com 1–7 ramos primários  patentes ou suberetos, locados na base da
porção fértil da inflorescência; raque verde ou avermelhada, desprovida de tricomas, pruinosa. Brácteas florais 0,36–1,2 ×
0,3–0,8 cm, oval-triangulares, ápice obtuso a agudo-atenuado, ecarenadas, glabra, levemente pruinosas, as basais na antese
igualando o comprimento das sépalas a pouco ultrapassando. Flores sésseis, polísticas, as basais ca. 1,9 cm compr., na antese
suberetas; cálice levemente zigomorfo; sépalas 0,59–0,75 × 0,5–0,6 cm, ovais a elípticas, ápice arredondado, levemente cuculado,
verdeadas a avermelhadas, as adaxiais carenadas, a abaxial ecarenada, glabras, pruinosos; pétalas 1,0–1,3 × 0,4–0,5 cm, estreito-
elípticas a oblongas, ápice arredondado, unha ausente, lâmina na antese ereta, amarela, glabras, estames inclusos a com
anteras parcialmente exsertas; filetes livres; pistilo 1,0–1,5 cm compr.; ovário 0,3–0,4 × ca. 0,25 cm; estilete 0,56–0,8 cm compr.
Sementes oblanceoloides.

COMENTÁRIO

Espécie endêmica de escarpas rochosas do rebordo do Planalto Meridional brasileiro, no município de Barros Cassal (Rio Grande
do Sul), onde ocorre como heliófita. O epíteto específico “delicata” se deve aos espinhos das margens foliares que, diferente
da maioria das espécies de Dyckia sul brasileiras, são flexíveis, não pungentes e dão aspecto delicado a roseta. É relacionada
a espécies do complexo D. selloa, porém apresenta morfologia singular: folhas densamente lepidotas, dando aspecto prateado
ao vegetativo, espinhos flexíveis, densamente dispostos nas margens foliares, eixo da inflorescência e sépalas glabras, flores
sésseis e pétalas não unguiculadas. As características vegetativas da espécie são ornamentais, o que tem levado a sua introdução e
popularidade no meio horticultural como planta suculenta ornamental.

Forma de Vida
Erva, Suculenta

Substrato
Rupícola

DISTRIBUIÇÃO

Nativa, é endêmica do Brasil

Domínios Fitogeográficos
Mata Atlântica
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Angiospermas Bromeliaceae A.Juss.

Tipos de Vegetação
Vegetação Sobre Afloramentos Rochosos

Distribuição Geográfica
Ocorrências confirmadas
Sul (Rio Grande do Sul)

MATERIAL TESTEMUNHO

C.J. Breitsameter, s.n., ICN,  (ICN00029970), Rio Grande do Sul
J. Larocca, 96/001, ICN,  (ICN00000144), MBM (MBM198344), US,  (US00479206), Rio Grande do Sul, Typus

IMAGENS DE CAMPO/ILUSTRAÇÕES

Figura 1: Dyckia delicata Larocca & Sobral

Figura 2: Dyckia delicata Larocca & Sobral
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Angiospermas Bromeliaceae A.Juss.

Dyckia densiflora Schult. & Schult.f.
DESCRIÇÃO

Caule: tipo rizoma(s). Folha: forma das lâmina(s) estreito(s) triangular(es); margem(ns) das lâmina(s) denso(s)
espinescente(s); superfície(s) adaxial das lâmina(s) denso(s) lepidota(s)/branca. Inflorescência: posição axilar(es); tipo simples;
tamanho da bráctea(s) mediana(s) do pedúnculo(s) menor que os entrenó(s); eixo da inflorescência(s) denso(s) tomentoso(s);
cor do indumento da inflorescência(s) branco; forma das bráctea(s) floral(ais) triangular(es)/oval(ais); ápice(s) das
bráctea(s) floral(ais) acuminado(s); tamanho da bráctea(s) floral(ais) maior(es) que as pétala(s). Flor: pedicelo(s) presente(s)
conspícuo(s); forma das sépala(s) oval(ais)/elíptica(s); superfície(s) da face(s) abaxial das sépala(s) esparso(s) tomentosa(s);
forma das pétala(s) obtrulada(s); cor das pétala(s) laranja; indumento das pétala(s) ausente(s); filete(s) concrescido(s) acima
do tubo mediano(s) concrescido(s); posição dos estame(s) na(s) antese antera(s) parcialmente exserta(s).

DESCRIÇÃO ADICIONAL

Erva terrícola, rizomatosa. Folhas 18-21, as interiores suberetas, as exteriores patentes-arqueadas; roseta simétrica; lâmina
5,7–9,9 × 0,6 cm, estreito-triangular, rija, face adaxial verde a avermelhada, lepidota, face abaxial nervuras longitudinais
inconspícuas, verde, denso-lepidota, tomentoso-lepidota, margens espinhoso-serradas; espinhos conspícuos, aduncos, antrorsos,
rígidos, castanhos. Inflorescência axilar, ereta; pedúnculo 23,2–23,8  cm  compr., castanho a avermelhado, tomentoso;
brácteas pedunculares da porção mediana polísticas, menores, que os entrenós; porção fértil da inflorescência simples,
raque avermelhada, tomentosa, tricomas castanhos. Brácteas florais 1,2–1,5 × 0,3–0,9cm, oval-triangulares, ápice acuminado,
carenadas, esparsamente tomentosa, as basais na antese igualando o comprimento das flores. Flores conspicuamente pediceladas,
polísticas, as basais 1,4–1,8 cm compr., na antese patentes; sépalas (0,7–0,9 × 0,6–0,8 cm, elípticas, ápice obtuso a levemente
agudo, alaranjadas, esparsamente tomentosa; pétalas 1–1,2 × 0,6–1 cm, obtruladas, ápice obtuso, alaranjada, glabras; estames
anteras exsertas ou parcialmente exsertas; filetes conatos acima da liberação das pétalas; ovário 4,6–7,7 mm compr.; estilete ca.
0,1 cm compr. Fruto ca. 1,6 × 0,7 cm. 

COMENTÁRIO

Dyckia densiflora está restrita aos campos rupestres ferruginosos  do Quadrilátero Ferrífero (MG), nos municípios de Caeté,
Nova Lima, Ouro Preto e Santa Bárbara, acima de 1.400 m elevação. Na Serra de Capanema foi encontrada no campo rupestre
quartzítico
Dyckia densiflora pode facilmente ser identificada pelo escapo densamente recoberto por tricomas ferrugíneos. Seu período de
floração ocorre de junho a agosto. 

Forma de Vida
Erva, Suculenta

Substrato
Rupícola

DISTRIBUIÇÃO

Nativa, é endêmica do Brasil

Domínios Fitogeográficos
Cerrado

Tipos de Vegetação
Campo Rupestre

Distribuição Geográfica
Ocorrências confirmadas
Sudeste (Minas Gerais)
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Angiospermas Bromeliaceae A.Juss.

MATERIAL TESTEMUNHO

s.c., s.n., B (B 10 0186491)
C.F.P. Martius, s.n., M, M-0010688,  (M0010688), Typus

BIBLIOGRAFIA

Guarçoni, E.A.E. 2014. Estudos taxonômicos e de anatomia foliar em espécies de Dyckia Schult. & Schult. f. (Bromeliaceae,
Pitcairnioideae). Tese de Doutorado, Universidade Federal de Viçosa. 
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Angiospermas Bromeliaceae A.Juss.

Dyckia dissitiflora Schult. & Schult.f.
Este tratamento é composto pelos seguintes táxons: Dyckia dissitiflora, .

DESCRIÇÃO

Caule: tipo acaule. Folha: forma das lâmina(s) estreito(s) triangular(es); margem(ns) das lâmina(s) esparso(s) espinescente(s);
superfície(s) adaxial das lâmina(s) denso(s) lepidota(s). Inflorescência: posição axilar(es); tipo simples; tamanho da
bráctea(s) mediana(s) do pedúnculo(s) menor que os entrenó(s); eixo da inflorescência(s) esparso(s) lepidota(s); cor do
indumento da inflorescência(s) branco; forma das bráctea(s) floral(ais) lanceada(s)/oval(ais); ápice(s) das bráctea(s)
floral(ais) acuminado(s); tamanho da bráctea(s) floral(ais) maior(es) que os pedicelo(s). Flor: pedicelo(s) presente(s)
conspícuo(s); forma das sépala(s) oval(ais); superfície(s) da face(s) abaxial das sépala(s) esparso(s) lepidota(s); forma das
pétala(s) obovada(s)/unguiculada(s); cor das pétala(s) laranja; indumento das pétala(s) ausente(s); filete(s) concrescido(s)
acima do tubo pouco concrescido(s); posição dos estame(s) na(s) antese incluso(s).

Forma de Vida
Erva, Suculenta

Substrato
Rupícola

DISTRIBUIÇÃO

Nativa, é endêmica do Brasil

Domínios Fitogeográficos
Caatinga

Tipos de Vegetação
Campo Rupestre, Vegetação Sobre Afloramentos Rochosos

Distribuição Geográfica
Ocorrências confirmadas
Nordeste (Bahia)

MATERIAL TESTEMUNHO

C.F.P. Martius, s.n., M, M-0010689,  (M0010689), Bahia, Typus

IMAGENS DE CAMPO/ILUSTRAÇÕES
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Angiospermas Bromeliaceae A.Juss.

Figura 1: Dyckia dissitiflora Schult. & Schult.f.

Figura 2: Dyckia dissitiflora Schult. & Schult.f.

Figura 3: Dyckia dissitiflora Schult. & Schult.f.
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Angiospermas Bromeliaceae A.Juss.

Dyckia distachya Hassl.
Este tratamento é composto pelos seguintes táxons: Dyckia distachya, .

Tem como sinônimo
homotípico Dyckia interrupta Mez
heterotípico Dyckia distachya  f.  induta Hassl.

DESCRIÇÃO

Caule: tipo rizoma(s). Folha: forma das lâmina(s) triangular(es)/estreito(s) triangular(es); margem(ns) das lâmina(s)
inerme(s)/esparso(s) espinescente(s); superfície(s) adaxial das lâmina(s) glabra(s)/pruinosa(s)/esparso(s) lepidota(s)/verde/
avermelhada. Inflorescência: posição axilar(es); tipo simples/composta(s) primária(s); tamanho da bráctea(s) mediana(s)
do pedúnculo(s) menor que os entrenó(s); eixo da inflorescência(s) esparso(s) tomentoso(s)/denso(s) tomentoso(s); cor do
indumento da inflorescência(s) branco; forma das bráctea(s) floral(ais) triangular(es)/oval(ais); ápice(s) das bráctea(s)
floral(ais) acuminado(s)/atenuado(s); tamanho da bráctea(s) floral(ais) menor que as sépala(s). Flor: pedicelo(s) presente(s)
inconspícuo(s); forma das sépala(s) oval(ais); superfície(s) da face(s) abaxial das sépala(s) denso(s) tomentosa(s)/esparso(s)
tomentosa(s); forma das pétala(s) obovada(s)/unguiculada(s); cor das pétala(s) amarela/laranja; indumento das pétala(s)
ausente(s); filete(s) concrescido(s) acima do tubo não concrescido(s); posição dos estame(s) na(s) antese incluso(s).

DESCRIÇÃO ADICIONAL

Erva rupícola, rizomatosa. Folhas ca. 40, as interiores eretas ou suberetas, as exteriores patentes a reflexas, formando
roseta simétrica; lâmina 8–18 × 1,9–2,8 cm, estreito-triangular a triangular, rija, face adaxial, verde ou verde-avermelhada,
esparsamente adpresso-lepidota, glabra ou levemente pruinosa, face abaxial longitudinalmente nervado-estriada, lepidota entre as
nervuras, margens espinhoso-serradas a inermes; espinhos conspícuos a inconspícuos, aduncos, antrorsos, esverdeados na base,
esbranquiçados na porção mediana e amarelados na apical. Inflorescência axilar, ereta; pedúnculo 23–85 cm compr., delgado a
robusto, verde ou verde-avermelhado, tomentoso; brácteas pedunculares da porção mediana polísticas, menores que os entrenós;
porção fértil da inflorescência simples ou composta primária, com 1–4 ramos primários suberetos, locados na base da porção
fértil da inflorescência; raque verde ou avermelhado-castanha, tomentosa, tricomas brancos. Brácteas florais 0,35–1,2 compr.,
ovais a oval-triangulares, ápice atenuado-acuminado, levemente carenadas, as basais na antese menores que o comprimento
dos pedicelos ou das sépalas. Flores conspicuamente pediceladas, polísticas, as basais 1,4–1,9 cm compr., na antese suberetas
a patentes; sépalas 0,5–0,9 × 0,35–0,45 cm, ovais, ápice obtuso, apiculado-acuminado, amarelo-esverdeadas, alaranjadas ou
avermelhadas, levemente carenada, esparsamente a densamente tomentosa; pétalas 0,9–1,5 × 0,6–0,8 cm, obovadas, ápice
arredondado, arredondado-cuculado ou emarginado, unha presente, lâmina na antese ereta a patente, amarela a alaranjada,
glabras; estames inclusos; filetes livres acima da liberação das pétalas; pistilo 0,4–0,9 cm compr.; ovário ca. 0,3 × 0,25 cm;
estilete ca. 0,1 cm compr. Sementes discoides.

COMENTÁRIO

Espécie reófita, presente ao longo da bacia do Rio Pelotas-Uruguai. A maioria das populações foram suprimidas pela construção
de usinas hidrelétricas. O epíteto específico “distachya” faz referência a rosetas, as vezes, com duas inflorescências. Se caracteriza
por apresentar folhas estreito-triangulares a triangulares, de coloração verde a vinácea, inflorescências simples a compostas
primária, pedúnculos e eixos da inflorescência de coloração verde a avermelhada, sépalas avermelhadas a amarelas, pétalas
unguiculadas, alaranjadas a amarelas.

Forma de Vida
Erva, Suculenta

Substrato
Rupícola

DISTRIBUIÇÃO

Nativa, não é endêmica do Brasil
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Angiospermas Bromeliaceae A.Juss.

Domínios Fitogeográficos
Mata Atlântica

Tipos de Vegetação
Floresta Ciliar ou Galeria, Vegetação Sobre Afloramentos Rochosos

Distribuição Geográfica
Ocorrências confirmadas
Sul (Rio Grande do Sul, Santa Catarina)

MATERIAL TESTEMUNHO

F. Santos-Silva, 38, RB,  (RB00663046), Santa Catarina
F. Santos-Silva, 57, RB,  (RB00663062), Santa Catarina
A. Reis, s.n., RB, 525944,  (RB00673308), Santa Catarina
F. Santos-Silva, 105, RB, 525944,  (RB00686874)
F. Santos-Silva, 189, RB, 525944,  (RB00771392), Santa Catarina
A.R. Reitz, 3950, US, 525944,  (US01935316), Santa Catarina
F. Santos-Silva, 207, RB, 525944,  (RB00843597)
C.H. Voltolini, 9, FLOR (FLOR0036278), Rio Grande do Sul
G. Pereira-Silva, 10141, CEN (CEN00067186), Santa Catarina
C.H. Voltolini, 10, FLOR (FLOR0036279), Rio Grande do Sul
A. Kassner-Filho, 4000, FURB (FURB63052), Santa Catarina
G. Hatschbach, 61064, HUEFS (HUEFS021895), Rio Grande do Sul
J.A. Jarenkow, 822, PEL (PEL0001524), Rio Grande do Sul
F. Santos-Silva, 37, RB,  (RB00663045), Santa Catarina
F. Santos-Silva, 39, RB,  (RB00663047), Santa Catarina
F. Santos-Silva, 43, RB,  (RB00663048), Santa Catarina
F. Santos-Silva, 45, RB,  (RB00663050), Rio Grande do Sul
F. Santos-Silva, 46, RB,  (RB00663051), Rio Grande do Sul
F. Santos-Silva, 47, RB,  (RB00663052), Rio Grande do Sul
F. Santos-Silva, 48, RB,  (RB00663053), Rio Grande do Sul
F. Santos-Silva, 51, RB,  (RB00663056), Rio Grande do Sul
F. Santos-Silva, 52, RB,  (RB00663057), Santa Catarina
F. Santos-Silva, 55, RB,  (RB00663060), Santa Catarina
F. Santos-Silva, 56, RB,  (RB00663061), Santa Catarina
F. Santos-Silva, 206, RB, 525944,  (RB00843596)

IMAGENS DE CAMPO/ILUSTRAÇÕES

Figura 1: Dyckia distachya Hassl.
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Angiospermas Bromeliaceae A.Juss.

Figura 2: Dyckia distachya Hassl.

Figura 3: Dyckia distachya Hassl.
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Angiospermas Bromeliaceae A.Juss.

Dyckia divaricata Leme & Büneker
DESCRIÇÃO

Caule: tipo rizoma(s). Folha: forma das lâmina(s) estreito(s) triangular(es); margem(ns) das lâmina(s) denso(s)
espinescente(s); superfície(s) adaxial das lâmina(s) glabra(s)/esparso(s) lepidota(s)/verde. Inflorescência: posição axilar(es);
tipo composta(s) primária(s); tamanho da bráctea(s) mediana(s) do pedúnculo(s) menor que os entrenó(s)/maior(es) que
os entrenó(s); eixo da inflorescência(s) pruinoso(s)/denso(s) tomentoso(s); cor do indumento da inflorescência(s) branco;
forma das bráctea(s) floral(ais) triangular(es)/oval(ais); ápice(s) das bráctea(s) floral(ais) acuminado(s)/agudo(s)/apiculado(s);
tamanho da bráctea(s) floral(ais) menor que as sépala(s). Flor: pedicelo(s) presente(s) inconspícuo(s); forma das sépala(s)
orbicular(es)/elíptica(s); superfície(s) da face(s) abaxial das sépala(s) denso(s) tomentosa(s); forma das pétala(s) obovada(s)/
elíptica(s); cor das pétala(s) amarela; indumento das pétala(s) ausente(s)/esparso(s) lepidoto(s); filete(s) concrescido(s) acima
do tubo não concrescido(s); posição dos estame(s) na(s) antese exserto(s).

DESCRIÇÃO ADICIONAL

Erva rupícola ou saxícola, rizomatosa. Folhas 20–25, levemente secundas, as interiores eretas ou suberetas, as
exteriores patentes a reflexas; roseta simétrica ou levemente assimétrica; lâmina 40–45 × 2–2,3 cm, estreito-triangular,
rija, face adaxial verde, denso-lepidota na porção basal, glabra na porção terminal, face abaxial longitudinalmente nervado-
estriada, verde-esbranquiçada, esparsamente lepidota, margens denso espinhoso-serradas; espinhos conspícuos, aduncos,
predominantemente antrorsos, rígidos, esverdeados a albo-amarelados. Inflorescência axilar, ereta; pedúnculo ca. 75 cm
compr., robusto, verde-avermelhado a castanho, densamente tomentoso a glabrescente; brácteas pedunculares da porção
mediana polísticas, igualando a ultrapassando os entrenós; porção fértil da inflorescência simples ou composta primária,
1–10 ramos primários  patentes a suberetos locados na base da inflorescência; raque verde-avermelhada a castanha,
densamente tomentosa a glabrescente, tricomas brancos. Brácteas florais 3–10 × 2–4 cm, oval-triangulares, ápice acuminado
a agudo-apiculado, ecarenadas, densamente floculoso-tomentosa, as da base da inflorescência na antese menores a pouco
ultrapassando o comprimento das sépalas. Flores  inconspicuamente pediceladas, polísticas, subverticiladas, as basais 15–
17 cm compr., na antese patentes; cálice actinomorfo; sépalas 5–6 × 4,5–5 cm, largo-elípticas a orbiculares, ápice arredondado,
esverdeado-amareladas, densamente floculoso-tomentosa; pétalas 1 1–12 × 7–7,5 cm, elípticas a obovadas, ápice  obtuso-
emarginado, unha ausente, lâmina na antese subpatente, amarela, esparso-lepidotas a glabra; estames exsertos; filetes livres
acima da liberação das pétalas; pistilo ca. 1,2 cm compr.; ovário ca. 0,6 × 0,25 cm; estilete ca. 0,4 cm compr. Sementes discoides.

COMENTÁRIO

Espécie endêmica de um campo com afloramentos rochosos no município de Antônio João (Mato Grosso do Sul), onde ocorre
como rupícola ou terrícola, heliófita. O epíteto específico “divariacata” se refere a forma como se dispõem os ramos de sua
inflorescência. Esta espécie é morfologicamente similar a D. exserta (que ocorre no Paraguai), e tem sido confundida com esta. Se
distingue basicamente de D. exserta principalmente pelas suas lâminas foliares menores, eixo da inflorescência e sépalas com
indumento branco, flocoso (vs. glabros) e estames brevemente exsertos (vs. longamente exsertos)

Forma de Vida
Erva, Suculenta

Substrato
Rupícola

DISTRIBUIÇÃO

Nativa, é endêmica do Brasil

Domínios Fitogeográficos
Mata Atlântica

Tipos de Vegetação
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Angiospermas Bromeliaceae A.Juss.

Vegetação Sobre Afloramentos Rochosos

Distribuição Geográfica
Ocorrências confirmadas
Centro-Oeste (Mato Grosso do Sul)

MATERIAL TESTEMUNHO

F.R. Ferreira, 318, CEN (CEN00065111), Mato Grosso do Sul
W. Kranz, C.M. Zanella & C.A. Melo, 426, RB,  (RB01238312), RB,  (RB01238311), RB,  (RB01236724), Mato Grosso
do Sul, Typus
G. Hatschbach, 76697, MBM (MBM290894), Mato Grosso do Sul
G. Hatschbach, 49117, MBM (MBM100735), Mato Grosso do Sul
T.M. Pedersen, 14750, MBM (MBM127269), Mato Grosso

IMAGENS DE CAMPO/ILUSTRAÇÕES

Figura 1: Dyckia divaricata Leme & Büneker

Figura 2: Dyckia divaricata Leme & Büneker
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Angiospermas Bromeliaceae A.Juss.

Figura 3: Dyckia divaricata Leme & Büneker

Figura 4: Dyckia divaricata Leme & Büneker

Figura 5: Dyckia divaricata Leme & Büneker
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Angiospermas Bromeliaceae A.Juss.

Figura 6: Dyckia divaricata Leme & Büneker
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Angiospermas Bromeliaceae A.Juss.

Dyckia duckei L.B.Sm.
DESCRIÇÃO

Caule: tipo acaule. Folha: forma das lâmina(s) triangular(es)/estreito(s) triangular(es); margem(ns) das lâmina(s) denso(s)
espinescente(s); superfície(s) adaxial das lâmina(s) esparso(s) lepidota(s)/verde/cinérea. Inflorescência: posição axilar(es); tipo
simples; tamanho da bráctea(s) mediana(s) do pedúnculo(s) menor que os entrenó(s); eixo da inflorescência(s) glabro(s); cor
do indumento da inflorescência(s) ausente(s); forma das bráctea(s) floral(ais) oval(ais); ápice(s) das bráctea(s) floral(ais)
apiculado(s); tamanho da bráctea(s) floral(ais) menor que os pedicelo(s). Flor: pedicelo(s) presente(s) inconspícuo(s); forma
das sépala(s) oval(ais); superfície(s) da face(s) abaxial das sépala(s) esparso(s) tomentosa(s); forma das pétala(s) romboide(s);
cor das pétala(s) laranja; indumento das pétala(s) ausente(s); filete(s) concrescido(s) acima do tubo não concrescido(s);
posição dos estame(s) na(s) antese incluso(s).

DESCRIÇÃO ADICIONAL

Erva terrícola ou rupícola, rizomatosa. Folhas 19 a 24, as interiores eretas a suberetas, as exteriores patentes; lâmina 10–
13 × 0,8–1 cm, triangular a estreitamente-triangular, face adaxial verde a cinérea, lepidota, face abaxial, verde a cinérea,
lepidota, margens aculeada; espinhos conspícuos, antrorsos. Inflorescência axilar, ereta; pedúnculo 25–40 cm compr., verde
a avermelhado, glabro; brácteas pedunculares da porção mediana menores que os entrenós; porção fértil da inflorescência
simples; raque verde a avermelhada, glabra. Brácteas florais 0,1–0,3 × 0,1–0,3cm, ovais, ápice apiculado, glabra, as basais
na antese igualando ou menores que o comprimento dos pedicelos,. Flores curto pediceladas, polísticas, as basais 1,4–1,8 cm
compr., na antese suberetas; sépalas 0,8 × 0,5 cm, ovais, ápice retuso, laranja-avermelhadas a vermelhas, lanuginosa; pétalas 1,2
× 0,8–1 cm, romboides, ápice truncado, amarelas a alaranjadas, glabras; estames inclusos; filetes livres acima da liberação das
pétalas; ovário ca. 0,5 cm compr.; estilete 0,2–0,3 cm compr.. Fruto 1,2–1,5 cm compr. 

COMENTÁRIO

Dyckia duckei é comum nos afloramentos de canga arbustiva e graminpoide da Serra dos Carajás, sendo endêmica do Domínio
Amazônico.
Dyckia duckei é citada para o Maranhão por apenas uma coleta, Eiten 4659, em Loreto. Sugere-se que sejam feitas buscas na
localidade para se confirmar a identidade da espécie, já que a área localiza-se no Domínio Cerrado, com forte influência do
Domínio Caatinga.

Forma de Vida
Erva, Suculenta

Substrato
Rupícola

DISTRIBUIÇÃO

Nativa, é endêmica do Brasil

Domínios Fitogeográficos
Amazônia, Cerrado

Tipos de Vegetação
Campo Rupestre, Vegetação Sobre Afloramentos Rochosos

Distribuição Geográfica
Ocorrências confirmadas
Norte (Pará)
Nordeste (Maranhão)
Centro-Oeste (Mato Grosso)
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MATERIAL TESTEMUNHO

P. Cavalcante, 2672, RB, 234694,  (RB00639776)
M.P.M. Lima, 54, RB, 255872,  (RB00639810)
A. Ducke, s.n., MG (MG014856), US,  (US00026797), Pará, Typus
R.D. Ribeiro, 1339, RB, 483849,  (RB00585384)

BIBLIOGRAFIA

Monteiro, R.F.; Forzza, R.C. (2016) Flora of the cangas of the Serra dos Carajás, Pará, Brazil: Bromeliaceae. Rodriguésia, 67:
1253-1265. 
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Angiospermas Bromeliaceae A.Juss.

Dyckia dusenii L.B.Sm.
Tem como sinônimo
heterotípico Dyckia ibicuiensis Strehl

DESCRIÇÃO

Caule: tipo acaule/rizoma(s). Folha: forma das lâmina(s) estreito(s) triangular(es); margem(ns) das lâmina(s) inerme(s)/
esparso(s) espinescente(s); superfície(s) adaxial das lâmina(s) glabra(s)/esparso(s) lepidota(s)/verde. Inflorescência: posição
axilar(es); tipo simples/composta(s) primária(s); tamanho da bráctea(s) mediana(s) do pedúnculo(s) maior(es) que os
entrenó(s); eixo da inflorescência(s) glabrescente(s); cor do indumento da inflorescência(s) branco; forma das bráctea(s)
floral(ais) triangular(es)/oval(ais); ápice(s) das bráctea(s) floral(ais) acuminado(s)/agudo(s)/atenuado(s); tamanho da
bráctea(s) floral(ais) maior(es) que as pétala(s). Flor: pedicelo(s) presente(s) conspícuo(s); forma das sépala(s) oval(ais)/
elíptica(s); superfície(s) da face(s) abaxial das sépala(s) glabra(s)/esparso(s) tomentosa(s); forma das pétala(s) obovada(s)/
obtrulada(s)/unguiculada(s); cor das pétala(s) amarela; indumento das pétala(s) ausente(s); filete(s) concrescido(s) acima do
tubo pouco concrescido(s)/mediano(s) concrescido(s); posição dos estame(s) na(s) antese incluso(s).

DESCRIÇÃO ADICIONAL

Erva rupícola ou terrícola, rizomatosa. Folhas ca. 50, secundas, as interiores eretas, as exteriores suberetas,
reflexas; roseta assimétrica; lâmina 23–43 × 1,1–1,6 cm, estreito-triangular, flexível, face adaxial verde, lepidota na base, glabra
na porção centro-superior, face abaxial longitudinalmente nervado-estriada, verde-esbranquiçada, denso-lepidota, margens denso
a esparsamente espinhoso-serradas, raramente inermes; espinhos conspícuos, aduncos, retrorsos, flexíveis, verde-esbranquiçados
na base a castanho-amarelados no ápice. Inflorescência axilar, ereta; pedúnculo 45–112 cm compr., robusto, verde ou raramente
avermelhado, denso-tomentoso a glabrescente; brácteas pedunculares da porção mediana polísticas, ultrapassando os
entrenós; porção fértil da inflorescência simples ou composta primária, com 1–3(8) ramos primários eretos ou suberetos
locados na base da porção fértil da inflorescência; raque esverdeada a avermelhada, glabrescente, tricomas brancos. Brácteas
florais 2,5–4,2 × 1–1,5 cm, oval-triangulares, ápice agudo a atenuado-acuminado, levemente carenadas, abaxialmente adpresso
e denso-lepidotas, as basais na antese superando o comprimento das flores. Flores conspicuamente pediceladas, polísticas, as
basais 1,7–3 cm compr., na antese patentes a suberetas ou raramente levemente reflexas; cálice actinomorfo; sépalas 0,7–
1,5 × 0,5–0,8 cm, ovais a elípticas, ápice levemente cuculado e agudo-apiculado ou raramente arredondado, amareladas
ou raramente levemente avermelhadas, levemente carenadas, glabrescentes; pétalas 1,4–2,3 × 0,9–1,5 cm, obtruladas a
obovadas, ápice arredondado ou raramente cuculado ou retuso, unha presente, lâmina na antese subereta a patente, amarela,
glabras; estames inclusos; filetes conatos acima da liberação das pétalas; pistilo 1,1–1,3 cm compr.; ovário ca. 0,6 × 0,2
cm. Sementes discoides.

COMENTÁRIO

Espécie heliófita que ocorre em afloramentos rochosos e encostas rochosas com solo litólico de campos no sul do Brasil. Sua
distribuição disjunta carece investigação, visto que várias populações ocorrem na região dos campos gerais, na porção centro-
leste do estado do Paraná, em parte do segundo planalto paranaense, e outras populações ocorrem na região central do estado
do Rio Grande do Sul, no rebordo do planalto meridional e na depressão central, onde foi descrita como Dyckia ibicuiensis.
Populações no nordeste de Santa Catarina são citadas por Reitz (1983) e Smith & Downs (1974). O epíteto específico “dusenii”
presta homenagem ao engenheiro civil, naturalista e botânico sueco Per Karl Hjalmar Dusén. Dyckia dusenii é morfologicamente
relacionada a D. tuberosa, difere por ser sempre rizomatosa (vs. rizomatosa e estolonífera), formando grandes touceitras clonais
(vs. formando pequenas touceiras clonais), brácteas pedunculares geralmente ultrapasando os entrenós (vs. menores que os
entrenós), brácteas florais da porção basal a porção média do eixo principal da porção fértil da inflorescência igualando ou
ultrapassando o comprimento das flores (vs. geralmente não ultrapassando o comrimento das flores), pétalas amarelas e filetes
sempre conatos por até 4 mm a cima do tubo pétalo-estaminico (vs. livres ou geralmente conatos por até 2 mm (muito raramente
conatos por até 4 mm) a cima do tubo pétalo-estaminico).

Forma de Vida
Erva, Suculenta

Substrato
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Rupícola, Terrícola

DISTRIBUIÇÃO

Nativa, é endêmica do Brasil

Domínios Fitogeográficos
Mata Atlântica, Pampa

Tipos de Vegetação
Campo Limpo, Vegetação Sobre Afloramentos Rochosos

Distribuição Geográfica
Ocorrências confirmadas
Sul (Paraná, Rio Grande do Sul, Santa Catarina)

MATERIAL TESTEMUNHO

G. Hatschbach, 6529, US,  (US01935405), Paraná
G. Hatschbach, 6529, MBM (MBM180498)
J.M. Silva, 7291, HUFU,  (HUFU00025857), MBM (MBM358922), Paraná
G. Hatschbach, s.n., US,  (US01935407), Paraná
L.T. Dombrowski, 9729, MBM (MBM180488), Paraná
L.T. Dombrowski, 9202, MBM (MBM180487), Paraná
P.K.H. Dusén, 18081, S (S06-18809), MO (MO1357749), Paraná, Typus
G. Hatschbach, 22926, MBM (MBM014151)
G. Hatschbach, 22443, MBM (MBM014519)
G. Hatschbach, 6365, MBM (MBM034071)
G. Jönsson, 1029a, V, V0402815F,  (V0402815F), Paraná

IMAGENS DE CAMPO/ILUSTRAÇÕES

Figura 1: Dyckia dusenii L.B.Sm.
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Angiospermas Bromeliaceae A.Juss.

Figura 2: Dyckia dusenii L.B.Sm.

Figura 3: Dyckia dusenii L.B.Sm.

Figura 4: Dyckia dusenii L.B.Sm.

BIBLIOGRAFIA
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Reitz, R. 1983. Bromeliáceas e a malária-bromélia endêmica. In: Florailustrada catarinense (R. REITZ, ed.). Itajaí: Herbário
Barbosa Rodrigues. 1-808. p.
Smith, L.B.; Downs, R.J. 1974. Bromeliaceae (Pitcairnioideae). Flora Neotropica Monograph 14: 1–662.
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Angiospermas Bromeliaceae A.Juss.

Dyckia edwardii P.J.Braun, Esteves &
Scharf
DESCRIÇÃO

Caule: tipo rizoma(s). Folha: forma das lâmina(s) estreito(s) triangular(es); margem(ns) das lâmina(s) esparso(s)
espinescente(s); superfície(s) adaxial das lâmina(s) glabra(s). Inflorescência: posição axilar(es); tipo composta(s) primária(s);
tamanho da bráctea(s) mediana(s) do pedúnculo(s) menor que os entrenó(s); eixo da inflorescência(s) pubescente(s); cor
do indumento da inflorescência(s) branco; forma das bráctea(s) floral(ais) triangular(es); ápice(s) das bráctea(s) floral(ais)
acuminado(s); tamanho da bráctea(s) floral(ais) menor que as sépala(s). Flor: pedicelo(s) presente(s) inconspícuo(s); forma
das sépala(s) oval(ais); superfície(s) da face(s) abaxial das sépala(s) lepidota(s); forma das pétala(s) obovada(s); cor das
pétala(s) laranja; indumento das pétala(s) ausente(s); filete(s) concrescido(s) acima do tubo não concrescido(s); posição dos
estame(s) na(s) antese incluso(s).

Forma de Vida
Erva, Suculenta

Substrato
Rupícola, Terrícola

DISTRIBUIÇÃO

Nativa, é endêmica do Brasil

Domínios Fitogeográficos
Cerrado

Tipos de Vegetação
Cerrado (lato sensu)

Distribuição Geográfica
Ocorrências confirmadas
Centro-Oeste (Goiás)

MATERIAL TESTEMUNHO

E. Esteves, 467, UFG, 30991,  (UFG0030991), Goiás, Typus
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Angiospermas Bromeliaceae A.Juss.

Dyckia ×elisabethae S.Winkl.
DESCRIÇÃO

Caule: tipo rizoma(s). Folha: forma das lâmina(s) estreito(s) triangular(es); margem(ns) das lâmina(s) denso(s)
espinescente(s); superfície(s) adaxial das lâmina(s) denso(s) lepidota(s)/esparso(s) lepidota(s)/verde. Inflorescência: posição
axilar(es); tipo simples/composta(s) primária(s); tamanho da bráctea(s) mediana(s) do pedúnculo(s) menor que os entrenó(s);
eixo da inflorescência(s) pruinoso(s)/denso(s) tomentoso(s)/glabrescente(s); cor do indumento da inflorescência(s) branco;
forma das bráctea(s) floral(ais) estreito(s) triangular(es)/lanceada(s); ápice(s) das bráctea(s) floral(ais) acuminado(s)/
atenuado(s); tamanho da bráctea(s) floral(ais) maior(es) que as sépala(s)/menor que as pétala(s)/maior(es) que as pétala(s).
Flor: pedicelo(s) presente(s) conspícuo(s); forma das sépala(s) oval(ais)/triangular(es); superfície(s) da face(s) abaxial das
sépala(s) glabra(s)/denso(s) tomentosa(s)/esparso(s) tomentosa(s); forma das pétala(s) oblanceolada(s)/unguiculada(s); cor das
pétala(s) amarela; indumento das pétala(s) pubescente(s); filete(s) concrescido(s) acima do tubo não concrescido(s); posição
dos estame(s) na(s) antese incluso(s).

DESCRIÇÃO ADICIONAL

Erva rupícola, rizomatosa. Folhas ca. 40, as interiores eretas ou suberetas, as exteriores patentes a reflexas; roseta simétrica;
lâmina 11–32 × 1–1,7 cm, estreito-triangular, rija, face adaxial verde, esparsamente a denso-lepidota, face abaxial com nervuras
longitudinais inconspícuas, cinérea, denso-lepidota, margens denso espinhoso-serradas; espinhos conspícuos, aduncos, antrorsos,
rígidos, branco-esverdeados na base e amarelados no ápice. Inflorescência axilar, ereta; pedúnculo 53–68 cm compr., robusto,
verde ou avermelhado, densamente tomentoso a glabrescente e pruinoso; brácteas pedunculares da porção mediana polísticas,
menores a igualando os entrenós; porção fértil da inflorescência simples ou composta primária com 1–9 ramos primários
suberetos, locados na base da porção fértil da inflorescência; raque verde ou avermelhada, densamente tomentosa a glabrescente
e levemente pruinosa, tricomas brancos. Brácteas florais 1,1–2,3 × 0,38–0,6 cm, estreito-triangulares a lanceoladas, ápice
atenuado acuminado, levemente carenadas, esparso-lepidota abaxialmente, as basais na antese superando as sépalas a igualando
o comprimento das flores. Flores pediceladas, polísticas, as basais com até ca. 2 cm compr., na antese patentes; sépalas 0,9–
1,1 × 0,4–0,5 cm, oval-triangulares, ápice arredondado, a agudo, amarelo-esverdeadas a avermelhadas, densamente tomentosa a
glabrescente; tricomas  brancos; pétalas 1–1,2 × ca. 0,5 cm, oblanceoladas, ápice arredondado, unha presente, lâmina na antese
subereta a patente, amarela, pubescente; estames inclusos; filetes livres acima da liberação das pétalas; pistilo 1,2–1,3 cm compr.;
ovário ca. 0,4 × 0,2 cm; estilete ca. 0,6 cm compr.

COMENTÁRIO

Originalmente esta notoespécie foi descrita como espécie, porém sua morfologia intermediária entre as prováveis parentais, D.
hebdingii (que provavelmente contribui com o gameta feminino) e D. remotiflora (que provavelmente contribui com o gameta
masculino), e o fato dos poucos espécimes conhecidos do táxon sempre ocorrerem junto a populações das duas espécies
citadas, evidencia que se trata de um híbrido natural. A notoespécie é heliófita e não são conhecidas populações com numerosos
indivíduos, apenas um ou dois associados às populações de D. hebdingii e D. remotiflora que ocorrem no nordeste da Serra do
Sudeste do estado do Rio Grande do Sul.

Forma de Vida
Erva, Suculenta

Substrato
Rupícola

DISTRIBUIÇÃO

Nativa, é endêmica do Brasil

Domínios Fitogeográficos
Pampa
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Tipos de Vegetação
Vegetação Sobre Afloramentos Rochosos

Distribuição Geográfica
Ocorrências confirmadas
Sul (Rio Grande do Sul)

MATERIAL TESTEMUNHO

S. Winkler, 741, ULM, Rio Grande do Sul, Typus

IMAGENS DE CAMPO/ILUSTRAÇÕES

Figura 1: Dyckia ×elisabethae S.Winkl.

Figura 2: Dyckia ×elisabethae S.Winkl.
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Angiospermas Bromeliaceae A.Juss.

Figura 3: Dyckia ×elisabethae S.Winkl.
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Angiospermas Bromeliaceae A.Juss.

Dyckia eminens Mez
DESCRIÇÃO

Caule: tipo rizoma(s). Folha: forma das lâmina(s) estreito(s) triangular(es); margem(ns) das lâmina(s) esparso(s)
espinescente(s); superfície(s) adaxial das lâmina(s) glabra(s). Inflorescência: posição axilar(es); tipo simples; tamanho da
bráctea(s) mediana(s) do pedúnculo(s) maior(es) que os entrenó(s); eixo da inflorescência(s) pruinoso(s); cor do indumento
da inflorescência(s) branco; forma das bráctea(s) floral(ais) oval(ais); ápice(s) das bráctea(s) floral(ais) acuminado(s);
tamanho da bráctea(s) floral(ais) maior(es) que as pétala(s). Flor: pedicelo(s) presente(s) conspícuo(s); forma das sépala(s)
elíptica(s); superfície(s) da face(s) abaxial das sépala(s) glabra(s); forma das pétala(s) orbicular(es); cor das pétala(s) laranja/
vermelha; indumento das pétala(s) ausente(s); filete(s) concrescido(s) acima do tubo não concrescido(s)/pouco concrescido(s);
posição dos estame(s) na(s) antese incluso(s).

DESCRIÇÃO ADICIONAL

Erva terrícola, rizomatosa. Lâmina foliar 19,6–23 × 1,1–2 cm, estreito-triangular, face adaxial verde, glabra a esparsamente
lepidota, verde, esparsamente lepidota, margens esparsamente espinhoso-serradas; espinhos conspícuos, antrorsos, castanhos.
Inflorescência axilar, ereta; pedúnculo 35,6–56,1 cm compr, robusto, verde-avermelhado, glabro; brácteas pedunculares da
porção mediana polísticas, ultrapassando os entrenós; porção fértil da inflorescência simples; raque verde a avermelhada,
pruinosa, tricomas brancos. Brácteas florais 1,2–2 × 0,3–0,4 cm, ovais, ápice acuminado, as basais na antese superando o
comprimento das flores. Flores conspicuamente pediceladas, polísticas, as basais 1,3–1,4 cm compr., na antese suberetas a
patentes; sépalas 0,6–0,9 × 0,2 cm, elípticas, ápice obtuso, alaranjadas, glabra; pétalas 1–1,2 cm compr., obromboides, ápice
arredondado, lâmina na antese subereta, alaranjada a vermelha, glabras; estames inclusos; filetes livres acima da liberação das
pétalas ou pouco conatos.

COMENTÁRIO

Dyckia eminens é conhecida apenas da localidade tipo: Rio Torto para Bananal, em Goias,
A espécie é extremamente parecida com Dyckia minarum quando em material seco 

Forma de Vida
Erva, Suculenta

Substrato
Terrícola

DISTRIBUIÇÃO

Nativa, é endêmica do Brasil

Domínios Fitogeográficos
Cerrado

Tipos de Vegetação
Cerrado (lato sensu)

Distribuição Geográfica
Ocorrências confirmadas
Centro-Oeste (Goiás)

MATERIAL TESTEMUNHO

A.F.M. Glaziou, 22192 a, B (B 10 0186497), K,  (K000321753), P (P00713140), Typus

811

Coleção Flora do Brasil 2020 - Jardim Botânico do Rio de Janeiro

http://reflora.jbrj.gov.br/files/voucher.html?imagem=DZI/kew/k/0/3/21/75/3/k000321753.dzi


Angiospermas Bromeliaceae A.Juss.

Dyckia encholirioides (Gaudich.) Mez
Este tratamento é composto pelos seguintes táxons: Dyckia encholirioides, .

Tem como sinônimo
basiônimo Garrelia encholirioides Gaudich.
homotípico Dyckia catharinensis K.Koch
homotípico Dyckia encholirioides  (Gaudich.) Mez var.  encholirioides
heterotípico Dyckia catharinensis  var.  dentata Wittm.
heterotípico Dyckia encholirioides  var.  rubra (Wittm.) Reitz
heterotípico Dyckia rubra Wittm.
Encholirium garrelii Beer

DESCRIÇÃO

Caule: tipo rizoma(s). Folha: forma das lâmina(s) estreito(s) triangular(es); margem(ns) das lâmina(s) denso(s)
espinescente(s)/esparso(s) espinescente(s); superfície(s) adaxial das lâmina(s) glabra(s)/verde/avermelhada. Inflorescência:
posição axilar(es); tipo simples/composta(s) primária(s); tamanho da bráctea(s) mediana(s) do pedúnculo(s) maior(es) que
os entrenó(s); eixo da inflorescência(s) esparso(s) tomentoso(s)/denso(s) tomentoso(s); cor do indumento da inflorescência(s)
ferrugíneo; forma das bráctea(s) floral(ais) oval-lanceolada(s); ápice(s) das bráctea(s) floral(ais) acuminado(s); tamanho da
bráctea(s) floral(ais) maior(es) que as sépala(s)/maior(es) que as pétala(s). Flor: pedicelo(s) presente(s) conspícuo(s); forma
das sépala(s) oval(ais); superfície(s) da face(s) abaxial das sépala(s) denso(s) tomentosa(s)/esparso(s) tomentosa(s); forma
das pétala(s) obovada(s)/obtrulada(s)/unguiculada(s); cor das pétala(s) amarela/laranja; indumento das pétala(s) ausente(s);
filete(s) concrescido(s) acima do tubo não concrescido(s)/pouco concrescido(s); posição dos estame(s) na(s) antese incluso(s).

DESCRIÇÃO ADICIONAL

Erva rupícola ou terrícola, rizomatosa. Folhas ca. 40, as interiores suberetas a patentes, as exteriores patentes
a reflexas; roseta simétrica; lâmina 32–80 × 2,3–4 cm, estreito-triangular, flexível, face adaxial verde ou verde-
amarelada, esparsamente lepidota a glabra, face abaxial com nervuras longitudinais inconspícuas, verde, verde-
amarelada, denso-lepidota, margens espinhoso-serradas; espinhos conspícuos, aduncos, antrorsos, rígidos, verdes
na base e castanho-amarelados no ápice. Inflorescência axilar, ereta; pedúnculo 41–60 cm compr., robusto, verde,
tomentoso; brácteas pedunculares da porção mediana polísticas, igualando a ultrapassando os entrenós; porção fértil da
inflorescência simples ou composta primária, com 1–5 ramos primários suberetos locados na base da porção fértil da
inflorescência; raque verde ou avermelhada, densamente tomentosa, tricomas castanhos. Brácteas florais 0,7–2 × 0,4–
0,6 cm, oval-triangulares, ápice atenuado-acuminado, levemente carenadas, tomentosa, as basais na antese menores que
o comprimento das sépalas a superando o comprimento das flores. Flores pediceladas, polísticas, as basais ca. 1,5 cm
compr., na antese suberetas a patentes; cálice actinomorfo; sépalas 0,5–0,7 × ca. 0,6 cm, ovais, ápice obtuso, arredondado
ou agudo, amareladas ou alaranjadas, ecarenadas, densamente tomentosa; tricomas castanhos; pétalas 1–1,3 × 0,5–0,7
cm, obtruladas, ápice arredondado a obtuso, unha presente, lâmina na antese ereta a subereta, amarela a alaranjada,
glabras; estames inclusos; filetes brevemente conatos acima da liberação das pétalas; pistilo ca. 1 cm compr.; ovário ca. 0,5 × 0,3
cm; estilete ca. 0,2 cm compr. Sementes discoides.

COMENTÁRIO

Espécie características de formações vegetacionais abertas do litoral atlântico sul brasileiro, desde o estado de Santa Catarina até
São Paulo. Apresenta grandes populações heliófitas, encontrada como psamófilas ou rupícolas em restingas e costas rochosas.
O epíteto específico “encholirioides” se refere a sua similaridade com espécies do gênero Encholirium (pertencente a mesma
subfamília). A espécie é caracterizada por apresentar inflorescência geralmente composta, com eixo da inflorescência e sépalas
cobertas por indumento castanho-ferrugíneo. Suas pétalas geralmente são amarelas, porém algumas populações que ocorrem no
estado de Santa Catarina podem apresentar pétalas alaranjadas. 

Forma de Vida
Erva, Suculenta
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Angiospermas Bromeliaceae A.Juss.

Substrato
Rupícola, Terrícola

DISTRIBUIÇÃO

Nativa, é endêmica do Brasil

Domínios Fitogeográficos
Mata Atlântica

Tipos de Vegetação
Restinga, Vegetação Sobre Afloramentos Rochosos

Distribuição Geográfica
Ocorrências confirmadas
Sudeste (São Paulo)
Sul (Paraná, Santa Catarina)

MATERIAL TESTEMUNHO

A.R. Reitz, 4030, US,  (US01935330), Santa Catarina
R.M. Britez, s.n., MBM (MBM113418), Paraná
A. Frenzel, s.n., MBM (MBM004779), Paraná
O. Yano, s.n., RB, 432217,  (RB00639844), São Paulo
A. Loefgren, CGG2649, SP,  (SP008952), São Paulo
M. Fonseca, 493, RB, 432218,  (RB00288691), São Paulo
A.M. Girardd, s.n., ICN, ,  (ICN00029979), Santa Catarina
H.J. Schmitz, s.n., ICN, ,  (ICN00029978), Santa Catarina
G. Hatschbach, 71834, MBM (MBM259948), Santa Catarina
L.B. Smith, 5970, US,  (US01935340), Santa Catarina
Schwacke, 13373, P (P02177646), Santa Catarina
J.C. Sacco, 2077, PEL (PEL0001525), Santa Catarina
G. Tessmann, 2576, MBM (MBM270243), Paraná
A. Frenzel, s.n., MBM (MBM075228), Paraná
C. Stellfeld, 2006, MBM (MBM180497), Paraná
R. Kummrow, 754, MBM (MBM033316), US,  (US01935336), Paraná
R.M. Britez, 1048, UPCB (UPCB0033311), Paraná
G. Hatschbach, 19657, MBM (MBM007459), US,  (US01935335), US,  (US01935333), Paraná
G. Hatschbach, 6666, US,  (US01935334), Paraná
N. Imaguire, 154, US,  (US01935329), Paraná
G. Martinelli, 15886, RB, 342418, , ,  (RB00141196), São Paulo
M.C.H. Mamede, 270, RB, 432219,  (RB00639850), São Paulo
L.A. Funez, 972, FURB (FURB19508)
G. Hatschbach, 12750, K,  (K000976002), MBM (MBM000039), Paraná
C. Gaudichaud, 130, P (P00713127), P (P00713126), P (P00713125), B (B 10 0186501), B (B 10 0186500), Typus

IMAGENS DE CAMPO/ILUSTRAÇÕES
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http://reflora.jbrj.gov.br/files/voucher.html?imagem=DZI/us/us/1/93/53/35/us01935335.dzi
http://reflora.jbrj.gov.br/files/voucher.html?imagem=DZI/us/us/1/93/53/33/us01935333.dzi
http://reflora.jbrj.gov.br/files/voucher.html?imagem=DZI/us/us/1/93/53/34/us01935334.dzi
http://reflora.jbrj.gov.br/files/voucher.html?imagem=DZI/us/us/1/93/53/29/us01935329.dzi
http://reflora.jbrj.gov.br/files/voucher.html?imagem=DZI/rb/0/14/11/96/00141196.dzi
http://reflora.jbrj.gov.br/files/voucher.html?imagem=DZI/rb/0/14/11/96/00141196-2.dzi
http://reflora.jbrj.gov.br/files/voucher.html?imagem=DZI/rb/0/14/11/96/00141196-1.dzi
http://reflora.jbrj.gov.br/files/voucher.html?imagem=DZI/rb/0/63/98/50/00639850.dzi
http://reflora.jbrj.gov.br/files/voucher.html?imagem=DZI/kew/k/0/9/76/0/2/k000976002.dzi


Angiospermas Bromeliaceae A.Juss.

Figura 1: Dyckia encholirioides (Gaudich.) Mez

Figura 2: Dyckia encholirioides (Gaudich.) Mez

Figura 3: Dyckia encholirioides (Gaudich.) Mez
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Angiospermas Bromeliaceae A.Juss.

Figura 4: Dyckia encholirioides (Gaudich.) Mez
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Angiospermas Bromeliaceae A.Juss.

Dyckia estevesii Rauh
DESCRIÇÃO

Caule: tipo acaule. Folha: forma das lâmina(s) estreito(s) triangular(es); margem(ns) das lâmina(s) esparso(s) espinescente(s);
superfície(s) adaxial das lâmina(s) glabra(s)/verde. Inflorescência: posição axilar(es); tipo composta(s) primária(s); tamanho
da bráctea(s) mediana(s) do pedúnculo(s) menor que os entrenó(s); eixo da inflorescência(s) glabro(s); cor do indumento
da inflorescência(s) ausente(s); forma das bráctea(s) floral(ais) oval(ais); ápice(s) das bráctea(s) floral(ais) agudo(s);
tamanho da bráctea(s) floral(ais) menor que os pedicelo(s). Flor: pedicelo(s) presente(s)/presente(s) conspícuo(s); forma
das sépala(s) oval(ais); superfície(s) da face(s) abaxial das sépala(s) glabra(s); forma das pétala(s) unguiculada(s); cor das
pétala(s) vermelha; indumento das pétala(s) ausente(s); filete(s) concrescido(s) acima do tubo não concrescido(s); posição dos
estame(s) na(s) antese antera(s) parcialmente exserta(s).

Forma de Vida
Erva, Suculenta

Substrato
Terrícola

DISTRIBUIÇÃO

Nativa, é endêmica do Brasil

Domínios Fitogeográficos
Cerrado

Tipos de Vegetação
Cerrado (lato sensu)

Distribuição Geográfica
Ocorrências confirmadas
Centro-Oeste (Goiás)

MATERIAL TESTEMUNHO

E. Esteves, s.n., B (B 10 0138319), Typus
E. Esteves, s.n., RB,  (RB00660429), Goiás

IMAGENS DE CAMPO/ILUSTRAÇÕES
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Angiospermas Bromeliaceae A.Juss.

Figura 1: Dyckia estevesii Rauh

Figura 2: Dyckia estevesii Rauh
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Angiospermas Bromeliaceae A.Juss.

Dyckia excelsa Leme
DESCRIÇÃO

Caule: tipo rizoma(s). Folha: forma das lâmina(s) estreito(s) triangular(es); margem(ns) das lâmina(s) esparso(s)
espinescente(s); superfície(s) adaxial das lâmina(s) denso(s) lepidota(s)/verde/avermelhada/amarelada. Inflorescência:
posição axilar(es); tipo simples; tamanho da bráctea(s) mediana(s) do pedúnculo(s) menor que os entrenó(s)/maior(es) que
os entrenó(s); eixo da inflorescência(s) denso(s) tomentoso(s); cor do indumento da inflorescência(s) ferrugíneo; forma
das bráctea(s) floral(ais) triangular(es); ápice(s) das bráctea(s) floral(ais) acuminado(s)/agudo(s); tamanho da bráctea(s)
floral(ais) menor que as sépala(s). Flor: pedicelo(s) presente(s) conspícuo(s); forma das sépala(s) orbicular(es)/elíptica(s);
superfície(s) da face(s) abaxial das sépala(s) denso(s) tomentosa(s); forma das pétala(s) ovada(s)/elíptica(s); cor das pétala(s)
laranja; indumento das pétala(s) denso(s) tomentoso(s); filete(s) concrescido(s) acima do tubo não concrescido(s); posição dos
estame(s) na(s) antese exserto(s).

DESCRIÇÃO ADICIONAL

Erva rupícola, rizomatosa. Folhas 40–60, as interiores eretas ou suberetas, as exteriores suberetas a reflexas, formando
roseta simétrica; lâmina 58–70 × 3–4 cm, estreito-triangular, face adaxial verde, verde-amarelada ou avermelhada, densamente
adpresso-lepidota, face abaxial longitudinalmente nervado-estriada, margens espinhoso-serradas; espinhos conspícuos, aduncos,
antrorsos, rígidos, verde-esbranquiçados na porção basal e castanhos na apical. Inflorescência axilar, ereta; pedúnculo 40–
100 cm compr., robusto, esverdeado, densamente tomentoso; brácteas pedunculares da porção mediana polísticas, menores
a ultrapassando os entrenós; porção fértil da inflorescência simples; raque verde, encoberta por denso indumento tomentoso,
tricomas castanhos. Brácteas florais 0,3–0,9 × 0,5–3,6 cm, triangulares, ápice agudo, acuminado, ecarenadas, tomentosa, as
basais na antese menores que o comprimento das sépalas. Flores conspicuamente pediceladas, polísticas, as basais ca. 5 cm
compr., na antese patentes ou levemente suberetas; sépalas 1,4–1,5 × 0,7–1,3 cm, elípticas a suborbiculares, ápice obtuso,
arredondado ou emarginado, alaranjadas ou vermelho-alarenjadas, densamente tomentosas; pétalas 2,4–3,2 × 1–1,6 cm, ovado-
elípticas, ápice obtuso a arredondado, unha ausente, lâmina na antese ereta, alaranjada ou alaranjado-avermelhada, denso-
tomentosas; estames exsertos ou com anteras parcialmente exsertas; filetes livres acima da liberação das pétalas; ovário 1,5–2 cm;
estilete ca. 1,7 cm compr. Sementes discoides.

COMENTÁRIO

Espécie heliófita, encontrada como rupícola em afloramentos rochosos na região dos municípios de Corumbá e Ladário,
no oeste de Mato Grosso do Sul, próximo a fronteira com a Bolívia. O epíteto específico “excelsa” faz referência ao porte
elevado que pode atingir. Faz parte do complexo D. ferruginea (que inclui: D. excelsa, D. ferruginea, D. insignis (endêmica do
Paraguai), D. lymaniana e D. splendida), que é caracterizado morfologicamente por espécies que apresentam inflorescências com
indumento tomentoso-lanuginoso de coloração castanho-ferrugínea, flores pediceladas, pétalas não unguiculadas com face abaxial
indumentada e estames exsertos. Dyckia excelsa é morfologicamente similar a D. insignis, podendo ser distinguida basicamente
pelo porte maior de até ca. 2 m de altura (vs. até ca. 55 cm de altura) e pedúnculo robusto (vs. delgado).

Forma de Vida
Erva, Suculenta

Substrato
Rupícola

DISTRIBUIÇÃO

Nativa, é endêmica do Brasil

Domínios Fitogeográficos
Pantanal

Tipos de Vegetação
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Angiospermas Bromeliaceae A.Juss.

Vegetação Sobre Afloramentos Rochosos

Distribuição Geográfica
Ocorrências confirmadas
Centro-Oeste (Mato Grosso do Sul)

MATERIAL TESTEMUNHO

I.H. Ishii, 785, UFRN, ,  (UFRN00024665), Mato Grosso do Sul
A. Takahasi, 1098, COR,  (COR00000446), UFRN,  (UFRN00024664), Mato Grosso do Sul
M.C. Mendes, 4, COR,  (COR00000331), Mato Grosso do Sul
C.A. Melo, s.n., ICN,  (ICN00029980), Mato Grosso do Sul
M.C. Mendes, 4, RB,  (RB01301947), Mato Grosso do Sul
M.A.D. Moura, 10, RB,  (RB01330841), Mato Grosso do Sul
I.H. Ishii, 793, RB,  (RB01378972), Mato Grosso do Sul
R. Burle Marx, s.n., RB, 324436,  (RB00287211), Typus
F.R. Ferreira, 360, CEN (CEN00065133), Mato Grosso do Sul

IMAGENS DE CAMPO/ILUSTRAÇÕES

Figura 1: Dyckia excelsa Leme

Figura 2: Dyckia excelsa Leme
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Angiospermas Bromeliaceae A.Juss.

Figura 3: Dyckia excelsa Leme
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Angiospermas Bromeliaceae A.Juss.

Dyckia ferrisincola O.B.C.Ribeiro & Leme
DESCRIÇÃO

Caule: tipo rizoma(s). Folha: forma das lâmina(s) estreito(s) triangular(es); margem(ns) das lâmina(s) esparso(s)
espinescente(s); superfície(s) adaxial das lâmina(s) glabra(s). Inflorescência: posição axilar(es); tipo simples; tamanho da
bráctea(s) mediana(s) do pedúnculo(s) menor que os entrenó(s); eixo da inflorescência(s) lanuginoso(s); cor do indumento
da inflorescência(s) branco; forma das bráctea(s) floral(ais) triangular(es); ápice(s) das bráctea(s) floral(ais) acuminado(s);
tamanho da bráctea(s) floral(ais) menor que as sépala(s). Flor: pedicelo(s) presente(s); forma das sépala(s) oval(ais);
superfície(s) da face(s) abaxial das sépala(s) esparso(s) tomentosa(s); forma das pétala(s) obtrulada(s); cor das pétala(s)
laranja; indumento das pétala(s) ausente(s); filete(s) concrescido(s) acima do tubo mediano(s) concrescido(s); posição dos
estame(s) na(s) antese incluso(s).

DESCRIÇÃO ADICIONAL

Erva saxícola. Folhas 11–14, as interiores (eretas, suberetas, patentes), as exteriores suberetas-arqueadas; roseta (simétrica,
assimétrica; lâmina 20–22 × 2,5–3 cm, estreito-triangular, (rija, flexível), face adaxial verde a vinácea, glabra, face abaxial
longitudinalmente nervado-estriada, verde a vinácea, lepidota, margens esparsamente espinhoso-serradas; espinhos conspícuos,
patentes a retrorsos, castanhos. Inflorescência axilar, ereta; pedúnculo 35–40 cm compr., verde-avermelhado, tomentoso;
brácteas pedunculares da porção mediana polísticas, menores que os entrenós; porção fértil da inflorescência simples; raque
avermelhada, lanuginosa, tricomas brancos. Brácteas florais 1–1,1 × 0,5–0,6 cm, triangulares, ápice acuminado, levemente
carenadas, as basais na antese igualando o comprimento dos pedicelos, menores que o comprimento das sépalas. Flores
conspicuamente pediceladas, polísticas, as basais 1,5–1,6 cm compr., na antese patentes; sépalas 0,6–0,7 × 0,5–0,6 cm, ovais,
ápice arredondado e apiculado, avermelhadas, ecarenada lanuginosa; pétalas 1,1–1,2 × 0,9–1 cm, obtruladas, ápice emarginado,
lâmina na antese patente, alaranjada, glabras; estames inclusos; filetes conatos acima da liberação das pétalas; pistilo ca. 0,8 cm
compr.; ovário ca. 0,6 × 0,2 cm; estilete ca. 0,2 cm compr. 

COMENTÁRIO

Dyckia ferrisincola é conhecida apenas dos campos rupestres couraçados do município de Sarzedo, MG.
Dyckia ferrisincola está relacionada a D. saxatilis.

Forma de Vida
Erva, Suculenta

Substrato
Rupícola, Terrícola

DISTRIBUIÇÃO

Nativa, é endêmica do Brasil

Domínios Fitogeográficos
Cerrado

Tipos de Vegetação
Campo Rupestre

Distribuição Geográfica
Ocorrências confirmadas
Sudeste (Minas Gerais)

MATERIAL TESTEMUNHO

O.B.C. Ribeiro, 249, BHCB, 176689, Minas Gerais, Typus
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Angiospermas Bromeliaceae A.Juss.
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Angiospermas Bromeliaceae A.Juss.

Dyckia ferruginea Mez
DESCRIÇÃO

Caule: tipo rizoma(s). Folha: forma das lâmina(s) estreito(s) triangular(es); margem(ns) das lâmina(s) denso(s)
espinescente(s); superfície(s) adaxial das lâmina(s) denso(s) lepidota(s)/verde/cinérea/amarelada. Inflorescência: posição
axilar(es); tipo simples; tamanho da bráctea(s) mediana(s) do pedúnculo(s) menor que os entrenó(s); eixo da inflorescência(s)
pruinoso(s)/esparso(s) tomentoso(s); cor do indumento da inflorescência(s) ferrugíneo; forma das bráctea(s) floral(ais)
triangular(es)/lanceada(s)/oval(ais); ápice(s) das bráctea(s) floral(ais) acuminado(s)/atenuado(s); tamanho da bráctea(s)
floral(ais) menor que as sépala(s). Flor: pedicelo(s) presente(s); forma das sépala(s) oval(ais); superfície(s) da face(s) abaxial
das sépala(s) denso(s) tomentosa(s); forma das pétala(s) elíptica(s); cor das pétala(s) amarela; indumento das pétala(s)
tomentoso(s); filete(s) concrescido(s) acima do tubo não concrescido(s); posição dos estame(s) na(s) antese exserto(s).

DESCRIÇÃO ADICIONAL

Erva rupícola, rizomatosa. Folhas ca. 60, as interiores eretas, as exteriores patentes, a reflexas, formando roseta simétrica;
lâmina 35–95 × 3–4,9 cm, estreito-triangular, face adaxial verde, verde-amarelada, ou cinérea, densamente adpresso-
lepidota, margens denso espinhoso-serradas; espinhos conspícuos, geralmente aduncos, predominantemente antrorsos, verde-
esbranquiçadosna porção basal e castanhos na apical. Inflorescência axilar, ereta; pedúnculo ca. 85 cm compr., robusto, verde,
verde-avermelhado, avermelhado ou castanho, esparsamente tomentoso, pruinoso; brácteas pedunculares da porção mediana
polísticas, menores a igualando os entrenós; porção fértil da inflorescência simples; raque esverdeada, coberta por indumento
densamente tomentoso-lanuginoso, tricomas castanhos. Brácteas florais 0,5–1 cm compr., oval-triangulares a lanceoladas, ápice
atenuado-acuminado, as basais na antese menores que o comprimento das sépalas. Flores pediceladas, polísticas, as basais
ca. 1,6 cm compr., na antese patentes ou subpatentes; cálice actinomorfo; sépalas 0,6–0,9 × 0,4–0,5 cm, ovais, ápice obtuso
ou arredondado, densamente tomentosas a lanuginosas; pétalas 1–1,5 cm compr., elípticas, ápice arredondado-cuculado ou
obtuso, unha ausente, lâmina na antese ereta ou subereta, amarelo-esverdeada na base e amarela na porção superior, tomentosas;
estames exsertos; filetes livres acima da liberação das pétalas. Sementes discoides.

COMENTÁRIO

Espécie heliófita, encontrada como rupícola em escarpas e afloramentos rochosos da Serra das Araras, na região de Cáceres,
no Mato Grosso. Sua ocorrência no Mato Grosso do Sul precisa ser melhor compreendida, visto que materiais identificados
como D. ferruginea neste estado podem se tratar de outras espécies do complexo D. ferruginea (que inclui: D. excelsa, D.
ferruginea, D. insignis (endêmica do Paraguai), D. lymaniana e D. splendida). Este complexo é caracterizado morfologicamente
por apresentar inflorescências com indumento tomentoso-lanuginoso de coloração castanho-ferrugínea, flores pediceladas, pétalas
não unguiculadas com face abaxial indumentada e estames exsertos. O epíteto específico “ferruginea” faz referência ao indumento
da raque da inflorescência e perianto das flores, que apresenta coloração ferrugínea. Dyckia ferruginea é morfologicamente muito
similar a D. lymaniana e D. splendida, que ocorrem no Mato Grosso do Sul.

Forma de Vida
Erva, Suculenta

Substrato
Rupícola, Terrícola

DISTRIBUIÇÃO

Nativa, é endêmica do Brasil

Domínios Fitogeográficos
Cerrado, Pantanal

Tipos de Vegetação
Cerrado (lato sensu), Vegetação Sobre Afloramentos Rochosos
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Angiospermas Bromeliaceae A.Juss.

Distribuição Geográfica
Ocorrências confirmadas
Centro-Oeste (Mato Grosso)
Possíveis ocorrências
Centro-Oeste (Mato Grosso do Sul)

MATERIAL TESTEMUNHO

O. Kuntze, s.n., B (B 10 0186504), GH,  (GH00029056), NY,  (NY00335414), NY,  (NY00873361), Typus

IMAGENS DE CAMPO/ILUSTRAÇÕES

Figura 1: Dyckia ferruginea Mez

Figura 2: Dyckia ferruginea Mez
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Angiospermas Bromeliaceae A.Juss.

Figura 3: Dyckia ferruginea Mez

Figura 4: Dyckia ferruginea Mez

Figura 5: Dyckia ferruginea Mez
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Angiospermas Bromeliaceae A.Juss.

Dyckia fosteriana L.B.Sm.
Este tratamento é composto pelos seguintes táxons: Dyckia fosteriana, Dyckia fosteriana var. fosteriana, Dyckia fosteriana var.
robustior.

DESCRIÇÃO

Caule: tipo rizoma(s). Folha: forma das lâmina(s) estreito(s) triangular(es); margem(ns) das lâmina(s) denso(s)
espinescente(s); superfície(s) adaxial das lâmina(s) denso(s) lepidota(s)/verde/cinérea/avermelhada. Inflorescência: posição
axilar(es); tipo simples/composta(s) primária(s); tamanho da bráctea(s) mediana(s) do pedúnculo(s) maior(es) que os
entrenó(s); eixo da inflorescência(s) denso(s) tomentoso(s); cor do indumento da inflorescência(s) ferrugíneo; forma das
bráctea(s) floral(ais) estreito(s) triangular(es)/lanceada(s); ápice(s) das bráctea(s) floral(ais) acuminado(s)/atenuado(s);
tamanho da bráctea(s) floral(ais) maior(es) que as sépala(s)/menor que as pétala(s). Flor: pedicelo(s) presente(s) conspícuo(s);
forma das sépala(s) oval(ais)/triangular(es)/elíptica(s); superfície(s) da face(s) abaxial das sépala(s) denso(s) tomentosa(s);
forma das pétala(s) obtrulada(s)/unguiculada(s); cor das pétala(s) laranja; indumento das pétala(s) ausente(s); filete(s)
concrescido(s) acima do tubo pouco concrescido(s); posição dos estame(s) na(s) antese incluso(s).

DESCRIÇÃO ADICIONAL

Erva rupícola, rizomatosa. Folhas ca. 80, as interiores suberetas, as exteriores patentes a reflexas; roseta simétrica; lâmina 8–
22 × 0,7–1,6 cm, estreito-triangular, flexível, face adaxial roxo-cinéreas, verdes ou verde-avermelhadas, denso-lepidota, face
abaxial longitudinalmente nervado-estriada, cinérea, denso-lepidota, margens denso espinhoso-serradas; espinhos conspícuos,
aduncos,  predominantemente antrorsos, flexíveis, esverdeados, castanho-amarelados ou cinéreos. Inflorescência axilar, ereta;
pedúnculo 12–23 cm compr., robusto, verde, densamente tomentoso; brácteas pedunculares da porção mediana polísticas,
ultrapassando os entrenós; porção fértil da inflorescência simples ou composta primária, com 1–4 ramos primários suberetos,
locados na base da porção fértil da inflorescência; raque verde, densamente floculoso-tomentosa, tricomas castanhos. Brácteas
florais 1,4–2,2 × 0,4–0,6 cm, estreito-triangulares a lanceoladas, ápice atenuado-acuminado, levemente carenadas, tomentosa,
as basais na antese igualando o comprimento das flores. Flores conspicuamente pediceladas, polísticas, as basais ca. 2,5 cm
compr., na antese patentes a levemente reflexas; cálice actinomorfo; sépalas 1,1–1,5 × 0,5–0,9 cm, oval-triangulares a estreito-
elípticas, ápice agudo, avermelhadas, levemente carenadas, densamente floculoso-tomentosa; pétalas 0,8–2,1 × 0,5–0,9 cm,
obtruladas, ápice arredondado ou emarginado, unha presente, lâmina na antese subereta a patente, alaranjada, glabras; estames
inclusos; filetes conatos acima da liberação das pétalas; pistilo ca. 1,2 cm compr.; ovário ca. 0,7 × 0,29 cm; estilete ca. 0,2 cm
compr. Sementes discoides.

COMENTÁRIO

A espécie é heliófita e ocorre em afloramentos e escarpas rochosas do sudeste do estado do Paraná. O epíteto específico
“fosteriana” presta homenagem ao botânico americano Mulford Bateman Foster, grande horticultor e colecionador de bromélias.
É morfologicamente similar a D. monticola, se distinguindo basicamente por apresentar inflorescência geralmente simples
(vs. composta), com margens das brácteas florais conspicuamente espinhoso-serradas (vs. margens das brácteas florais
inconspicuamente espinhoso-serradas ou inteiras).

Forma de Vida
Erva, Suculenta

Substrato
Rupícola, Terrícola

DISTRIBUIÇÃO

Nativa, é endêmica do Brasil

Domínios Fitogeográficos
Mata Atlântica
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Angiospermas Bromeliaceae A.Juss.

Tipos de Vegetação
Vegetação Sobre Afloramentos Rochosos

Distribuição Geográfica
Ocorrências confirmadas
Sul (Paraná)
Possíveis ocorrências
Sul (Santa Catarina)

CHAVE DE IDENTIFICAÇÃO

1. Planta com até 1 m de altura quando florida; folhas com face adaxial arroxeado-cinéreas, com escamas conspícuas; margens das
lâminas foliares com espinhos densamente dispostos na região mediana, espaçados por menos de 5 mm;
.. D. fosteriana var. fosteriana
1’. Planta com mais de 1 m de altura quando florida; folhas com face adaxial verde ou verde-avermelhada, com escamas adpressas
e inconspícuas; margens das lâminas foliares com espinhos laxamente dispostos na região mediana, espaçados por mais de 7 mm;
.. D. fosteriana var. robustior
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Angiospermas Bromeliaceae A.Juss.

Dyckia fosteriana L.B.Sm. var. fosteriana

DESCRIÇÃO

Planta com até 1 m de altura quando florida. Folhas com face adaxial arroxeado-cinéreas, com escamas conspícuas; margens das
lâminas foliares com espinhos densamente dispostos na região mediana, espaçados por menos de 5 mm.

COMENTÁRIO

Ocorre em afloramentos e escarpas rochosas da região de São Luís do Purunã e Balsa Nova, no rebordo do Segundo Planalto do
Paraná. Esta variedade é cultivada como planta ornamental suculenta no Brasil e no exterior.

Forma de Vida
Erva, Suculenta

Substrato
Rupícola

DISTRIBUIÇÃO

Nativa, é endêmica do Brasil

Domínios Fitogeográficos
Mata Atlântica

Tipos de Vegetação
Vegetação Sobre Afloramentos Rochosos

Distribuição Geográfica
Ocorrências confirmadas
Sul (Paraná)
Possíveis ocorrências
Sul (Santa Catarina)

MATERIAL TESTEMUNHO

G. Hatschbach, 1567, MBM (MBM034066), US, 47000,  (US01935344), Paraná
M.B. Foster, 1154, GH,  (GH00029058), Paraná, Typus
J.G. Kuhlmann, s.n., RB,  (RB00640568), Paraná
J.G. Kuhlmann, s.n., RB, 47000,  (RB00640238), Paraná
C.B. Poliquesi, 585, MBM,  (K000976006), Paraná
O.S. Ribas, 7254, MBM (MBM319843), Paraná
J.M. Silva, 15, MBM (MBM105373), Paraná

IMAGENS DE CAMPO/ILUSTRAÇÕES
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Angiospermas Bromeliaceae A.Juss.

Figura 1: Dyckia fosteriana var. fosteriana L.B.Sm.

Figura 2: Dyckia fosteriana var. fosteriana L.B.Sm.
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Angiospermas Bromeliaceae A.Juss.

Dyckia fosteriana var. robustior L.B.Sm.
DESCRIÇÃO

Planta com mais de 1 m de altura quando florida; folhas com face adaxial verde ou verde-avermelhada, com escamas adpressas e
inconspícuas; margens das lâminas foliares com espinhos laxamente dispostos na região mediana, espaçados por mais de 7 mm;

COMENTÁRIO

Ocorre em afloramentos e escarpas rochosas da Serra do Mar do Paraná. Tem sido confundida com D. reitzii, diferindo
desta pelos espinhos das margens das lâminas foliares esverdeados ou castanho-amarelados (vs. castanhos a pretos), pelas
inflorescências com flores geralmente laxamente dispostas (vs. densamente dispostas e congestas), e flores na antese com pétalas
com lâminas suberetas (vs. subereto-pantentes). Esta variedade também é similar a D. monticola, da qual difere basicamente pelas
brácteas florais conspicuamente espinhoso-serradas (vs. inconspicuamente espinhoso-serradas a inteiras).

Forma de Vida
Erva, Suculenta

Substrato
Rupícola, Terrícola

DISTRIBUIÇÃO

Nativa, é endêmica do Brasil

Domínios Fitogeográficos
Mata Atlântica

Tipos de Vegetação
Vegetação Sobre Afloramentos Rochosos

Distribuição Geográfica
Ocorrências confirmadas
Sul (Paraná)
Possíveis ocorrências
Sul (Santa Catarina)

MATERIAL TESTEMUNHO

R. Morokawa, 102, UPCB (UPCB0033313), Paraná
G.O. Romão, 1614, ESA (ESA106865), Paraná
Santos & Socher, 918, UPCB (UPCB0043288)
J. Cordeiro, 1356, MBM (MBM208353)
G. Hatschbach, 24941, NY,  (NY00376549), Paraná
J.M. Silva, 1523, MBM (MBM184932), Paraná
M.E. Engels, 1126, FURB (FURB47624)
E.D. Lozano, 2698, MBM (MBM394292)
G. Hatschbach, 17310, US,  (US00089054), MBM (MBM034113), Paraná, Typus
M. Savarais, 374, MBM (MBM398982), Paraná
J. Cordeiro, 1764, MBM (MBM254510), Paraná
J.M. Silva, 1523, MBM (MBM184932), Paraná
M.E. Engels, 1126, MBM (MBM395302), Paraná

IMAGENS DE CAMPO/ILUSTRAÇÕES
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Angiospermas Bromeliaceae A.Juss.

Figura 1: Dyckia fosteriana var. robustior L.B.Sm.
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Angiospermas Bromeliaceae A.Juss.

Dyckia frigida Hook.f.
Tem como sinônimo
homotípico Pourretia frigida (Hook.f.) Linden
heterotípico Dyckia regalis Linden & E.Morren ex Baker

DESCRIÇÃO

Caule: tipo rizoma(s)/estolão. Folha: forma das lâmina(s) estreito(s) triangular(es); margem(ns) das lâmina(s) denso(s)
espinescente(s); superfície(s) adaxial das lâmina(s) glabra(s)/esparso(s) lepidota(s)/verde/avermelhada/amarelada.
Inflorescência: posição axilar(es); tipo simples/composta(s) primária(s); tamanho da bráctea(s) mediana(s) do pedúnculo(s)
maior(es) que os entrenó(s); eixo da inflorescência(s) esparso(s) tomentoso(s)/denso(s) tomentoso(s); cor do indumento da
inflorescência(s) ferrugíneo; forma das bráctea(s) floral(ais) triangular(es)/oval(ais); ápice(s) das bráctea(s) floral(ais)
acuminado(s)/atenuado(s); tamanho da bráctea(s) floral(ais) maior(es) que os pedicelo(s)/menor que as pétala(s). Flor:
pedicelo(s) presente(s) conspícuo(s); forma das sépala(s) oval(ais); superfície(s) da face(s) abaxial das sépala(s) denso(s)
tomentosa(s)/esparso(s) tomentosa(s); forma das pétala(s) obovada(s)/obtrulada(s)/unguiculada(s); cor das pétala(s) laranja;
indumento das pétala(s) ausente(s); filete(s) concrescido(s) acima do tubo não concrescido(s); posição dos estame(s) na(s)
antese incluso(s).

DESCRIÇÃO ADICIONAL

Erva rupícola, rizomatosa ou raramente estolonífera. Folhas ca. 50, as interiores suberetas, as exteriores patentes a reflexas;
roseta simétrica; lâmina 11–37 × 1,6–3 cm, estreito-triangular, flexível, face adaxial verde, verde-amarelada ou verde-
avermelhada, esparsamente lepidota a glabra, face abaxial longitudinalmente nervado-estriada, verde, denso-lepidota, margens
denso espinhoso-serradas; espinhos conspícuos, aduncos, antrorsos, flexíveis, castanhos. Inflorescência axilar, ereta; pedúnculo
31–48 cm compr., robusto, verde-avermelhado, tomentoso; brácteas pedunculares da porção mediana polísticas, igualando a
ultrapassando os entrenós; porção fértil da inflorescência simples ou composta primária, com 1–9 ramos primários suberetos,
locados na base da porção fértil da inflorescência; raque verde ou avermelhada, tomentosa, tricomas castanhos. Brácteas florais
0,5–1,8 cm compr., oval-triangulares, ápice agudo a atenuado-acuminado, as basais na antese igualando o comprimento das
sépalas a igualando o comprimento das flores. Flores pediceladas, polísticas, 1,1–1,8 cm compr., na antese patentes a suberetas;
sépalas 0,5–0,9 × 0,4–0,6 cm, ovais, ápice obtuso a arredondado, laranja-avermelhadas, tomentosa; pétalas 1–1,4 × 0,6–0,9 cm,
obovadas, ápice arredondado ou emarginado, unha presente, lâmina na antese ereta ou subereta, alaranjada, glabras; estames
inclusos; filetes livres acima da liberação das pétalas; pistilo ca. 0,6 cm compr.; ovário ca. 0,4 × 0,25 cm; estilete ca. 0,1 cm
compr. Sementes discoides.

COMENTÁRIO

A espécie é heliófita e ocorre em afloramentos e escarpas rochosas areníticas da porção sul dos Campos Gerais, no segundo
planalto do estado do Paraná. O epíteto específico “frigida” faz referência ao espécime originalmente descrito pelo autor, que
floresceu em cultivo durante o inverno da Inglaterra, assim como por ser proveniente de uma região fria do sul do Brasil. É
morfologicamente similar a D. encholirioides, se distinguindo pelos espinhos das margens foliares pretos (vs. castanho-
esverdeados), pelo porte menor quando florida e flores com pétalas sempre alaranjadas (vs. geralmente amarelas).

Forma de Vida
Erva, Suculenta

Substrato
Rupícola

DISTRIBUIÇÃO

Nativa, é endêmica do Brasil

Domínios Fitogeográficos
Mata Atlântica
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Angiospermas Bromeliaceae A.Juss.

Tipos de Vegetação
Vegetação Sobre Afloramentos Rochosos

Distribuição Geográfica
Ocorrências confirmadas
Sul (Paraná)

MATERIAL TESTEMUNHO

A.R. Reitz, 17537, US,  (US01935346), US,  (US01935345), NY,  (NY00376563), Paraná
P. Dusén, 4059, R,  (R010005696), Paraná
G. Hatschbach, 24664, MBM (MBM015554), Paraná
L.T. Dombrowski, 12551, MBM (MBM180491), Paraná
L.T. Dombrowski, 14241, MBM (MBM180490), Paraná
P. Dusén, 2801, R,  (R010005695), Paraná

IMAGENS DE CAMPO/ILUSTRAÇÕES

Figura 1: Dyckia frigida Hook.f.

Figura 2: Dyckia frigida Hook.f.
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Angiospermas Bromeliaceae A.Juss.

Figura 3: Dyckia frigida Hook.f.
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Angiospermas Bromeliaceae A.Juss.

Dyckia glabrifolia Leme & O.B.C.Ribeiro
DESCRIÇÃO

Caule: tipo rizoma(s). Folha: forma das lâmina(s) estreito(s) triangular(es); margem(ns) das lâmina(s) esparso(s)
espinescente(s); superfície(s) adaxial das lâmina(s) glabra(s). Inflorescência: posição axilar(es); tipo simples/composta(s)
primária(s); tamanho da bráctea(s) mediana(s) do pedúnculo(s) menor que os entrenó(s); eixo da inflorescência(s)
lanuginoso(s); cor do indumento da inflorescência(s) branco; forma das bráctea(s) floral(ais) triangular(es)/oval(ais);
ápice(s) das bráctea(s) floral(ais) acuminado(s)/caudada(s); tamanho da bráctea(s) floral(ais) menor que as pétala(s). Flor:
pedicelo(s) presente(s) inconspícuo(s); forma das sépala(s) oval(ais); superfície(s) da face(s) abaxial das sépala(s) denso(s)
tomentosa(s); forma das pétala(s) obovada(s)/unguiculada(s); cor das pétala(s) laranja; indumento das pétala(s) ausente(s);
filete(s) concrescido(s) acima do tubo mediano(s) concrescido(s); posição dos estame(s) na(s) antese incluso(s).

DESCRIÇÃO ADICIONAL

Erva saxícola, rizomatosa. Folhas 17 a 25, as exteriores suberetas-arqueadas; lâmina 21–38 × 2–4 cm, estreito-triangular, rija,
face adaxial verde a avermelhada, glabra, face abaxial longitudinalmente nervado-estriada, glabra com terço inferior lepidoto,
margens esparsamente espinhoso-serradas; espinhos conspícuos, patentes, antrorsos. Inflorescência axilar, ereta; pedúnculo
36–81 cm compr., verde, glabrescente a glabro; brácteas pedunculares da porção mediana polísticas, menores que os entrenós;
raque verde a alaranjada, lanuginosa, tricomas brancos. Brácteas florais 1–2,5 × 0,4–0,8 cm, oval-triangulares, ápice acuminado,
ecarenadas, lanuginosa, as basais na antese superando o comprimento das flores. Flores conspicuamente pediceladas, polísticas,
as basais ca. 1,6–1,9 cm compr., na antese patentes; sépalas 0,6–0,8 × 0,6 cm, ovais, ápice agudo-apiculado, alaranjadas,
ecarenada, lanuginosa; pétalas 1,2–1,3 × 1–1,1 cm, obovada-espatulada, ápice obtuso a subagudo, lâmina na antese subereta,
alaranjada, glabras; estames inclusos; filetes conatos acima da liberação das pétalas; pistilo 0,8–0,9 cm compr.; ovário ca. 0,6 cm
compr.; estilete ca. 0,1 cm compr.. Fruto ca. 1,5 × 1,1 cm). 

COMENTÁRIO

Dyckia glabrifolia ocorre como saxícola nos afloramentos rochosos de quartzito dos Campos Rupestres, em Três Corações.
Dyckia glabrifolia está intimamente relacionada a D. trichostachya e D. weddelliana. Difere de D. trichostachya por apresentar
lâminas das folhas glabras em ambos os lados (vs. densamente lepidoto principalmente abaialmente), brácteas florais acuminado-
caudado (vs. agudas), sépalas subagudas e apiculadas (vs. obtusas), e pelos filamentos connate por 3-4 mm acima o tubo comum
com as pétalas (vs. livre). Difere de D. weddelliana pelas lâminas das folhas com espinhos antrorsos (vs. retrorsos), brácteas
do pedúnculo densamente denticulado (vs. inteiras), inflorescência pálido-lanata (vs. ferruginoso-furfurácea), e pelas sépalas
subagudas e apiculadas (vs. obtusos).

Forma de Vida
Erva, Suculenta

Substrato
Rupícola

DISTRIBUIÇÃO

Nativa, é endêmica do Brasil

Domínios Fitogeográficos
Cerrado

Tipos de Vegetação
Campo Rupestre

Distribuição Geográfica
Ocorrências confirmadas
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Angiospermas Bromeliaceae A.Juss.

Sudeste (Minas Gerais)

MATERIAL TESTEMUNHO

E.M.C. Leme, 7273, RB, 542609,  (RB00778733), Typus
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Angiospermas Bromeliaceae A.Juss.

Dyckia glandulosa L.B.Sm. & Reitz
DESCRIÇÃO

Caule: tipo rizoma(s). Folha: forma das lâmina(s) estreito(s) triangular(es); margem(ns) das lâmina(s) esparso(s)
espinescente(s); superfície(s) adaxial das lâmina(s) esparso(s) lepidota(s). Inflorescência: posição axilar(es); tipo simples;
tamanho da bráctea(s) mediana(s) do pedúnculo(s) menor que os entrenó(s); eixo da inflorescência(s) pubescente(s); cor
do indumento da inflorescência(s) branco; forma das bráctea(s) floral(ais) triangular(es)/oval(ais); ápice(s) das bráctea(s)
floral(ais) acuminado(s); tamanho da bráctea(s) floral(ais) menor que as sépala(s). Flor: pedicelo(s) presente(s) conspícuo(s);
forma das sépala(s) oval(ais); superfície(s) da face(s) abaxial das sépala(s) pubescente(s) glandulosa(s); forma das pétala(s)
romboide(s); cor das pétala(s) laranja; indumento das pétala(s) ausente(s); filete(s) concrescido(s) acima do tubo não
concrescido(s); posição dos estame(s) na(s) antese incluso(s).

DESCRIÇÃO ADICIONAL

Erva rupícola. Lâmina foliar 18,8–21,4 × 1,4–2,3 cm, estreito-triangular, face adaxial glabra, face abaxial lepidota, margens
esparsamente espinhoso-serradas; espinhos conspícuos, aduncos, antrorsos. Inflorescência axilar, ereta; pedúnculo 30,6–34,4
cm compr., tricomas glandulares esparsos; brácteas pedunculares da porção mediana polísticas, menores, que os entrenós;
porção fértil da inflorescência simples; raque com tricomas glandulares. Brácteas florais 0,5–0,9 cm compr., oval-triangulares,
ápice acuminado, carenadas, tricomas glandulares, as basais na antese menores que o comprimento das sépalas. Flores
conspicuamente pediceladas, polísticas, as basais ca. 1,2–1,5 cm compr., na antese patentes; sépalas 0,7–1 × 0,6 cm, ovais, ápice
obtuso, alaranjadas, a abaxial ecarenada, indumentada; tricomas glandulosos; pétalas 1,2–1,5 × 0,8 cm, romboides, ápice obtuso,
lâmina na antese glabras; estames inclusos; filetes livres acima da liberação das pétalas; estilete ca. 0,1 cm compr. 

COMENTÁRIO

A espécie é conhecida apenas do Parque Estadual do Pico do Itambé, nos campos rupestres acima de 1500 m elevação. Também
foi observada nos campos rupestres do Parque Estadual do Rio Preto, acima de 1400 m de elevação.
Pode ser facilmente reconhecida pela presença de tricomas glandulares.

Forma de Vida
Erva, Suculenta

Substrato
Rupícola

DISTRIBUIÇÃO

Nativa, é endêmica do Brasil

Domínios Fitogeográficos
Cerrado

Tipos de Vegetação
Campo Rupestre

Distribuição Geográfica
Ocorrências confirmadas
Sudeste (Minas Gerais)

MATERIAL TESTEMUNHO

G.M. Magalhães, 18959, HB, NY,  (NY00247070), US,  (US00089055), Minas Gerais, Typus
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Angiospermas Bromeliaceae A.Juss.

Dyckia goehringii E.Gross & Rauh
DESCRIÇÃO

Caule: tipo estolão. Folha: forma das lâmina(s) estreito(s) triangular(es); margem(ns) das lâmina(s) denso(s) espinescente(s);
superfície(s) adaxial das lâmina(s) denso(s) lepidota(s)/avermelhada/branca. Inflorescência: posição axilar(es); tipo
simples; tamanho da bráctea(s) mediana(s) do pedúnculo(s) menor que os entrenó(s); eixo da inflorescência(s) esparso(s)
tomentoso(s); cor do indumento da inflorescência(s) branco; forma das bráctea(s) floral(ais) triangular(es)/oval(ais); ápice(s)
das bráctea(s) floral(ais) acuminado(s); tamanho da bráctea(s) floral(ais) menor que as sépala(s). Flor: pedicelo(s) presente(s)
inconspícuo(s); forma das sépala(s) oval(ais); superfície(s) da face(s) abaxial das sépala(s) tomentosa(s); forma das pétala(s)
obovada(s)/obtrulada(s); cor das pétala(s) laranja/vermelha; indumento das pétala(s) esparso(s) tomentoso(s); filete(s)
concrescido(s) acima do tubo não concrescido(s); posição dos estame(s) na(s) antese antera(s) parcialmente exserta(s).

DESCRIÇÃO ADICIONAL

Erva rupícola, estolonífera. Folhas ca. 30, as interiores suberetas, as exteriores patentes a reflexas, formando roseta
simétrica; lâmina 8–20 × 1–2 cm, estreito-triangular, flexível, face adaxial branco-avermelhada, densamente adpresso-lepidota,
margens denso espinhoso-serrada; espinhos conspícuos, patentes ou aduncos, predominantemente retrorsos, esbranquiçados.
Inflorescência axilar, ereta; pedúnculo 40–50 cm compr., delgado, verde ou avermelhado, esparsamente tomentoso; brácteas
pedunculares da porção mediana polísticas, menores que os entrenós; porção fértil da inflorescência simples; raque
avermelhada, tomentosa, tricomas brancos. Brácteas florais ca. 0,5 cm compr., oval-triangulares, ápice  acuminado, as basais
na antese menores que o comprimento das sépalas. Flores inconspicuamente pediceladas, polísticas, na antese suberetas; sépalas
ca. 0,7 cm long., ovais, ápice arredondado, avermelhadas, tomentosas; pétalas ca. 1 × 1 cm, obtruladas ou obovadas, ápice
arredondado ou emarginado, lâmina na antese ereta, laranja-avermelhada, esparso-tomentosas; estames anteras parcialmente
exsertas; filetes livres acima da liberação das pétalas. Sementes discoides.

COMENTÁRIO

Espécie heliófita que pode ser encontrada como rupícola em afloramentos rochosos na região do município de Portelândia, no
sudoeste de Goiás. O epíteto específico “goehringii” presta homenagem a Adalbert Goehring, que cuidava das bromeliáceas
xerofíticas do Jardim Botânico da Universidade de Heidelberg (Alemanha). Apresenta similaridade morfológica com D.
grandidentata, da qual pode ser distinguida basicamente pelas lâminas foliares com face adaxial branco-avermelhadas (vs. verde-
avermelhadas) e pétalas esparso-tomentosas (vs. glabras). A espécies é cultivada como planta ornamental suculenta, devido ao seu
aspecto vegetativo prateado e estolões aéreos, que geram um entouceiramento peculiar.

Forma de Vida
Erva, Suculenta

Substrato
Rupícola

DISTRIBUIÇÃO

Nativa, é endêmica do Brasil

Domínios Fitogeográficos
Cerrado

Tipos de Vegetação
Campo Rupestre, Vegetação Sobre Afloramentos Rochosos

Distribuição Geográfica
Ocorrências confirmadas
Centro-Oeste (Goiás)
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Angiospermas Bromeliaceae A.Juss.

MATERIAL TESTEMUNHO

E.F. Duarte, s.n., UFRN,  (UFRN00017381), Goiás

IMAGENS DE CAMPO/ILUSTRAÇÕES

Figura 1: Dyckia goehringii E.Gross & Rauh

Figura 2: Dyckia goehringii E.Gross & Rauh
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Angiospermas Bromeliaceae A.Juss.

Figura 3: Dyckia goehringii E.Gross & Rauh

BIBLIOGRAFIA

P.J. Braun & E.E. Pereira. 2006. Succulent and Xeromorphic Bromeliads of Brazil Part 3 Encholirium maximum, Orthophytum
burle-marxii & Dyckia goehringii.  Cactus and Succulent Journal 78 (4): 160-164.
P.J. Braun & E.E. Pereira. 2004. Zur Klärung der Herkunft von Dyckia goehringii. Die Bromelie 2004(3): 64-55.
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Angiospermas Bromeliaceae A.Juss.

Dyckia goiana L.B.Sm.
Tem como sinônimo
heterotípico Dyckia formosensis Leme & Z.J.G.Miranda

DESCRIÇÃO

Caule: tipo acaule. Folha: forma das lâmina(s) estreito(s) triangular(es); margem(ns) das lâmina(s) esparso(s) espinescente(s);
superfície(s) adaxial das lâmina(s) denso(s) lepidota(s)/verde/avermelhada. Inflorescência: posição axilar(es); tipo simples/
composta(s) primária(s); tamanho da bráctea(s) mediana(s) do pedúnculo(s) menor que os entrenó(s)/maior(es) que os
entrenó(s); eixo da inflorescência(s) denso(s) tomentoso(s); cor do indumento da inflorescência(s) cinéreo; forma das
bráctea(s) floral(ais) triangular(es)/lanceada(s)/oval(ais); ápice(s) das bráctea(s) floral(ais) acuminado(s)/caudada(s); tamanho
da bráctea(s) floral(ais) maior(es) que os pedicelo(s)/menor que as pétala(s)/maior(es) que as pétala(s). Flor: pedicelo(s)
presente(s) conspícuo(s); forma das sépala(s) oval(ais); superfície(s) da face(s) abaxial das sépala(s) tomentosa(s); forma das
pétala(s) obovada(s)/elíptica(s); cor das pétala(s) laranja; indumento das pétala(s) ausente(s); filete(s) concrescido(s) acima do
tubo mediano(s) concrescido(s); posição dos estame(s) na(s) antese incluso(s).

DESCRIÇÃO ADICIONAL

Erva terrícola, acaulescente. Folhas ca. 18, as interiores eretas, as exteriores patentes; roseta simétrica; lâmina 60–65 × 3,5–
4 cm, estreito-triangular, flexível, face adaxial verde ou verde-avermelhada, adpressa e inconspicuamente denso-lepidota, face
abaxial longitudinalmente nervado-estriada, lepidota, margens esparsamente espinhoso-serradas; espinhos conspícuos,
aduncos, retrorsos, castanhos. Inflorescência axilar, ereta; pedúnculo 95–100 cm compr., delgado, avermelhado a castanho,
densamente tomentoso; brácteas pedunculares da porção mediana polísticas, menores a excedendo os entrenós; porção
fértil da inflorescência simples ou raramente composta primária, com 1–4 ramos primários suberetos, locados na base da
porção fértil da inflorescência; raque avermelhada a castanha, tomentosa, tricomas brancos, a cinéreos. Brácteas florais 1,5–
3,5 × 0,6–1,5 cm, oval-triangulares a lanceoladas, ápice acuminado-caudado, ecarenadas, tomentosa, as basais na antese menores
que o comprimento das sépalas a superando o comprimento das flores. Flores conspicuamente pediceladas, polísticas, as
basais  1,8–2,2 cm compr., na antese patentes, a levemente reflexas; cálice actinomorfo; sépalas 0,6–1 × 0,7–0,8 cm,
ovais, ápice obtuso, alaranjadas, ecarenadas, tomentosa; tricomas; pétalas 1–1,4 × 0,8–1,2 cm, obovadas a elípticas, ápice obtuso
ou emarginado, unha presente, lâmina na antese ereta, alaranjada, glabras; estames inclusos; filetes conatos acima da liberação
das pétalas; pistilo ca. 1,2 cm compr.; estilete 0,1–0,35 cm compr.

COMENTÁRIO

Espécie heliófita, encontrada como terrícola em cerrado aberto e próximo a afloramentos rochosos na região de Formosa em
Goiás. O epíteto específico “goiana” faz referência ao estado brasileiro de Goiás. A espécie é caracterizada por apresentar rosetas
isoladas em meio a vegetação herbácea, sendo muito similar a D. uleana e D. weddelliana. 

Forma de Vida
Erva, Suculenta

Substrato
Rupícola, Terrícola

DISTRIBUIÇÃO

Nativa, é endêmica do Brasil

Domínios Fitogeográficos
Cerrado

Tipos de Vegetação
Cerrado (lato sensu)

Distribuição Geográfica
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Angiospermas Bromeliaceae A.Juss.

Ocorrências confirmadas
Centro-Oeste (Goiás)

MATERIAL TESTEMUNHO

H.S. Irwin, 15163, US, MO (MO2117269), MO (MO2117270), NY,  (NY00247071), Goiás, Typus
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Angiospermas Bromeliaceae A.Juss.

Dyckia gouveiana Leme & O.B.C.Ribeiro
DESCRIÇÃO

Caule: tipo rizoma(s). Folha: forma das lâmina(s) estreito(s) triangular(es); margem(ns) das lâmina(s) denso(s)
espinescente(s); superfície(s) adaxial das lâmina(s) denso(s) lepidota(s)/branca. Inflorescência: posição axilar(es); tipo simples;
tamanho da bráctea(s) mediana(s) do pedúnculo(s) menor que os entrenó(s); eixo da inflorescência(s) lanuginoso(s); cor
do indumento da inflorescência(s) branco; forma das bráctea(s) floral(ais) triangular(es)/oval(ais); ápice(s) das bráctea(s)
floral(ais) acuminado(s)/caudada(s); tamanho da bráctea(s) floral(ais) maior(es) que as sépala(s). Flor: pedicelo(s) presente(s)
conspícuo(s); forma das sépala(s) oval(ais); superfície(s) da face(s) abaxial das sépala(s) denso(s) tomentosa(s); forma das
pétala(s) unguiculada(s); cor das pétala(s) laranja; indumento das pétala(s) ausente(s); filete(s) concrescido(s) acima do tubo
pouco concrescido(s); posição dos estame(s) na(s) antese incluso(s).

DESCRIÇÃO ADICIONAL

Erva rupícola. Folhas 12 a 18, as interiores suberetas a eretas, as exteriores suberetas; lâmina 12–18 × 2–2,6 cm, estreito-
triangular, rija, face adaxial verde, denso-lepidota, face abaxial longitudinalmente nervado-estriada, verde, denso-lepidota,
margens denso espinhoso-serradas; espinhos conspícuos, aduncos, antrorsos, castanhos. Inflorescência axilar, ereta; pedúnculo
18–30 cm compr., robusto, verde-avermelhado, glabrescente a esparsamente tomentoso; brácteas pedunculares da porção
mediana polísticas, menores qur os entrenós; porção fértil da inflorescência simples; raque avermelhada vermelho escura,
densamente tomentosa, tricomas brancos. Brácteas florais 1,3–1,9 × 0,7–1 cm, oval-triangulares, ápice acuminado, ecarenadas,
denso-lepidota, as basais na antese superando o comprimento das flores. Flores conspicuamente pediceladas, polísticas, as
basais 1,6–1,7 cm compr., na antese patentes; sépalas 0.7–0,8 × 0,5–0,6  cm, ovais, ápice  agudo-apiculado, alaranjadas a
avermelhadas, ecarenada, densamente tomentosa; tricomas simples; pétalas 1,1–1,2 × 0,9  cm, obtruladas, ápice agudo, lâmina
na antese ereta, alaranjada, glabras; estames inclusos; filetes conatos acima da liberação das pétalas; pistilo 0,9 cm compr.; ovário
0,5 cm compr.; estilete 0,2 cm compr. 

COMENTÁRIO

Dyckia gouveiana cresce como rupícola pelos afloramentos rochosos do município de Gouveia.
A espécie pode ser reconhecida por apresentar lâminas foliares fortemente canaliculadas e densamente branco-lepidotas em ambos
os lados, raque densamente branco-lanada, brácteas florais basais excedendo as flores, sépalas não glabras, e pétalas obtruladas.
Dyckia goveiana está morfologicamente relacionada a D. argentea, diferindo pela ráquis densamente branco-lanado (vs. glabro),
brácteas florais excedendo as flores (vs. mais curtas que as sépalas), sépalas densamente branco-lanadas (vs. glabras), pétalas
agudas (vs. arredondadas), e pelos filamentos conados acima do tubo comum com as pétalas (vs. livre). 

Forma de Vida
Erva, Suculenta

Substrato
Rupícola

DISTRIBUIÇÃO

Nativa, é endêmica do Brasil

Domínios Fitogeográficos
Cerrado

Tipos de Vegetação
Campo Rupestre

Distribuição Geográfica
Ocorrências confirmadas
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Angiospermas Bromeliaceae A.Juss.

Sudeste (Minas Gerais)

MATERIAL TESTEMUNHO

E.M.C. Leme, 8485, RB, 569367,  (RB00778697), Typus

IMAGENS DE CAMPO/ILUSTRAÇÕES

Figura 1: Dyckia gouveiana Leme & O.B.C.Ribeiro

Figura 2: Dyckia gouveiana Leme & O.B.C.Ribeiro

BIBLIOGRAFIA

Leme, E.M.C.; Ribeiro, O.B.C.; Miranda, Z.F.G. 2012. New species of Dyckia (Bromeliaceae) from Brazil. Phytotaxa 67: 9–37.
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Angiospermas Bromeliaceae A.Juss.

Dyckia grandidentata P.J.Braun & Esteves
DESCRIÇÃO

Caule: tipo rizoma(s). Folha: forma das lâmina(s) estreito(s) triangular(es); margem(ns) das lâmina(s) denso(s)
espinescente(s); superfície(s) adaxial das lâmina(s) denso(s) lepidota(s)/verde/avermelhada. Inflorescência: posição axilar(es);
tipo simples; tamanho da bráctea(s) mediana(s) do pedúnculo(s) menor que os entrenó(s); eixo da inflorescência(s)
glabro(s)/esparso(s) tomentoso(s); cor do indumento da inflorescência(s) cinéreo/ausente(s); forma das bráctea(s) floral(ais)
triangular(es)/lanceada(s)/oval(ais); ápice(s) das bráctea(s) floral(ais) acuminado(s)/atenuado(s); tamanho da bráctea(s)
floral(ais) menor que as sépala(s). Flor: pedicelo(s) presente(s) inconspícuo(s); forma das sépala(s) oval(ais)/elíptica(s);
superfície(s) da face(s) abaxial das sépala(s) glabra(s)/tomentosa(s); forma das pétala(s) obovada(s)/obtrulada(s); cor das
pétala(s) laranja; indumento das pétala(s) ausente(s); filete(s) concrescido(s) acima do tubo não concrescido(s); posição dos
estame(s) na(s) antese antera(s) parcialmente exserta(s).

DESCRIÇÃO ADICIONAL

Erva rupícola, rizomatosa. Folhas 19–29, as interiores suberetas, as exteriores patentes a reflexas, formando roseta
simétrica; lâmina 12–23 × 1,4–3,1 cm, estreito-triangular, flexível, face adaxial verde-avermelhada, densamente adpresso-
lepidota, face abaxial longitudinalmente nervado-estriada, margens denso espinhoso-serradas; espinhos conspícuos, aduncos,
retrorsos, flexíveis, verde-avermelhados na porção basal, esbranquiçados na porção mediana e castanho-amarelados na apical.
Inflorescência axilar, ereta; pedúnculo 34–40 cm compr., delgado, verde ou verde-avermelhado, glabro ou glabrescente; brácteas
pedunculares da porção mediana polísticas, menores que os entrenós; porção fértil da inflorescência simples; raque verde
ou avermelhada, glabra ou raramente densamente tomentosa, tricomas cinéreos. Brácteas florais 0,47–0,8 cm compr., oval-
triangulares a lanceoladas, ápice atenuado-acuminado, levemente carenadas, as basais na antese menores que o comprimento
das sépalas. Flores inconspicuamente pediceladas, polísticas, as basais 1,5–1,9 cm compr., na antese suberetas; sépalas 0,75–1 ×
0,5–0,7 cm, ovais a elípticas, levemente carenadas, ápice obtuso, arredondado ou emarginado, cuculado, alaranjado-esverdeadas
na porção basal, laranja-avermelhadas na porção central e avermelhadas na apical, glabra  ou raramente densamente tomentosa;
pétalas 1,2–1,4 × ca. 0,6 cm, obtruladas a obovadas, ápice arredondado ou emarginado, lâmina na antese ereta, laranja, glabras,
ou raramente esparso-lepidotas; estames com  anteras parcialmente exsertas; filetes livres acima da liberação das pétalas; ovário
ca. 0,62 × 0,22 cm; estilete 0,07–0,09 cm compr. Fruto ca. 1,3 × 1 cm. Sementes discoides.

COMENTÁRIO

Espécie heliófita que pode ser encontrada como rupícola na região entre Aquidauana e Coxim, no Mato Grosso do Sul. O
epíteto específico “grandidentata” faz referência ao expecto feroz de suas folhas, com grandes espinhos pungentes. Apresenta
similaridade morfológica com D. paucispina, da qual pode ser distinguida pela roseta maior (até ca. 37 cm vs. ca. de 20 cm
diâm.), pelas folhas em maior número (19–29 vs. 10–16), margens das lâminas foliares denso e regularmente espinho-serradas
(vs. com espinhos esparsos e iregularmente dispostos), pela inflorescência simples (vs. composta) e eixo da inflorescência e
sépalas geralmente glabros (vs. sempre denso tomentoso). Também é morfologicamente similar a D. beateae, sobretudo quanto a
aparência vegetativa.

Forma de Vida
Erva, Suculenta

Substrato
Rupícola

DISTRIBUIÇÃO

Nativa, é endêmica do Brasil

Domínios Fitogeográficos
Cerrado
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Angiospermas Bromeliaceae A.Juss.

Tipos de Vegetação
Cerrado (lato sensu), Vegetação Sobre Afloramentos Rochosos

Distribuição Geográfica
Ocorrências confirmadas
Centro-Oeste (Mato Grosso do Sul)

MATERIAL TESTEMUNHO

W.M. Kranz, 119, RB,  (RB01207276), Mato Grosso do Sul
E. Esteves, 659, UFG, Mato Grosso do Sul, Typus
R.F. Monteiro, 593, RB, 559171,  (RB00737297), Mato Grosso do Sul

IMAGENS DE CAMPO/ILUSTRAÇÕES

Figura 1: Dyckia grandidentata P.J.Braun & Esteves

Figura 2: Dyckia grandidentata P.J.Braun & Esteves
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Angiospermas Bromeliaceae A.Juss.

Dyckia granmogulensis Rauh
DESCRIÇÃO

Caule: tipo acaule. Folha: forma das lâmina(s) estreito(s) triangular(es); margem(ns) das lâmina(s) esparso(s) espinescente(s);
superfície(s) adaxial das lâmina(s) esparso(s) lepidota(s). Inflorescência: posição axilar(es); tipo simples; tamanho da
bráctea(s) mediana(s) do pedúnculo(s) menor que os entrenó(s); eixo da inflorescência(s) denso(s) lepidoto(s); cor do
indumento da inflorescência(s) branco; forma das bráctea(s) floral(ais) triangular(es); ápice(s) das bráctea(s) floral(ais)
acuminado(s); tamanho da bráctea(s) floral(ais) menor que as sépala(s)/maior(es) que as sépala(s). Flor: pedicelo(s)
presente(s); forma das sépala(s) oval(ais); superfície(s) da face(s) abaxial das sépala(s) denso(s) lepidota(s); forma das
pétala(s) unguiculada(s); cor das pétala(s) laranja/vermelha; indumento das pétala(s) ausente(s); filete(s) concrescido(s) acima
do tubo não concrescido(s); posição dos estame(s) na(s) antese incluso(s).

DESCRIÇÃO ADICIONAL

Erva rupícola, acaulescente. Folhas interiores eretas, exteriores patentes; lâmina ca. 15 × 1,5 cm, estreito-triangular, face
adaxial verde, esparsamente lepidota, face abaxial verde, denso-lepidota, margens espinhoso-serradas; espinhos conspícuos,
antrorsos, rígidos. Inflorescência axilar, ereta; pedúnculo ca. 40 cm compr., verde, glabro; brácteas pedunculares da porção
mediana polísticas, menores, que os entrenós; porção fértil da inflorescência simples, raque verde a avermelhada, densamente
tomentosa, tricomas brancos. Brácteas florais triangulares, ápice apiculado, tomentosa, as basais na antese menores ou maiores
que o comprimento dos pedicelos. Flores pediceladas, polísticas, as basais 0,8–1 cm compr. sem o pedicelo; sépalas ca 0,5 ×
0,3 cm, ovais, avermelhadas, ecarenada, densamente tomentosa; pétalas ca. 0,7 × 0,6 cm, obtruladas, ápice arredondado, lâmina
na antese ereta, alaranjada a vermelha, glabras; estames inclusos; filetes livres acima da liberação das pétalas; ovário ca. 0,1 cm
compr; estilete ca. 0,1 cm compr. 

COMENTÁRIO

Dyckia granmogulensis é conhecida apenas por poucos exemplares todos provenientes dos campos rupestres da região Grão
Mogol, norte de Minas Gerais.

Forma de Vida
Erva, Suculenta

Substrato
Rupícola

DISTRIBUIÇÃO

Nativa, é endêmica do Brasil

Domínios Fitogeográficos
Cerrado

Tipos de Vegetação
Campo Rupestre

Distribuição Geográfica
Ocorrências confirmadas
Sudeste (Minas Gerais)

MATERIAL TESTEMUNHO

W. Rauh, 56484, HEID, Minas Gerais, Typus
G. Martinelli, 20389, RB,  (RB01401033), Minas Gerais
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Angiospermas Bromeliaceae A.Juss.

G. Martinelli, 20387, RB,  (RB01401032), Minas Gerais

BIBLIOGRAFIA

Wanderley, M.G.L.; Forzza, R.C. 2003. Flora de Grão Mogol, Minas Gerais: Bromeliaceae. Bol. Bot. Univ. São Paulo 21:
131-139.
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Angiospermas Bromeliaceae A.Juss.

Dyckia hassleri Mez
Este tratamento é composto pelos seguintes táxons: Dyckia hassleri, .

Tem como sinônimo
heterotípico Dyckia hassleri  subsp.  basispina Hassl.
heterotípico Dyckia hassleri  var.  arenosa Hassl.
heterotípico Dyckia hassleri  var.  montana Hassl.
heterotípico Dyckia hassleri  var.  subinermis Hassl.
heterotípico Dyckia hassleri  var.  typica Hassl.
heterotípico Dyckia stolonifera P.J.Braun & Esteves

DESCRIÇÃO

Caule: tipo estolão. Folha: forma das lâmina(s) estreito(s) triangular(es); margem(ns) das lâmina(s) denso(s) espinescente(s)/
esparso(s) espinescente(s); superfície(s) adaxial das lâmina(s) denso(s) lepidota(s)/esparso(s) lepidota(s)/verde/cinérea/
avermelhada. Inflorescência: posição axilar(es); tipo simples/composta(s) primária(s); tamanho da bráctea(s) mediana(s) do
pedúnculo(s) menor que os entrenó(s); eixo da inflorescência(s) glabro(s)/pruinoso(s)/glabrescente(s); cor do indumento da
inflorescência(s) branco/ausente(s); forma das bráctea(s) floral(ais) triangular(es)/oval(ais); ápice(s) das bráctea(s) floral(ais)
acuminado(s)/atenuado(s); tamanho da bráctea(s) floral(ais) menor que as sépala(s). Flor: pedicelo(s) presente(s) conspícuo(s);
forma das sépala(s) oval(ais); superfície(s) da face(s) abaxial das sépala(s) glabra(s)/esparso(s) tomentosa(s)/pruinosa(s);
forma das pétala(s) obtrulada(s)/unguiculada(s); cor das pétala(s) laranja; indumento das pétala(s) ausente(s); filete(s)
concrescido(s) acima do tubo não concrescido(s); posição dos estame(s) na(s) antese antera(s) parcialmente exserta(s).

DESCRIÇÃO ADICIONAL

Erva rupícola ou terrícola, estolonífera. Folhas 9–18, as interiores eretas, as exteriores patentes a reflexas; roseta simétrica;
lâmina 11–36 × 1,4–2,6 cm, estreito-triangular, flexível, face adaxial verde, verde-avermelhada ou avermelhado-castanhas,
esparsamente a denso-lepidota, face abaxial longitudinalmente nervado-estriada, denso-lepidota, margens esparsamente
espinhoso-serradas ou raramente inermes; espinhos conspícuos, aduncos, retrorsos ou raramente antrorsos, flexíveis, castanhos.
Inflorescência axilar, ereta; pedúnculo 45–90 cm compr., delgado, verde,  ou verde-avermelhado, glabro ou glabrescente
e geralmente pruinoso; brácteas pedunculares da porção mediana polísticas, menores que os entrenós; porção fértil da
inflorescência simples ou composta primária, com 1–4 ramos primários suberetos locados na base da porção fértil da
inflorescência; raque verde, avermelhada ou alaranjada, glabra ou glabrescente e geralmente pruinosa, tricomas brancos.
Brácteas florais 0,4–0,6 × 0,35–0,46 cm, oval-triangulares, ápice atenuado-acuminado, as basais na antese menores que o
comprimento das sépalas. Flores pediceladas, polísticas, as basais 1,9–2,4 cm compr., na antese geralmente  suberetas, raramente
patentes a levemente reflexas; sépalas 0,7–1,2 × 0,5–0,72 cm, ovais, ápice obtuso, arredondado ou agudo, avermelhadas ou
alaranjadas, levemente carenadas, glabra ou glabrescente, às vezes pruinosa; pétalas 1,5–1,9 × 0,9–1,2 cm, obtruladas, ápice
arredondado-cuculado, unha presente, lâmina na antese subereta, alaranjada, glabras; estames com anteras parcialmente
exsertas; filetes livres acima da liberação das pétalas; pistilo ca. 1 cm compr.; ovário ca. 0,67 × 0,22 cm; estilete ca. 0,1 cm compr.
Sementes discoides.

COMENTÁRIO

Espécie heliófita, encontrada em regiões campestres como terrícola, ou rupícola em afloramentos rochosos. Faz parte do
complexo D. tweediei (que inclui: D. apensis, D. boliviensis, D. conspicua, D. gracilis, D. hassleri, D. logifolia, D. pottiorum,
D. pulquinensis, D. rojasii, D. tenuis e D. tweediei), que é caracterizado morfologicamente por plantas de hábito estolonífero,
com inflorescências providas de pouco ou nenhum indumento, flores trígonas, pediceladas, pétalas amarelas a alaranjadas e
estames com anteras parcialmente exsertas durante a antese. Este complexo apresenta poucas espécies no Brasil, tendo sua maior
diversidade sobretudo no Chaco do Paraguai, mas também na Bolívia e Argentina. As espécies deste complexo são de difícil
delimitação taxonômica e pouco conhecidas. O epíteto específico “hassleri” presta homenagem ao botânico suíço Emil Hassler.
A espécie é amplamente confundida com D. leptostachya, diferindo pela inflorescência geralmente composta (vs. geralmente
simples), glabra ou pruinosa (vs. indumentada) e flores pediceladas (vs. sésseis). É morfologicamente muito similar a D. tenuis,
da qual difere basicamente pelas brácteas florais menores que o comprimento das sépalas (vs. ultrapassando o comprimento das
sépalas e as da base da porção fértil da inflorescência alcançando ou ultrapassando o comprimento das flores).
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Angiospermas Bromeliaceae A.Juss.

Forma de Vida
Erva, Suculenta

Substrato
Rupícola, Terrícola

DISTRIBUIÇÃO

Nativa, não é endêmica do Brasil

Domínios Fitogeográficos
Cerrado, Mata Atlântica, Pantanal

Tipos de Vegetação
Campo Limpo, Cerrado (lato sensu), Vegetação Sobre Afloramentos Rochosos

Distribuição Geográfica
Ocorrências confirmadas
Centro-Oeste (Mato Grosso do Sul)
Sudeste (São Paulo)
Sul (Paraná)
Possíveis ocorrências
Centro-Oeste (Goiás, Mato Grosso)
Sudeste (Minas Gerais)

MATERIAL TESTEMUNHO

A.C. Cervi, 6508, UPCB (UPCB0033336), Paraná
W.R. Accorsi, s.n., ESA (ESA000167), São Paulo
I.H. Ishii, 743, COR,  (COR00000334), Mato Grosso do Sul
G.G. Hatschbach, 16942, US,  (US01935306), Paraná
M. Kaehler, 24, UPCB (UPCB0033337), Paraná
W.M. Kranz, 25 A, RB, 585229,  (RB01207262), Paraná
E. Hassler, 3261, K,  (K000321745), Typus
G. Hatschbach, 47206, MBM (MBM087591), Mato Grosso do Sul
J.C. Lindeman, 2748, NY,  (NY00376560), Paraná
G.A. Damasceno j., 1404, COR,  (COR00000346), Mato Grosso do Sul
G. Hatschbach, 26597, US,  (US01935368), Mato Grosso do Sul
E. Hassler, 3261, B
G. Hatschbach, 13003, MBM (MBM034063), Paraná
A. Favro, 36, HCF (HCF000012323), Paraná
T.M. Pedensen, 8474, P (P01678107)
E. Hassler, 1120, P (P01678109), P (P01678108)
E. Hassler, 2100, P (P01678112), P (P01678110)
W.M. Kranz, 25A, RB, 493603,  (RB00583398), Paraná
G.A. Dettke, 946, RB, 585229,  (RB00810337), Paraná
E.D. Lozano, 1846, MBM (MBM394291), Paraná
C. Cunha, 2022, MBM (MBM150293), Mato Grosso do Sul
A.E. Bianek, 103, HCF (HCF000012325), Paraná
G. Hatschbach, 7274, UPCB (UPCB0033310), Paraná
A.R. Silva, 784, HCF (HCF000012321), Paraná

IMAGENS DE CAMPO/ILUSTRAÇÕES
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Angiospermas Bromeliaceae A.Juss.

Figura 1: Dyckia hassleri Mez

Figura 2: Dyckia hassleri Mez
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Angiospermas Bromeliaceae A.Juss.

Dyckia hatschbachii L.B.Sm.
DESCRIÇÃO

Caule: tipo desconhecido(s). Folha: forma das lâmina(s) estreito(s) triangular(es); margem(ns) das lâmina(s) esparso(s)
espinescente(s); superfície(s) adaxial das lâmina(s) glabra(s)/esparso(s) lepidota(s). Inflorescência: posição axilar(es); tipo
simples; tamanho da bráctea(s) mediana(s) do pedúnculo(s) maior(es) que os entrenó(s); eixo da inflorescência(s) denso(s)
tomentoso(s)/lanuginoso(s); cor do indumento da inflorescência(s) ferrugíneo; forma das bráctea(s) floral(ais) triangular(es)/
lanceada(s)/oval(ais); ápice(s) das bráctea(s) floral(ais) acuminado(s)/atenuado(s); tamanho da bráctea(s) floral(ais) maior(es)
que os pedicelo(s)/menor que as sépala(s)/maior(es) que as sépala(s)/menor que as pétala(s). Flor: pedicelo(s) presente(s)
conspícuo(s); forma das sépala(s) oval(ais); superfície(s) da face(s) abaxial das sépala(s) denso(s) tomentosa(s); forma das
pétala(s) obovada(s)/obtrulada(s)/unguiculada(s); cor das pétala(s) desconhecida(s); indumento das pétala(s) ausente(s);
filete(s) concrescido(s) acima do tubo não concrescido(s); posição dos estame(s) na(s) antese incluso(s).

DESCRIÇÃO ADICIONAL

Erva rupícola ou terrícola. Folhas com lâmina 78–85 × 3,3–5,4 cm, estreito-triangular, face adaxial lepidota, margens
espinhoso-serradas; espinhos conspícuos, aduncos, antrorsos, castanhos ou amarelados. Inflorescência axilar; pedúnculo
tomentoso-lanuginoso; brácteas pedunculares da porção mediana polísticas, ultrapassando os entrenós; porção fértil da
inflorescência simples; raque tomentoso-lanuginosa, tricomas castanhos. Brácteas florais 0,4–1,4 cm compr., oval-triangulares
a lanceoladas, ápice atenuado-acuminado, tomentosa, as basais na antese igualando o comprimento dos pedicelos. Flores longo
pediceladas, polísticas, as basais 2,3–3 cm compr., na antese patentes a subpatentes; sépalas 0,6–0,8 × 0,4–0,6 cm, ovais, ápice
agudo, ecarenada a levemente carenada, tomentosa; pétalas 1,1–1,4 × ca. 0,5 cm, obovadas a obtruladas, ápice arredondado-
cuculado, unha presente, lâmina na antese subereta, glabras; estames inclusos; filetes livres acima da liberação das pétalas;
estilete ca. 0,2 cm compr.

COMENTÁRIO

Esta espécie é conhecida apenas pela coleção tipo. Foi originalmente coletada na restinga do município de Paranaguá, no estado
do Paraná. O epíteto específico “hatschbachii” é uma homenagem ao coletor do espécime tipo, o botânico Gerdt Hatschbach. É
morfologicamente similar a D. encholirioides, porém se distingue facilmente pelas flores com pedicelos alongados (vs. curtos).

Forma de Vida
Erva, Suculenta

DISTRIBUIÇÃO

Nativa, é endêmica do Brasil

Domínios Fitogeográficos
Mata Atlântica

Tipos de Vegetação
Restinga

Distribuição Geográfica
Ocorrências confirmadas
Sul (Paraná)

MATERIAL TESTEMUNHO

G. Hatschbach, 2725, US,  (US00089057), MBM (MBM034065), Paraná, Typus
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Angiospermas Bromeliaceae A.Juss.

Dyckia hebdingii L.B.Sm.
Tem como sinônimo
heterotípico Dyckia domfelicianensis Strehl

DESCRIÇÃO

Caule: tipo rizoma(s). Folha: forma das lâmina(s) estreito(s) triangular(es); margem(ns) das lâmina(s) denso(s)
espinescente(s); superfície(s) adaxial das lâmina(s) denso(s) lepidota(s)/cinérea. Inflorescência: posição axilar(es); tipo
composta(s) primária(s)/composta(s) secundária(s); tamanho da bráctea(s) mediana(s) do pedúnculo(s) menor que os
entrenó(s)/maior(es) que os entrenó(s); eixo da inflorescência(s) pruinoso(s)/esparso(s) tomentoso(s)/denso(s) tomentoso(s); cor
do indumento da inflorescência(s) branco; forma das bráctea(s) floral(ais) triangular(es)/oval(ais); ápice(s) das bráctea(s)
floral(ais) acuminado(s)/obtuso(s); tamanho da bráctea(s) floral(ais) menor que as sépala(s). Flor: pedicelo(s) presente(s)
inconspícuo(s); forma das sépala(s) oval(ais); superfície(s) da face(s) abaxial das sépala(s) denso(s) tomentosa(s); forma
das pétala(s) oblanceolada(s)/oblonga(s); cor das pétala(s) amarela; indumento das pétala(s) denso(s) tomentoso(s); filete(s)
concrescido(s) acima do tubo não concrescido(s); posição dos estame(s) na(s) antese incluso(s)/antera(s) parcialmente
exserta(s).

DESCRIÇÃO ADICIONAL

Erva rupícola, rizomatosa. Folhas ca. 40, as interiores eretas, as exteriores patentes a reflexas; roseta simétrica; lâmina
8,5–18 × 1,3–2,1 cm, estreito-triangular, rija, face adaxial cinérea, denso-lepidota, face abaxial com nervuras longitudinais
inconspícuas, branca, denso-lepidota, margens denso espinhoso-serradas; espinhos conspícuos, patentes ou aduncos, 
predominantemente antrorsos, rígidos, esverdeados na base, castanho-amarelados no ápice, às vezes cinéreos quando coberto
por escamas. Inflorescência axilar, ereta; pedúnculo 30–49 cm compr., robusto, verde-avermelhado ou verde-esbranquiçado,
glabrescente, pruinoso; brácteas pedunculares da porção mediana polísticas, igualando a ultrapassando os entrenós; porção
fértil da inflorescência composta primária ou composta secundária, com 3–12 ramos primários suberetos a patentes locados na
base da porção fértil da inflorescência; raque verde ou avermelhada, glabrescente, pruinosa, tricomas cinéreos. Brácteas florais
0,2–0,5 × ca. 0,25 cm, oval-triangulares, ápice atenuado-acuminado, levemente carenadas a ecarenadas, densamente floculoso-
tomentosa, as basais na antese menores que o comprimento das sépalas. Flores pediceladas, polísticas, as basais ca. 1 cm
compr., na antese suberetas ou patentes; cálice actinomorfo; sépalas 0,4–0,5 × ca. 0,25 cm, ovais, ápice obtuso a arredondado,
brancas ou cinéreas, levemente carenadas, densamente tomentosa; tricomas cinéreos; pétalas 0,6–0,85 × 0,2–0,25 cm, raramente
estreito-elípticas, geralmente oblanceoladas  a oblongas, ápice arredondado, unha ausente, lâmina na antese ereta, amarela,
denso-tomentosas; estames com anteras inclusas a parcialmente exsertas; filetes livres acima da liberação das pétalas; pistilo 0,8–
0,9 cm compr.; ovário ca. 0,3 × 0,15 cm; estilete ca. 0,4 cm compr.. Fruto ca. 0,6 × 0,4 cm. Sementes oblanceoloides.

COMENTÁRIO

Espécie endêmica da região nordeste da Serra do Sudeste do Rio Grande do Sul, na Serra do Herval, abaixo do lago Guaíba e
rio Jacuí, onde apresenta grandes populações heliófitas sobre afloramentos rochosos de granito. O epíteto específico “hebdingii”
presta homenagem a René Hebding, famoso horticultor de plantas suculentas que distribuiu espécimes da espécie. Faz parte do
complexo D. selloa, apresentando afinidade morfológica com D. tomentosa, da qual difere basicamente pelo porte menor quando
florida (até ca. 1,7 m vs. até ca. 2,3 m alt.), inflorescência com número menor de ramos (3–12 vs. 9–62 ramos) e posição dos lobos
estigmáticos durante a antese (espiralados vs. eretos). Populações da espécies do sul de sua distribuição, na região próxima a sede
do município de Dom Feliciano, apresentam porte geralmente mais elevado, e foram considerados como uma espécie distinta,
D. domfelicianensis, aqui considerada sinônimo. Entretanto, apesar do holótipo de D. domfelicianensis (T. Strehl & J.C. Silva
1283 (HAS)) corresponder a D. hebdingii, seus parátipos, provenientes de locais do sul do município de Dom Feliciano, e mais
próximos a Encruzilhada do Sul, correspondem a D. retardata.

Forma de Vida
Erva, Suculenta

Substrato
Rupícola
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Angiospermas Bromeliaceae A.Juss.

DISTRIBUIÇÃO

Nativa, é endêmica do Brasil

Domínios Fitogeográficos
Pampa

Tipos de Vegetação
Vegetação Sobre Afloramentos Rochosos

Distribuição Geográfica
Ocorrências confirmadas
Sul (Rio Grande do Sul)

MATERIAL TESTEMUNHO

K. Hagelund, 8264, ICN, ,  (ICN00029994), Rio Grande do Sul
R. Hebding, s.n., US,  (US00089058), US,  (US01935349), US,  (US01935348), Rio Grande do Sul, Typus
C.J. Breitsameter, s.n., ICN, ,  (ICN00029988), Rio Grande do Sul
B.E. Irgang, s.n., ICN, ,  (ICN00029991), Rio Grande do Sul
K. Hagelund, 11315, ICN,  (ICN00029993), Rio Grande do Sul
L.D. Hirsch, s.n., ICN,  (ICN00033824), Rio Grande do Sul

IMAGENS DE CAMPO/ILUSTRAÇÕES

Figura 1: Dyckia hebdingii L.B.Sm.
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http://reflora.jbrj.gov.br/files/voucher.html?imagem=DZI/us/us/0/8/90/58/us00089058.dzi
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http://reflora.jbrj.gov.br/files/voucher.html?imagem=DZI/us/us/1/93/53/48/us01935348.dzi
http://reflora.jbrj.gov.br/files/voucher.html?imagem=DZI/icn/icn/0/2/99/88/icn00029988.dzi
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http://reflora.jbrj.gov.br/files/voucher.html?imagem=DZI/icn/icn/0/2/99/91/icn00029991.dzi
http://reflora.jbrj.gov.br/files/voucher.html?imagem=DZI/icn/icn/0/2/99/91/icn00029991_2.dzi
http://reflora.jbrj.gov.br/files/voucher.html?imagem=DZI/icn/icn/0/2/99/93/icn00029993.dzi
http://reflora.jbrj.gov.br/files/voucher.html?imagem=DZI/icn/icn/0/3/38/24/icn00033824.dzi
https://imagemcampo.jbrj.gov.br/producao%2Fimagens_de_campo%2F9615645.jpg
https://imagemcampo.jbrj.gov.br/producao%2Fimagens_de_campo%2F9615646.jpg


Angiospermas Bromeliaceae A.Juss.

Figura 2: Dyckia hebdingii L.B.Sm.

Figura 3: Dyckia hebdingii L.B.Sm.

Figura 4: Dyckia hebdingii L.B.Sm.
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Angiospermas Bromeliaceae A.Juss.

Dyckia horridula Mez
DESCRIÇÃO

Caule: tipo rizoma(s). Folha: forma das lâmina(s) linear(es); margem(ns) das lâmina(s) denso(s) espinescente(s); superfície(s)
adaxial das lâmina(s) esparso(s) lepidota(s). Inflorescência: posição axilar(es); tipo simples; tamanho da bráctea(s)
mediana(s) do pedúnculo(s) menor que os entrenó(s); eixo da inflorescência(s) denso(s) tomentoso(s); cor do indumento
da inflorescência(s) branco; forma das bráctea(s) floral(ais) oval(ais); ápice(s) das bráctea(s) floral(ais) acuminado(s);
tamanho da bráctea(s) floral(ais) maior(es) que as sépala(s). Flor: pedicelo(s) presente(s) inconspícuo(s); forma das sépala(s)
oval(ais)/orbicular(es); superfície(s) da face(s) abaxial das sépala(s) esparso(s) tomentosa(s); forma das pétala(s) ovada(s)/
unguiculada(s); cor das pétala(s) amarela; indumento das pétala(s) ausente(s); filete(s) concrescido(s) acima do tubo
totalmente concrescido(s); posição dos estame(s) na(s) antese incluso(s).

Forma de Vida
Erva, Suculenta

Substrato
Rupícola, Terrícola

DISTRIBUIÇÃO

Nativa, é endêmica do Brasil

Domínios Fitogeográficos
Cerrado

Tipos de Vegetação
Cerrado (lato sensu)

Distribuição Geográfica
Ocorrências confirmadas
Centro-Oeste (Goiás)
Possíveis ocorrências
Centro-Oeste (Mato Grosso)

MATERIAL TESTEMUNHO

A.F.M. Glaziou, 22194, P (P00713134), Typus
A.F.M. Glaziou, 22194, P (P00713133), Typus
A.F.M. Glaziou, 22194, P (P00713132), Typus

BIBLIOGRAFIA

Leme, E.M.C.; Kollmann, L.J.C. 2009. Two New Giant Bromelioids from the Atlantic Forest of Espírito Santo, Brazil. J.
Bromeliad Soc. 59(2): 71-79.
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Angiospermas Bromeliaceae A.Juss.

Dyckia ibiramensis Reitz
DESCRIÇÃO

Caule: tipo rizoma(s)/estolão. Folha: forma das lâmina(s) estreito(s) triangular(es); margem(ns) das lâmina(s) denso(s)
espinescente(s); superfície(s) adaxial das lâmina(s) glabra(s)/esparso(s) lepidota(s). Inflorescência: posição axilar(es);
tipo simples/composta(s) primária(s); tamanho da bráctea(s) mediana(s) do pedúnculo(s) menor que os entrenó(s);
eixo da inflorescência(s) glabro(s)/esparso(s) lepidota(s); cor do indumento da inflorescência(s) branco; forma das
bráctea(s) floral(ais) triangular(es)/oval(ais); ápice(s) das bráctea(s) floral(ais) acuminado(s)/atenuado(s); tamanho da
bráctea(s) floral(ais) menor que as sépala(s). Flor: pedicelo(s) presente(s) conspícuo(s); forma das sépala(s) oval(ais)/
elíptica(s); superfície(s) da face(s) abaxial das sépala(s) glabra(s)/esparso(s) tomentosa(s); forma das pétala(s) obovada(s)/
unguiculada(s); cor das pétala(s) amarela/laranja; indumento das pétala(s) ausente(s); filete(s) concrescido(s) acima do tubo
não concrescido(s); posição dos estame(s) na(s) antese incluso(s).

DESCRIÇÃO ADICIONAL

Erva rupícola, rizomatosa ou estolonífera. Folhas ca. 45, as interiores eretas, ou suberetas, as exteriores patentes a reflexas,
formando roseta simétrica; lâmina 14–36 × 0,9–2,6 cm, estreito-triangular, flexível, face adaxial verde, esparsamente lepidota
a glabra, face abaxial longitudinalmente nervado-estriada, margens espinhoso-serradas; espinhos conspícuos, aduncos,
antrorsos, rígidos, esverdeados na base, esbranquiçados na porção mediana e amarelados no ápice. Inflorescência axilar,
ereta; pedúnculo 30–72 cm compr., robusto, verde ou verde-avermelhado, esparsamente tomentoso a glabrescente; brácteas
pedunculares da porção mediana polísticas, menores que os entrenós; porção fértil da inflorescência simples ou composta
primária, com 1–5 ramos primários suberetos, locados na base da porção fértil da inflorescência; raque verde ou avermelhada,
esparsamente tomentosa a glabrescente, tricomas brancos. Brácteas florais 0,3–1,2 cm compr., oval-triangulares, ápice atenuado-
acuminado, ecarenadas a levemente carenadas, glabrescente, as basais na antese menores que o comprimento das sépalas. Flores
conspicuamente pediceladas, polísticas, as basais 1,3–1,6 cm compr., na antese patentes a levemente reflexas; sépalas 0,5–
0,7 × 0,3–0,4 cm, ovais a elíticas, ápice obtuso, arredondado ou agudo, as vezes levemente incurvado-cuculado, esverdeadas,
alaranjadas ou avermelhadas, esparsamente tomentosa a glabrescente; pétalas 0,9–1,2 × 0,4–0,7 cm, obovadas, ápice obtuso,
arredondado ou arredondado-cuculado, unha presente, lâmina na antese subereta a patente, amarela ou alaranjada, glabras;
estames inclusos; filetes livres acima da liberação das pétalas; pistilo ca. 0,9 cm compr.; ovário ca. 0,5 cm compr.; estilete ca. 0,2
cm compr. Sementes discoides.

COMENTÁRIO

Espécie reófita restrita às margens rochosas do rio Hercílio, em Santa Catarina. Conhecida por poucas populações que foram
reduzidas após a construção de uma pequena central hidrelétrica. O epíteto específico “ibiramensis” é uma referência ao
município de Ibirama, onde ocorre. A espécie se caracteriza por apresentar folhas estreito-triangulares de coloração verde-claro,
inflorescências simples a compostas primárias, pedúnculos e eixos com coloração entre verde e avermelhado, flores patentes a
levemente reflexas na antese, sépalas amarelas, alaranjadas a completamente avermelhadas, corolas levemente campanuladas,
pétalas amarelas a alaranjadas.

Forma de Vida
Erva, Suculenta

Substrato
Rupícola

DISTRIBUIÇÃO

Nativa, é endêmica do Brasil

Domínios Fitogeográficos
Mata Atlântica
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Angiospermas Bromeliaceae A.Juss.

Tipos de Vegetação
Floresta Ciliar ou Galeria, Vegetação Sobre Afloramentos Rochosos

Distribuição Geográfica
Ocorrências confirmadas
Sul (Santa Catarina)

MATERIAL TESTEMUNHO

L.B. Smith, 7623, K,  (K000321744), HBR, B (B 10 0186516), NY,  (NY00376562), US,  (US01935351), US, 
(US01935352), Santa Catarina, Typus
A.L. Gasper, 3391, FURB (FURB04483), Santa Catarina
C.H. Voltolini, s.n., ICN,  (ICN00029989), ICN,  (ICN00029990), Santa Catarina
F. Santos-Silva, 59, RB,  (RB00663064), Santa Catarina
A.R. Reitz, 2635, US,  (US00089060), HBR (HBR0055010), Santa Catarina, Typus

IMAGENS DE CAMPO/ILUSTRAÇÕES

Figura 1: Dyckia ibiramensis Reitz

BIBLIOGRAFIA

Bu#neker, H.M.; Pontes, R.C.; Soares, K.P.; Witeck-Neto, L.; Longhi, S.J. 2013. Uma nova espécie reófita
de Dyckia (Bromeliaceae, Pitcairnioideae) para a flora do Rio Grande do Sul, Brasil. Revista Brasileira de Biociências 11:
284-289.
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Angiospermas Bromeliaceae A.Juss.

Dyckia incana O.B.C.Ribeiro & Leme
DESCRIÇÃO

Caule: tipo rizoma(s). Folha: forma das lâmina(s) estreito(s) triangular(es); margem(ns) das lâmina(s) esparso(s)
espinescente(s); superfície(s) adaxial das lâmina(s) denso(s) lepidota(s). Inflorescência: posição axilar(es); tipo simples;
tamanho da bráctea(s) mediana(s) do pedúnculo(s) menor que os entrenó(s); eixo da inflorescência(s) glabro(s); cor
do indumento da inflorescência(s) ausente(s); forma das bráctea(s) floral(ais) triangular(es)/oval(ais); ápice(s) das
bráctea(s) floral(ais) acuminado(s)/agudo(s); tamanho da bráctea(s) floral(ais) menor que os pedicelo(s). Flor: pedicelo(s)
presente(s) conspícuo(s); forma das sépala(s) oval(ais); superfície(s) da face(s) abaxial das sépala(s) glabra(s); forma das
pétala(s) ovada(s); cor das pétala(s) laranja; indumento das pétala(s) ausente(s); filete(s) concrescido(s) acima do tubo não
concrescido(s); posição dos estame(s) na(s) antese incluso(s).

DESCRIÇÃO ADICIONAL

Erva rupícola. Folhas ca. 10, as interiores patentes, as exteriores suberetas, levemente secundas; roseta assimétrica; lâmina
4.5–6 × 1–1.4 cm, estreito-triangular, rija, face adaxial verde, denso-lepidota, face abaxial verde, denso-lepidota, margens
espinhoso-serradas; espinhos conspícuos, retrorsos, rígidos, castanhos. Inflorescência axilar, ereta; pedúnculo 25–35 cm compr.,
robusto, avermelhado a castanho, tomentoso; brácteas pedunculares da porção mediana polísticas, menores, que os entrenós;
porção fértil da inflorescência simples; raque avermelhada, glabra. Brácteas florais 0,4–0,5 x 0,4–0,5 cm, ovais a triangulares,
ápice acuminado a agudo, as basais na antese menores que o comprimento dos pedicelos. Flores conspicuamente pediceladas,
secundas, as basais 1,2–1,3 cm compr., na antese patentes, secundas; sépalas 0,4–0,5 × 0,3–0,4  cm, ovais a suborbiculares,
ápice apiculado, alaranjadas a avermelhadas, glabra; pétalas 0,7 × 0,6–0,7  cm, ovadas, ápice emarginado, lâmina na antese
ereta, alaranjada, glabras; estames inclusos; filetes livres acima da liberação das pétalas; ovário ca. 0,2 cm; estilete ca. 0,1 cm
compr.

COMENTÁRIO

Dyckia incana cresce como rupícola pelos Campos Rupestres Ferruginosos do Quadrilátero Ferrífero, em Minas Gerais. Os
indivíduos ocorrem por volta de 1300 m de elevação e encontram-se agrupados em densas touceiras pelos fragmentos dos
afloramentos.
Dyckia incana está morfologicamente relacionada a D. macedoi,  D. nana e D. oligantha. Quando comparada a D. macedoi
pode ser distinguida por apresentar rosetas assimétricas (vs. simétricas), espinhos retrorsos e castanhos (vs. antrorsos e negros),
pedúnculo tomentoso (vs. glabro), flores secundas (vs. polísticas), pétala suborbicular (vs. ovais a elípticas) e pétalas ovadas com
ápice emarginado (vs. romboides com ápice obtuso).
Em relação a D. nana e D. oligantha, veja comentário nas mesmas.

Forma de Vida
Erva, Suculenta

Substrato
Rupícola

DISTRIBUIÇÃO

Nativa, é endêmica do Brasil

Domínios Fitogeográficos
Cerrado

Distribuição Geográfica
Ocorrências confirmadas
Sudeste (Minas Gerais)
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Angiospermas Bromeliaceae A.Juss.

MATERIAL TESTEMUNHO

A.L. Cheib, 01, RB, 467011,  (RB00527583), Minas Gerais
O.B.C. Ribeiro, 268, BHCB, 176688, Minas Gerais, Typus

IMAGENS DE CAMPO/ILUSTRAÇÕES

Figura 1: Dyckia incana O.B.C.Ribeiro & Leme

BIBLIOGRAFIA

Ribeiro, O.B.C.; Leme, E.M.C. 2015. Three New Species of Dyckia from iron-rich outcrops. J. Bromeliad Soc. 61(1): 15-27.
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Angiospermas Bromeliaceae A.Juss.

Dyckia inflexifolia Guarçoni &
M.A.Sartori
DESCRIÇÃO

Caule: tipo acaule. Folha: forma das lâmina(s) estreito(s) triangular(es); margem(ns) das lâmina(s) denso(s) espinescente(s);
superfície(s) adaxial das lâmina(s) glabra(s). Inflorescência: posição axilar(es); tipo simples/composta(s) primária(s); tamanho
da bráctea(s) mediana(s) do pedúnculo(s) menor que os entrenó(s); eixo da inflorescência(s) denso(s) tomentoso(s); cor
do indumento da inflorescência(s) ferrugíneo; forma das bráctea(s) floral(ais) triangular(es)/estreito(s) triangular(es);
ápice(s) das bráctea(s) floral(ais) acuminado(s); tamanho da bráctea(s) floral(ais) maior(es) que as sépala(s). Flor:
pedicelo(s) presente(s) conspícuo(s); forma das sépala(s) oval(ais); superfície(s) da face(s) abaxial das sépala(s) denso(s)
tomentosa(s); forma das pétala(s) elíptica(s)/romboide(s); cor das pétala(s) laranja; indumento das pétala(s) ausente(s);
filete(s) concrescido(s) acima do tubo não concrescido(s); posição dos estame(s) na(s) antese incluso(s).

DESCRIÇÃO ADICIONAL

Erva rupícola ou terrícola. Folhas ca. 40, as interiores suberetas a eretas, as exteriores reflexas a patentes-arqueadas; lâmina
27–32 × 2,4–3 cm, estreito-triangular, face adaxial verde a verde-avermelhada, glabra, face abaxial nervuras longitudinais
inconspícuas, verde, denso-lepidota a lepidota, margens denso espinhoso-serradas,; espinhos conspícuos, antrorsos e
retrorsos, castanhos. Inflorescência axilar, ereta; pedúnculo 25–67 cm compr., avermelhado, densamente tomentoso; brácteas
pedunculares da porção mediana polísticas, menores, que os entrenós; porção fértil da inflorescência simples ou composta
primária, com quatro a cinco ramos primários suberetos, locados na base da porção fértil da inflorescência; raque avermelhada,
densamente tomentosa, tricomas castanhos. Brácteas florais 1,1–1,8 × 0,5–0,8 cm, triangulares, ápice acuminado, carenadas,
densamente tomentosa, as basais na antese igualando ou passando o comprimento das sépalas. Flores conspicuamente
pediceladas, polísticas, as basais 1,8–2 cm compr., na antese suberetas a patentes; sépalas 0,7–1,1 × 0,6–0,8 cm, ovais, ápice
obtuso, alaranjadas, densamente tomentosa; pétalas 1,1–1,4 × 0,8–1,1 cm, romboides a elípticas, ápice obtuso, alaranjada,
glabras; estames inclusos; filetes livres acima da liberação das pétalas; ovário 0,4-0,5 cm compr.; estilete ca. 0,1 cm compr. Fruto
ca. 1,4 cm compr. 

COMENTÁRIO

Dyckia inflexifolia é conhecida somente de uma pequena população nos afloramentos ferruginosos da Fazenda Céu Aberto, no
município do Sêrro, numa altitude de ca. 1100 m de elevação.
Dyckia inflexifolia forma um complexo de espécies com D. sordida, D. nobilis e D. ursina, com distribuição restrita a Cadeia
do Espinhaço. Difere de D. sordida por apresentar folhas curtas (vs. longas) com margens de lâmina densa e conspicuamente
serrilhada (vs. margens frouxas e com acúleos imperceptíveis), face adaxial da lâmina foliar glabra (vs. lepidota), brácteas florais
patentes e triangulares (vs. reflexas e ovais), pétalas ovais (vs. rômbicas), dentre outros.
As diferenças entre D. inflexifolia e D. nobilis e D. sordida se encontram nas respectivas espécies

Forma de Vida
Erva, Suculenta

Substrato
Rupícola, Terrícola

DISTRIBUIÇÃO

Nativa, é endêmica do Brasil

Domínios Fitogeográficos
Cerrado
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Angiospermas Bromeliaceae A.Juss.

Tipos de Vegetação
Campo Rupestre

Distribuição Geográfica
Ocorrências confirmadas
Sudeste (Minas Gerais)

MATERIAL TESTEMUNHO

E. Guarçoni, 1474, R, 212578,  (R000212578), VIC, 36396,  (VIC036396), Minas Gerais

IMAGENS DE CAMPO/ILUSTRAÇÕES

Figura 1: Dyckia inflexifolia Guarçoni & M.A.Sartori

Figura 2: Dyckia inflexifolia Guarçoni & M.A.Sartori
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Angiospermas Bromeliaceae A.Juss.

Figura 3: Dyckia inflexifolia Guarçoni & M.A.Sartori

Figura 4: Dyckia inflexifolia Guarçoni & M.A.Sartori

BIBLIOGRAFIA

Bu#neker, H.M.; Soares, K.P.; Assis, L.C. (2016) The Dyckia sordida complex (Bromeliaceae, Pitcairnioideae) and a new species
from Minas Gerais, Brazil. Phytotaxa 244: 57–68.
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Angiospermas Bromeliaceae A.Juss.

Dyckia irmgardiae L.B.Sm.
DESCRIÇÃO

Caule: tipo acaule/rizoma(s). Folha: forma das lâmina(s) estreito(s) triangular(es); margem(ns) das lâmina(s) denso(s)
espinescente(s); superfície(s) adaxial das lâmina(s) denso(s) lepidota(s)/esparso(s) lepidota(s)/verde. Inflorescência:
posição axilar(es); tipo simples; tamanho da bráctea(s) mediana(s) do pedúnculo(s) maior(es) que os entrenó(s); eixo
da inflorescência(s) lanuginoso(s); cor do indumento da inflorescência(s) ferrugíneo; forma das bráctea(s) floral(ais)
triangular(es)/oval(ais)/elíptica(s); ápice(s) das bráctea(s) floral(ais) acuminado(s)/atenuado(s); tamanho da bráctea(s)
floral(ais) maior(es) que as sépala(s)/menor que as pétala(s)/maior(es) que as pétala(s). Flor: pedicelo(s) presente(s)
conspícuo(s); forma das sépala(s) oval(ais); superfície(s) da face(s) abaxial das sépala(s) denso(s) tomentosa(s); forma das
pétala(s) obtrulada(s)/unguiculada(s); cor das pétala(s) amarela; indumento das pétala(s) ausente(s); filete(s) concrescido(s)
acima do tubo não concrescido(s); posição dos estame(s) na(s) antese incluso(s).

DESCRIÇÃO ADICIONAL

Erva rupícola, rizomatosa ou acaulescente. Folhas ca. 50, as interiores eretas, as exteriores suberetas a patentes; roseta
simétrica ou levemente assimétrica; lâmina 28–56 × 0,9–1,8 cm, estreito-triangular, flexível, face adaxial verde, esparsa a
densamente lepidota, face abaxial longitudinalmente nervado-estriada, verde, lepidota, margens espinhoso-serradas; espinhos
conspícuos, aduncos, antrorsos, flexíveis, castanhos. Inflorescência axilar, ereta; pedúnculo 24–36 cm compr., robusto, verde
encoberto por indumento lanuginoso; brácteas pedunculares da porção mediana polísticas, ultrapassando os entrenós; porção
fértil da inflorescência simples; raque verde, encoberta por indumento lanuginoso, tricomas castanhos. Brácteas florais 1,9–
4,2 × 0,8–1,1 cm, oval-elípticas a triangulares, ápice atenuado-acuminado, levemente carenadas, lanuginosa, as basais na antese
igualando a superando o comprimento das flores. Flores conspicuamente pediceladas, polísticas, as basais 2,3–2,9 cm compr., na
antese suberetas; sépalas 1–1,4 × 0,8–1,1 cm, ovais, ápice obtuso a atenuado-acuminado, amareladas ou alaranjadas, floculoso-
lanuginosas; pétalas 1,5–2,3 × 1,1–1,5 cm, obtruladas, ápice arredondado a obtuso, unha presente, lâmina na antese subereta,
amareladas, glabras; estames inclusos; filetes livres acima da liberação das pétalas; pistilo 1,4–1,7 cm compr.; ovário 0,7–0,9 ×
ca. 0,25 cm. Sementesdiscoides.

COMENTÁRIO

Espécie conhecida apenas para uma escarpa rochosa (cascata do Caracol) da região serrana do Rio Grande do Sul, que se situa no
Parque Estadual do Caracol, no município de Canela, onde apresenta uma pequena populações sobre a borda rochosa florestada.
O epíteto específico “irmgardiae” presta homenagem a Irmgard Schultz, que descobriu a espécie junto com seu marido, Professor
de Botânica da Universidade Federal do Rio Grande do Sul, Alarich Schultz, quando realizavam excursão botânica com Lyman
B. Smith (autor da espécie). Apresenta afinidade morfológica com D. reitzii, da qual se distingue basicamente pelo porte maior,
flores dispostas de forma mais espaçada ao longo do eixo da inflorescência após a antese (vs. flores sempre congesta) e flores com
pétalas amarelas (vs. geralmente alaranjadas).

Forma de Vida
Erva, Suculenta

Substrato
Rupícola

DISTRIBUIÇÃO

Nativa, é endêmica do Brasil

Domínios Fitogeográficos
Mata Atlântica

Tipos de Vegetação
Floresta Ombrófila Mista, Vegetação Sobre Afloramentos Rochosos
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Angiospermas Bromeliaceae A.Juss.

Distribuição Geográfica
Ocorrências confirmadas
Sul (Rio Grande do Sul)

MATERIAL TESTEMUNHO

L.B. Smith, s.n., US,  (US00089061), US,  (US01094594), Rio Grande do Sul, Typus
A.R. Schultz, 4111, ICN,  (ICN00029996), Rio Grande do Sul

IMAGENS DE CAMPO/ILUSTRAÇÕES

Figura 1: Dyckia irmgardiae L.B.Sm.

Figura 2: Dyckia irmgardiae L.B.Sm.

865

Coleção Flora do Brasil 2020 - Jardim Botânico do Rio de Janeiro

http://reflora.jbrj.gov.br/files/voucher.html?imagem=DZI/us/us/0/8/90/61/us00089061.dzi
http://reflora.jbrj.gov.br/files/voucher.html?imagem=DZI/us/us/1/9/45/94/us01094594.dzi
http://reflora.jbrj.gov.br/files/voucher.html?imagem=DZI/icn/icn/0/2/99/96/icn00029996.dzi
https://imagemcampo.jbrj.gov.br/producao%2Fimagens_de_campo%2F9615636.jpg
https://imagemcampo.jbrj.gov.br/producao%2Fimagens_de_campo%2F9615635.jpg


Angiospermas Bromeliaceae A.Juss.

Dyckia joanaemarcioi P.J.Braun, Esteves
& Scharf
DESCRIÇÃO

Caule: tipo rizoma(s). Folha: forma das lâmina(s) triangular(es); margem(ns) das lâmina(s) denso(s) espinescente(s);
superfície(s) adaxial das lâmina(s) denso(s) lepidota(s)/cinérea/branca. Inflorescência: posição axilar(es); tipo simples;
tamanho da bráctea(s) mediana(s) do pedúnculo(s) menor que os entrenó(s); eixo da inflorescência(s) esparso(s) lepidota(s);
cor do indumento da inflorescência(s) branco; forma das bráctea(s) floral(ais) triangular(es); ápice(s) das bráctea(s)
floral(ais) acuminado(s); tamanho da bráctea(s) floral(ais) maior(es) que os pedicelo(s). Flor: pedicelo(s) presente(s)
conspícuo(s); forma das sépala(s) oval(ais); superfície(s) da face(s) abaxial das sépala(s) esparso(s) lepidota(s); forma das
pétala(s) obovada(s); cor das pétala(s) laranja; indumento das pétala(s) ausente(s); filete(s) concrescido(s) acima do tubo
pouco concrescido(s); posição dos estame(s) na(s) antese incluso(s).

DESCRIÇÃO ADICIONAL

Erva terrícola. Lâmina foliar 8–17 × 1–2 cm, triangular a estreito-triangular, rija, face adaxial branca, denso-lepidota,
face abaxial branca, denso-lepidota, margens espinhoso-serradas; espinhos conspícuos, ligeiramente retrorsos, castanhos.
Inflorescência axilar, ereta; pedúnculo ca. 32 cm compr., robusto, avermelhado, esparsamente tomentoso; brácteas pedunculares
da porção mediana polísticas, menores, que os entrenós; porção fértil da inflorescência simples; raque avermelhada, esparso-
lepidota, tricomas brancos. Brácteas florais ca. 0,6 cm compr., as basais na antese menores que o comprimento das sépalas.
Flores pediceladas, polísticas, as basais 1,5–2 cm compr., na antese suberetas; sépalas 1,3 × 0,5–0,8 cm, amplamente espatulada,
ápice obtuso a agudo, avermelhadas a alaranjadas, lepidota; pétalas 1,6–1,7 × 0,8–1 cm, obtruladas, ápice arredondado, vermelha
a alaranjada, lepidotas; estames inclusos; filetes conatos acima da liberação das pétalas; estilete ca. 1 cm compr. Fruto 1,3 × 1,2–
1,5 cm. 

COMENTÁRIO

Dyckia joanaemarcioi é conhecida apenas da localidade tipo, nas proximidades de Mato Verde, acima de 900 m.
Dyckia joanaemarcioi está relacionada a D. braunii, da qual se diferencia principalmente por apresentar rosetas com maior
número de folhas (20 × 10–15), folhas mais estreitas  (1–2 × 4 cm), flores maiores (1,5–2 × 1 cm), sépalas maiores (ca. 1,3 × 0,7
cm) e com formato diferente (espatulada × oval).

Forma de Vida
Erva, Suculenta

Substrato
Rupícola, Terrícola

DISTRIBUIÇÃO

Nativa, é endêmica do Brasil

Domínios Fitogeográficos
Cerrado

Tipos de Vegetação
Cerrado (lato sensu)

Distribuição Geográfica
Ocorrências confirmadas
Sudeste (Minas Gerais)
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Angiospermas Bromeliaceae A.Juss.

Possíveis ocorrências
Centro-Oeste (Goiás)

MATERIAL TESTEMUNHO

P.J Braun & E.E. Pereira, 493, UFG, Goiás, Typus
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Angiospermas Bromeliaceae A.Juss.

Dyckia ×julianae Strehl
DESCRIÇÃO

Caule: tipo rizoma(s). Folha: forma das lâmina(s) estreito(s) triangular(es); margem(ns) das lâmina(s) denso(s)
espinescente(s); superfície(s) adaxial das lâmina(s) denso(s) lepidota(s)/verde/cinérea/avermelhada. Inflorescência: posição
axilar(es); tipo simples/composta(s) primária(s); tamanho da bráctea(s) mediana(s) do pedúnculo(s) menor que os entrenó(s);
eixo da inflorescência(s) denso(s) tomentoso(s)/glabrescente(s); cor do indumento da inflorescência(s) branco; forma das
bráctea(s) floral(ais) triangular(es)/oval(ais); ápice(s) das bráctea(s) floral(ais) acuminado(s)/atenuado(s); tamanho da
bráctea(s) floral(ais) maior(es) que as sépala(s)/menor que as pétala(s). Flor: pedicelo(s) ausente(s)/presente(s) inconspícuo(s);
forma das sépala(s) oval(ais); superfície(s) da face(s) abaxial das sépala(s) esparso(s) tomentosa(s); forma das pétala(s)
obovada(s)/trulada(s)/unguiculada(s); cor das pétala(s) amarela; indumento das pétala(s) ausente(s)/esparso(s) tomentoso(s);
filete(s) concrescido(s) acima do tubo não concrescido(s); posição dos estame(s) na(s) antese incluso(s).

DESCRIÇÃO ADICIONAL

Erva rupícola ou saxícola, rizomatosa. Folhas 40–80, as interiores suberetas, as exteriores patentes ou reflexas; roseta
simétrica; lâmina 7–15 × 0,9–1,5 cm, estreito-triangular, rija, face adaxial verde ou avermelhada, denso-lepidota, face
abaxial com nervuras longitudinais inconspícuas, cinérea, denso-lepidota, margens denso espinhoso-serradas; espinhos
conspícuos, patentes ou levemente aduncos no ápice, quando aduncos antrorsos, flexíveis, castanho-amarelados. Inflorescência
axilar, ereta; pedúnculo 22–47 cm compr., delgado, verde-avermelhado, glabrescente a densamente tomentoso; brácteas
pedunculares da porção mediana polísticas, menores a igualando os entrenós; porção fértil da inflorescência simples ou
raramente composta primária, com 1–3 ramos primários suberetos, locados na base da porção fértil da inflorescência; raque
verde ou avermelhada, glabrescente, densamente tomentosa, tricomas brancos. Brácteas florais 0,8–1,7 × 0,7–1 cm, oval-
triangulares, ápice atenuado-acuminado, levemente carenadas, tomentosa, as basais na antese ultrapassando o comprimento
das sépalas a igualando o comprimento das flores. Flores sésseis, polísticas, as basais 1,4–1,7 cm compr., na antese suberetas a
subpatentes; cálice actinomorfo; sépalas 0,6–0,8 × 0,4–0,5 cm, ovais, ápice obtuso a agudo, esverdeadas na base, avermelhadas
no ápice, esparsamente tomentosa; tricomas brancos; pétalas 1,2–1,6 × 0,5–0,8 cm, obovado-truladas, ápice arredondado, unha
presente, lâmina na antese ereta, amarela, esparso-tomentosas nas margens; estames inclusos; filetes livres acima da liberação
das pétalas; pistilo ca. 0,9 cm compr.; ovário ca. 0,45 × 0,28 cm; estilete ca. 0,6 cm compr.

COMENTÁRIO

Originalmente esta notoespécie foi descrita como espécie, porém sua morfologia intermediária entre as parentais, D.
hebdingii  e D. choristaminea, e o fato dos espécimes conhecidos do táxon sempre ocorrerem junto a populações das duas
espécies citadas, evidencia que se trata de um híbrido natural. Entretanto as populações conhecidas do táxon apresentam números
significativos de indivíduos, e ampla variabilidade morfológica (com similaridade maior ou menor com um, ou outro parental), o
que sugere que hajam retrocruzamentos e se tratem de complexos híbridos junto às populações simpátricas de D. hebdingii  e D.
choristaminea. Hirsch et al. (2020) comprovaram o perfil genético intermediário de D. ×julianae, entre D. hebdingii e D.
choristaminea, e sua origem híbrida, porém tratam o táxon como uma espécie de origem híbrida, e não como um híbrido
(notoespécie) em termos nomenclaturais, como é aqui tratada. A notoespécie é heliófita e são conhecidas poucas populações que
ocorrem no nordeste da Serra do Sudeste do estado do Rio Grande do Sul.

Forma de Vida
Erva, Suculenta

Substrato
Rupícola

DISTRIBUIÇÃO

Nativa, desconhecido

Domínios Fitogeográficos
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Angiospermas Bromeliaceae A.Juss.

Pampa

Tipos de Vegetação
Vegetação Sobre Afloramentos Rochosos

Distribuição Geográfica
Ocorrências confirmadas
Sul (Rio Grande do Sul)

MATERIAL TESTEMUNHO

L.D. Hirsch, s.n., ICN,  (ICN00033822), Rio Grande do Sul
T. Strehl, 1427, HAS, Rio Grande do Sul, Typus
L.D. Hirsch, s.n., ICN,  (ICN00033819), Rio Grande do Sul

IMAGENS DE CAMPO/ILUSTRAÇÕES

Figura 1: Dyckia ×julianae Strehl

Figura 2: Dyckia ×julianae Strehl

BIBLIOGRAFIA

Hirsch,  L.D.; Zanella, C.M.; Aguiar-Melo,  C.; Costa, L.M.S.; Bered, F. 2020. Interspecific gene flow and an intermediate
molecular profile of Dyckia julianae (Bromeliaceae), an endemic species from southern Brazil. Botanical Journal of the Linnean
Society 192(4): 675–690.
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Angiospermas Bromeliaceae A.Juss.

Dyckia kranziana Leme
DESCRIÇÃO

Caule: tipo acaule. Folha: forma das lâmina(s) estreito(s) triangular(es); margem(ns) das lâmina(s) denso(s) espinescente(s);
superfície(s) adaxial das lâmina(s) denso(s) lepidota(s)/esparso(s) lepidota(s)/verde. Inflorescência: posição axilar(es);
tipo simples/composta(s) primária(s); tamanho da bráctea(s) mediana(s) do pedúnculo(s) menor que os entrenó(s); eixo da
inflorescência(s) esparso(s) tomentoso(s)/lanuginoso(s); cor do indumento da inflorescência(s) branco; forma das bráctea(s)
floral(ais) oval(ais); ápice(s) das bráctea(s) floral(ais) acuminado(s); tamanho da bráctea(s) floral(ais) maior(es) que as
sépala(s). Flor: pedicelo(s) presente(s) inconspícuo(s); forma das sépala(s) oval(ais); superfície(s) da face(s) abaxial das
sépala(s) denso(s) tomentosa(s); forma das pétala(s) obovada(s); cor das pétala(s) laranja; indumento das pétala(s) ausente(s);
filete(s) concrescido(s) acima do tubo não concrescido(s); posição dos estame(s) na(s) antese antera(s) parcialmente exserta(s).

DESCRIÇÃO ADICIONAL

Erva rupícola ou terrícola. Folhas ca. 12, as interiores suberetas, as exteriores patentes; roseta simétrica; lâmina 29–32 × 2–
3,5 cm, estreito-triangular, face adaxial verde, lepidota, margens esparsamente espinhoso-serradas; espinhos conspícuos,
aduncos, retrorsos, castanhos na porção superior. Inflorescência axilar, ereta; pedúnculo ca. 65 cm compr., delgado, verde,
esparsamente tomentoso a glabro; brácteas pedunculares da porção mediana polísticas, menores que os entrenós; porção
fértil da inflorescência simples ou composta primária, com ramos primários locados na base da porção fértil da
inflorescência; raque verde, densamente tomentosa, tricomas brancos ou cinéreos. Brácteas florais 0,7–1,5 × 0,6–0,8 cm,
ovais, ápice acuminado, tomentosa, as basais na antese igualando o comprimento das pétalas. Flores inconspicuamente
pediceladas, polísticas, as basais 1,3–1,4 cm compr., na antese subpatentes; sépalas 0,6–0,7 × ca. 0,6 cm,
ovais, ápice obtuso-emarginado, ecarenadas, densamente lanuginosa; pétalas ca. 1 × 0,85 cm, obovadas, ápice obtuso-
emarginado, unha presente, lâmina na antese ereta, alaranjada, glabras; estames anteras exsertas; filetes livres acima da
liberação das pétalas; pistilo ca. 0,6 cm compr.; ovário ca. 0,4 cm compr.; estilete ca. 0,1 cm compr. Fruto ca. 1,5 × 1,1
cm. Sementes discoides.

COMENTÁRIO

A espécie é heliófita e pode ser encontrada solitária ou em grupos com poucos indivíduos, como terrícola ou rupícola em
afloramentos rochosos na região da Serra da Petrovina, no Mato Grosso. O epíteto específico “kranziana” presta homenagem
ao pesquisador Walter Miguel Kranz. A espécie é morfologicamente muito similar a D. beateae, podendo ser distinguida pelos
espinhos menores das lâminas foliares (2,5–5,0 mm vs. 6–9 mm de comprimento), e pelas flores subpatentes (vs. suberetas a
eretas).

Forma de Vida
Erva, Suculenta

Substrato
Rupícola, Terrícola

DISTRIBUIÇÃO

Nativa, é endêmica do Brasil

Domínios Fitogeográficos
Cerrado

Tipos de Vegetação
Cerrado (lato sensu), Vegetação Sobre Afloramentos Rochosos

Distribuição Geográfica
Ocorrências confirmadas
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Angiospermas Bromeliaceae A.Juss.

Centro-Oeste (Mato Grosso)

MATERIAL TESTEMUNHO

E.M.C. Leme, 6826, RB, 555014,  (RB00846818), HB, Mato Grosso, Typus

IMAGENS DE CAMPO/ILUSTRAÇÕES

Figura 1: Dyckia kranziana Leme

Figura 2: Dyckia kranziana Leme
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Angiospermas Bromeliaceae A.Juss.

Figura 3: Dyckia kranziana Leme

Figura 4: Dyckia kranziana Leme

872

Coleção Flora do Brasil 2020 - Jardim Botânico do Rio de Janeiro

https://imagemcampo.jbrj.gov.br/producao%2Fimagens_de_campo%2F274350591.jpg


Angiospermas Bromeliaceae A.Juss.

Dyckia lagoensis Mez
DESCRIÇÃO

Caule: tipo acaule. Folha: forma das lâmina(s) estreito(s) triangular(es); margem(ns) das lâmina(s) esparso(s) espinescente(s);
superfície(s) adaxial das lâmina(s) esparso(s) lepidota(s)/verde. Inflorescência: posição axilar(es); tipo simples; tamanho
da bráctea(s) mediana(s) do pedúnculo(s) maior(es) que os entrenó(s); eixo da inflorescência(s) glabro(s)/esparso(s)
lepidota(s); cor do indumento da inflorescência(s) branco; forma das bráctea(s) floral(ais) triangular(es); ápice(s) das
bráctea(s) floral(ais) acuminado(s); tamanho da bráctea(s) floral(ais) maior(es) que as sépala(s). Flor: pedicelo(s) presente(s)
conspícuo(s); forma das sépala(s) oval(ais); superfície(s) da face(s) abaxial das sépala(s) esparso(s) lepidota(s); forma das
pétala(s) obovada(s); cor das pétala(s) laranja; indumento das pétala(s) ausente(s); filete(s) concrescido(s) acima do tubo
mediano(s) concrescido(s); posição dos estame(s) na(s) antese incluso(s).

DESCRIÇÃO ADICIONAL

Erva saxícola, acaulescente. Folhas 30 a 38; lâmina 23,9–33,3 × 0,9–1,6 cm, estreito-triangular, face adaxial verde, lepidota,
face abaxial  verde-amarronzado, esparsamente lepidota, margens esparsamente espinhoso-serradas; espinhos conspícuos,
retrorsos, castanhos. Inflorescência axilar, ereta; pedúnculo 23,4–46,2 cm compr., metade inferior tomentoso e metade
superior glabra, brácteas pedunculares da porção mediana polísticas, igualando ou ultrapassando os entrenós; porção fértil da
inflorescência simples; raque verde, glabrescente. Brácteas florais 1,4–1,5 × 0,4 cm, triangulares, ápice acuminado, as basais
na antese superando o comprimento das flores. Flores conspicuamente pediceladas, polísticas, as basais 1,2–1,4 cm compr., na
antese suberetas a eretas; sépalas 0,6–0,9 × 0,3 cm, ovais, ápice arredondado a subagudo, alaranjadas, pétalas 0,8–1,1 cm compr.,
obovadas, ápice obtuso, lâmina na antese alaranjada; estames inclusos; filetes conatos acima da liberação das pétalas.

COMENTÁRIO

Espécie endêmica de Minas Gerais e com poucos representantes em herbários.  Sugere-se  que  sejam  feitas buscas nas
localidades de ocorrência e em áreas próximas na tentativa de se aprofundar o conhecimento sobre a espécie. 

Forma de Vida
Erva, Suculenta

Substrato
Rupícola, Terrícola

DISTRIBUIÇÃO

Nativa, é endêmica do Brasil

Domínios Fitogeográficos
Cerrado

Tipos de Vegetação
Cerrado (lato sensu)

Distribuição Geográfica
Ocorrências confirmadas
Sudeste (Minas Gerais)

MATERIAL TESTEMUNHO

E. Warming, 2171, C, Minas Gerais, Typus
M. Magalhães, 9888, IAN (IAN102584), Minas Gerais
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Angiospermas Bromeliaceae A.Juss.

Dyckia leptostachya Baker
DESCRIÇÃO

Caule: tipo estolão. Folha: forma das lâmina(s) estreito(s) triangular(es); margem(ns) das lâmina(s) denso(s) espinescente(s)/
esparso(s) espinescente(s); superfície(s) adaxial das lâmina(s) denso(s) lepidota(s)/esparso(s) lepidota(s)/verde/cinérea/
avermelhada. Inflorescência: posição axilar(es); tipo simples/composta(s) primária(s); tamanho da bráctea(s) mediana(s) do
pedúnculo(s) menor que os entrenó(s); eixo da inflorescência(s) denso(s) lepidoto(s)/esparso(s) tomentoso(s)/glabrescente(s);
cor do indumento da inflorescência(s) branco; forma das bráctea(s) floral(ais) oval(ais); ápice(s) das bráctea(s) floral(ais)
acuminado(s)/agudo(s); tamanho da bráctea(s) floral(ais) menor que as sépala(s). Flor: pedicelo(s) ausente(s); forma das
sépala(s) oval(ais); superfície(s) da face(s) abaxial das sépala(s) esparso(s) tomentosa(s); forma das pétala(s) obtrulada(s)/
unguiculada(s); cor das pétala(s) laranja/vermelha; indumento das pétala(s) ausente(s); filete(s) concrescido(s) acima do tubo
não concrescido(s); posição dos estame(s) na(s) antese antera(s) parcialmente exserta(s).

DESCRIÇÃO ADICIONAL

Erva terrícola ou rupícola, estolonífera. Folhas 15–39, as interiores suberetas, as exteriores patentes a
reflexas; roseta simétrica; lâmina 28–47 × 1,7–2,5 cm, estreito-triangular, flexível, face adaxial esverdeada a avermelhada
ou raramente cinérea, esparsamente a denso-lepidota, face abaxial com nervuras longitudinais inconspícuas, verde-
avermelhada, a cinérea, lepidota, margens esparsamente espinhoso-serradas; espinhos conspícuos, mais concentrados na
porção basal, aduncos, predominantemente retrorsos, rígidos, branco-esverdeados ou avermelhados na base e castanho-
amarelados no ápice. Inflorescência axilar, ereta; pedúnculo 42–79 cm compr., delgado, verde, avermelhado ou
vináceo, esparsamente tomentosa, glabrescente; brácteas pedunculares da porção mediana polísticas, menores que
os entrenós; porção fértil da inflorescência simples; raque verde, avermelhada ou vinácea, esparsamente tomentosa,
glabrescente, tricomas brancos. Brácteas florais 0,5–1,1 × 0,4–0,9 cm, oval, ápice agudo-acuminado, levemente carenadas,
esparsamente tomentosa, glabrescente, as basais na antese menores que o comprimento das sépalas. Flores sésseis, polísticas, as
basais 1,6–2 cm compr., na antese suberetas; cálice actinomorfo; sépalas 0,6–1,2 × 0,4–0,7 cm, ovais, ápice obtuso a agudo,
amarelo-avermelhadas, levemente carenadas, glabrescentes; pétalas 1,2–1,8 × 0,6–0,8 cm, obtruladas, ápice obtuso-arredondado
e cuculado, unha presente, lâmina na antese ereta, alaranjada ou avermelhada, glabra; estames com anteras exsertas ou
parcialmente exsertas; filetes livres acima da liberação das pétalas; pistilo 1,1–1,3 cm compr.; ovário ca. 0,4 × 0,2 cm; estilete ca.
0,4 cm compr. Sementes discoides.

COMENTÁRIO

Espécie heliófita, encontrada em campos como terrícola, ou rupícola em afloramentos rochosos. O epíteto específico
“leptostachya” faz referência a sua inflorescência delgada. A espécie é caracterizada por ser estolonífera, sendo similar a D.
hassleri, se distinguindo basicamente pela inflorescência geralmente simples (vs. geralmente composta), com eixo pouco
calibroso, com indumento branco, glabrescente (vs. eixo mais calibroso, glabro ou pruinoso) e flores sésseis (vs. flores
pediceladas). Esta espécie têm sido citada para o extremo sul do Brasil, entretanto de fato não ocorre nesta região, pois todos os
espécimes identificados como tal se tratam de D. remotiflora que, no Brasil, ocorre somente nos estados do Rio Grande do Sul
e Santa Catarina. Dyckia leptostachya pode ser facilmente diferenciada de D. remotiflora por apresentar anteras parcialmente
exsertas (vs. inclusas).

Forma de Vida
Erva, Suculenta

Substrato
Rupícola, Terrícola

DISTRIBUIÇÃO

Nativa, não é endêmica do Brasil

Domínios Fitogeográficos
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Angiospermas Bromeliaceae A.Juss.

Cerrado, Pantanal

Tipos de Vegetação
Campo Limpo, Cerrado (lato sensu), Vegetação Sobre Afloramentos Rochosos

Distribuição Geográfica
Ocorrências confirmadas
Centro-Oeste (Mato Grosso do Sul)
Sul (Paraná)
Possíveis ocorrências
Centro-Oeste (Mato Grosso)

MATERIAL TESTEMUNHO

F.C. Hoehne, 3550, R,  (R010005711), Mato Grosso do Sul
s.c., s.n., K,  (K000321747), Paraná, Typus
L.P.C. Costa, 4, RB, 588007,  (RB00821473), Mato Grosso do Sul
A. Takahasi, 1360, COR,  (COR00000451), UFRN,  (UFRN00024652), Mato Grosso do Sul
H.I. Ishii, 786, COR,  (COR00000345), Mato Grosso do Sul
F.C. Hoehne, 3551, R,  (R010005706), Mato Grosso do Sul

IMAGENS DE CAMPO/ILUSTRAÇÕES

Figura 1: Dyckia leptostachya Baker
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Angiospermas Bromeliaceae A.Juss.

Dyckia lindevaldae Rauh
DESCRIÇÃO

Caule: tipo acaule. Folha: forma das lâmina(s) triangular(es); margem(ns) das lâmina(s) denso(s) espinescente(s);
superfície(s) adaxial das lâmina(s) denso(s) lepidota(s). Inflorescência: posição axilar(es); tipo simples; tamanho da
bráctea(s) mediana(s) do pedúnculo(s) menor que os entrenó(s); eixo da inflorescência(s) esparso(s) lepidota(s); cor do
indumento da inflorescência(s) cinéreo; forma das bráctea(s) floral(ais) oval-lanceolada(s); ápice(s) das bráctea(s) floral(ais)
acuminado(s); tamanho da bráctea(s) floral(ais) maior(es) que os pedicelo(s)/menor que as sépala(s). Flor: pedicelo(s)
presente(s) inconspícuo(s); forma das sépala(s) oval(ais); superfície(s) da face(s) abaxial das sépala(s) glabra(s); forma das
pétala(s) romboide(s); cor das pétala(s) laranja; indumento das pétala(s) ausente(s); filete(s) concrescido(s) acima do tubo
pouco concrescido(s); posição dos estame(s) na(s) antese antera(s) parcialmente exserta(s).

DESCRIÇÃO ADICIONAL

Erva rupícola, saxicola, acaule. Folhas ca. 30, as interiores suberetas, as exteriores reflexas; roseta simétrica; lâmina 8–
12 × 3–3,5 cm, largo-triangular, face adaxial cinérea, denso-lepidota, face abaxial cinérea, denso-lepidota, margem denso-
espinescente; espinhos conspícuos, retrorsos, cinéreos com ápice castanho. Inflorescência axilar, ereta; pedúnculo ca.15
cm compr., delicado, castanho, glabrescente; brácteas pedunculares da porção mediana polísticas, muito menores
que os entrenós; porção fértil da inflorescência simples, ca. 20 cm compr.; raque castanho-avermelhada, flexuosa,
glabrescente. Brácteas florais ca. 7 mm compr., oval-triangulares, ápice atenuado-acuminado, levemente carenadas,
castanho-esverdeadas, abaxialmente esparsamente lepidotas ou glabras. Flores inconspicuamente pediceladas, polísticas,
1–1,2 cm compr., na antese eretas; cálice actinomorfo; sépalas 0,6–0,7 × 0,4 cm, ovais, ápice arredondado, castanho-
esverdeadas, quase sempre glabras; pétalas 0,9–1,1 cm compr., rombóides, ápice arredondado ou levemente agudo, lâmina
na antese ereta, laranja-avermelhadas e amarelas na base, glabras; estames inclusos com anteras parcialmente exsertas na
antese; filetes brevemente conatos acima da liberação das pétalas ou livres; pistilo curto; ovário ca. 0,4 cm compr. Sementes não
vistas.

COMENTÁRIO

Dyckia lindevaldae é próxima de D. marnierlapostollei. Ambas ocorrem principalmente nos campos rupestres de Goiás e
compartilham diversos caracteres morfológicos. 
É uma espécie com poucos exemplares em herbários e muito apreciada por colecionadores pela beleza singular de sua roseta, com
folhas densamente lepidotas, cinéreas quase alvas e suculentas. 

Forma de Vida
Erva, Suculenta

Substrato
Rupícola, Terrícola

DISTRIBUIÇÃO

Nativa, é endêmica do Brasil

Domínios Fitogeográficos
Cerrado

Tipos de Vegetação
Campo Rupestre

Distribuição Geográfica
Ocorrências confirmadas
Centro-Oeste (Goiás)
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Angiospermas Bromeliaceae A.Juss.

MATERIAL TESTEMUNHO

P. Braun, 691, B (B 10 0138391), Goiás, Typus
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Angiospermas Bromeliaceae A.Juss.

Dyckia lunaris Leme
DESCRIÇÃO

Caule: tipo rizoma(s). Folha: forma das lâmina(s) lanceolada(s); margem(ns) das lâmina(s) denso(s) espinescente(s);
superfície(s) adaxial das lâmina(s) glabra(s)/verde. Inflorescência: posição axilar(es); tipo simples; tamanho da bráctea(s)
mediana(s) do pedúnculo(s) maior(es) que os entrenó(s); eixo da inflorescência(s) esparso(s) tomentoso(s); cor do indumento
da inflorescência(s) branco; forma das bráctea(s) floral(ais) lanceada(s); ápice(s) das bráctea(s) floral(ais) agudo(s)/
atenuado(s); tamanho da bráctea(s) floral(ais) maior(es) que as sépala(s)/maior(es) que as pétala(s). Flor: pedicelo(s)
presente(s); forma das sépala(s) elíptica(s); superfície(s) da face(s) abaxial das sépala(s) esparso(s) tomentosa(s); forma das
pétala(s) obovada(s); cor das pétala(s) vermelha; indumento das pétala(s) ausente(s); filete(s) concrescido(s) acima do tubo
pouco concrescido(s); posição dos estame(s) na(s) antese incluso(s).

COMENTÁRIO

Dyckia lunaris é uma espécie conhecida apenas o Vale da Lua, na Chapada dos Veadeiros, Goiás.  Ocorre diretamente sobre a
rocha ou no solo arenoso acumulado nas "bacias" dos afloramentos. 

Forma de Vida
Erva, Suculenta

Substrato
Rupícola

DISTRIBUIÇÃO

Nativa, é endêmica do Brasil

Domínios Fitogeográficos
Cerrado

Tipos de Vegetação
Vegetação Sobre Afloramentos Rochosos

Distribuição Geográfica
Ocorrências confirmadas
Centro-Oeste (Goiás)

MATERIAL TESTEMUNHO

R.C. Forzza, 1626, RB, 479883,  (RB00557859), Typus

IMAGENS DE CAMPO/ILUSTRAÇÕES
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Angiospermas Bromeliaceae A.Juss.

Figura 1: Dyckia lunaris Leme

Figura 2: Dyckia lunaris Leme
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Angiospermas Bromeliaceae A.Juss.

Dyckia lymaniana (E.Pereira & Martinelli)
Forzza
Tem como sinônimo
basiônimo Encholirium lymanianum E.Pereira & Martinelli

DESCRIÇÃO

Caule: tipo rizoma(s). Folha: forma das lâmina(s) estreito(s) triangular(es); margem(ns) das lâmina(s) denso(s)
espinescente(s); superfície(s) adaxial das lâmina(s) denso(s) lepidota(s). Inflorescência: posição axilar(es); tipo simples;
tamanho da bráctea(s) mediana(s) do pedúnculo(s) menor que os entrenó(s)/maior(es) que os entrenó(s); eixo da
inflorescência(s) esparso(s) tomentoso(s)/denso(s) tomentoso(s); cor do indumento da inflorescência(s) ferrugíneo; forma das
bráctea(s) floral(ais) triangular(es)/lanceada(s); ápice(s) das bráctea(s) floral(ais) acuminado(s)/agudo(s)/atenuado(s); tamanho
da bráctea(s) floral(ais) menor que as sépala(s). Flor: pedicelo(s) presente(s); forma das sépala(s) oval(ais); superfície(s) da
face(s) abaxial das sépala(s) denso(s) tomentosa(s); forma das pétala(s) ovada(s); cor das pétala(s) amarela; indumento das
pétala(s) denso(s) tomentoso(s); filete(s) concrescido(s) acima do tubo não concrescido(s); posição dos estame(s) na(s) antese
exserto(s).

DESCRIÇÃO ADICIONAL

Erva rupícola, rizomatosa. Folhas ca. 70, as interiores eretas ou suberetas, as exteriores patentes a reflexas, formando roseta
simétrica; lâmina ca. 45 × 3–4 cm, estreito-triangular, flexível, face adaxial verde ou verde-amarelada, densamente adpresso-
lepidota, margens denso espinhoso-serradas; espinhos conspícuos, aduncos, predominantemente antrorsos, rígidos, verde-
esbranquiçados na porção basal e castanhos na apical. Inflorescência axilar, ereta; pedúnculo 94–125 cm compr., robusto,
esparsa a densamente tomentoso; brácteas pedunculares da porção mediana polísticas, menores a igualando os entrenós; porção
fértil da inflorescência simples; raque esverdeada, coberta por denso indumento tomentoso, tricomas cinéreos (raramente) a
castanhos. Brácteas florais 0,5–1,6 × 0,4–0,7 cm, triangulares a lanceoladas, ápice agudo a atenuado-acuminado, as basais na
antese menores que o comprimento das sépalas. Flores pediceladas, polísticas, as basais ca. 2,5 cm compr., na antese patentes
a levemente suberetas; sépalas 0,9–1,3 × 0,8–0,8 cm, ovais, ápice obtuso, arredondado ou agudo, cobertas por denso indumento
tomentoso-lanuginoso castanho; pétalas 1,7–2 × 1,1–1,4 cm, ovadas, ápice obtuso, unha ausente, lâmina na antese ereta,
amarelo-esverdeada na base e amarela no restante, as vezes com margens da porção superior avermelha, denso-tomentosas;
estames exsertos; filetes livres acima da liberação das pétalas; ovário ca. 1 × 1,4 cm; estilete 0,7–1,8 cm compr. Fruto ca. 2,5 cm
compr. Sementes discoides.

COMENTÁRIO

Espécie heliófita, encontrada como rupícola em afloramentos e escarpas rochosas na região dos municípios de Rio Negro e
Rio Verde de Mato Grosso, no Mato Grosso do Sul. O epíteto “lymaniana” presta homenagem ao norte-americano Dr. Lyman
Bradford Smith, que foi um dos taxonomistas e bromeliólogos mais relevantes do século XX. A espécie faz parte do complexo
D. ferruginea (que inclui: D. excelsa, D. ferruginea, D. insignis (endêmica do Paraguai), D. lymaniana e D. splendida), que
é caracterizado morfologicamente por espécies que apresentam inflorescências com indumento tomentoso-lanuginoso de
coloração castanho-ferrugínea, flores pediceladas, pétalas não unguiculadas com face abaxial indumentada e estames exsertos.
Originalmente a espécies foi descrita para o gênero Encholirium, visto que seu hábito é similar, entretanto aqui foi considerada em
Dyckia sensu stricto, visto que diferentemente de Encholirium, apresenta inflorescência axilar, como é característico em Dyckia, e
não terminal como é em Encholirium, entre outros caracteres morfológicos. Dyckia lymaniana é morfologicamente muito similar
a D. ferruginea e D. splendida.

Forma de Vida
Erva, Suculenta

Substrato
Rupícola
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Angiospermas Bromeliaceae A.Juss.

DISTRIBUIÇÃO

Nativa, é endêmica do Brasil

Domínios Fitogeográficos
Cerrado

Tipos de Vegetação
Vegetação Sobre Afloramentos Rochosos

IMAGENS DE CAMPO/ILUSTRAÇÕES

Figura 1: Dyckia lymaniana (E.Pereira & Martinelli) Forzza

Figura 2: Dyckia lymaniana (E.Pereira & Martinelli) Forzza
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Angiospermas Bromeliaceae A.Juss.

Figura 3: Dyckia lymaniana (E.Pereira & Martinelli) Forzza

Figura 4: Dyckia lymaniana (E.Pereira & Martinelli) Forzza
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Angiospermas Bromeliaceae A.Juss.

Dyckia macedoi L.B.Sm.
Tem como sinônimo
heterotípico Dyckia nana Leme & O.B.C.Ribeiro

DESCRIÇÃO

Caule: tipo rizoma(s). Folha: forma das lâmina(s) triangular(es)/lanceolada(s); margem(ns) das lâmina(s) denso(s)
espinescente(s); superfície(s) adaxial das lâmina(s) denso(s) lepidota(s)/esparso(s) lepidota(s)/verde/cinérea. Inflorescência:
posição axilar(es); tipo simples; tamanho da bráctea(s) mediana(s) do pedúnculo(s) menor que os entrenó(s); eixo da
inflorescência(s) esparso(s) lepidota(s); cor do indumento da inflorescência(s) cinéreo; forma das bráctea(s) floral(ais)
oval(ais); ápice(s) das bráctea(s) floral(ais) apiculado(s); tamanho da bráctea(s) floral(ais) menor que os pedicelo(s)/maior(es)
que os pedicelo(s)/menor que as sépala(s). Flor: pedicelo(s) presente(s); forma das sépala(s) oval(ais); superfície(s) da face(s)
abaxial das sépala(s) glabra(s); forma das pétala(s) obovada(s); cor das pétala(s) laranja; indumento das pétala(s) ausente(s);
filete(s) concrescido(s) acima do tubo não concrescido(s); posição dos estame(s) na(s) antese incluso(s).

DESCRIÇÃO ADICIONAL

Erva terrícola ou saxícola, rizomatosa. Folhas 9 a 40, as interiores suberetas a eretas, as
exteriores reflexas; roseta simétrica; lâmina 4,4–11,7 × 0,6–1,7, estreito-triangular a triangular, face adaxial verde,
esparsamente lepidota a lepidota, face abaxial longitudinalmente nervado-estriada, verde, denso-lepidota, margens espinhoso-
serradas; espinhos conspícuos, patentes a antrorsos, negros. Inflorescência axilar, ereta; pedúnculo 9,6–35,1 cm compr.,
verde a alaranjado, glabro; brácteas pedunculares da porção mediana polísticas, menores que os entrenós; porção fértil da
inflorescência simples; raque alaranjada, glabra. Brácteas florais 0,3–0,7 × 0,1–0,6 cm, ovais, ápice  acuminado, carenadas,
glabra, as basais na antese menores que o comprimento dos pedicelos. Flores longo pediceladas, pediceladas, polísticas, as
basais 1–1,6 cm compr., na antese patente; sépalas 0,4–0,6 x 0,3–0,6 cm, ovais a elípticas, ápice agudo a apiculado,
alaranjadas, glabra; pétalas 0,6–0,8 × 0,5–0,7 cm, romboides, ápice obtuso, lâmina na antese ereta, alaranjada, glabras; estames
inclusos; filetes livres acima da liberação das pétalas; ovário 0,2–0,5 cm compr.; estilete ca. 0,1 cm compr. Fruto 0.7–1 cm.

COMENTÁRIO

Dyckia macedoi é uma espécie terrestre ou saxícola bem distribuída pelos afloramentos rochosos ou campo graminóide sujo dos
Campos Rupestres Quartzíticos da Serra do Cipó.
Pode ser facilmente reconhecida pelo pequeno porte, roseta simétrica, estrelada, folhas estreito-triangulares com espinhos negros e
pedicelos clavados quando em floração.
Apresenta grande afinidade com D. incana e D. oliganta, da qual pode ser separada em campo pela forma da roseta.
Em relação a distinção, veja comentários em D. incana e D. oliganta.

Forma de Vida
Erva, Suculenta

Substrato
Rupícola, Terrícola

DISTRIBUIÇÃO

Nativa, é endêmica do Brasil

Domínios Fitogeográficos
Cerrado

Tipos de Vegetação
Campo Rupestre

Distribuição Geográfica
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Angiospermas Bromeliaceae A.Juss.

Ocorrências confirmadas
Sudeste (Minas Gerais)

MATERIAL TESTEMUNHO

D.C. Zappi, 2343, RB, 506309,  (RB00606373), Minas Gerais
A. Macedo, 2974, US,  (US00089064), MO (MO1474128), Minas Gerais, Typus
R.C. Forzza, 100, RB, 563625,  (RB00746919), SP, SPF

IMAGENS DE CAMPO/ILUSTRAÇÕES

Figura 1: Dyckia macedoi L.B.Sm.

Figura 2: Dyckia macedoi L.B.Sm.
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Angiospermas Bromeliaceae A.Juss.

Figura 3: Dyckia macedoi L.B.Sm.

Figura 4: Dyckia macedoi L.B.Sm.

Figura 5: Dyckia macedoi L.B.Sm.
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Angiospermas Bromeliaceae A.Juss.

Figura 6: Dyckia macedoi L.B.Sm.

Figura 7: Dyckia macedoi L.B.Sm.

BIBLIOGRAFIA

Forzza, R.C.; Wanderley, M.G.L. 1998. Flora da Serra do Cipó, Minas Gerais: Bromeliaceae – Pitcairnioideae.. Bol. Bot. Univ.
São Paulo 17: 255-270.
Guarçoni, E.A.E. 2014. Estudos taxonômicos e de anatomia foliar em espécies de Dyckia Schult. & Schult. f. (Bromeliaceae,
Pitcairnioideae). Tese de Doutorado, Universidade Federal de Viçosa. 
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Angiospermas Bromeliaceae A.Juss.

Dyckia machrisiana L.B.Sm.
Tem como sinônimo
heterotípico Dyckia atratiflora P.J.Braun, Esteves & Scharf

DESCRIÇÃO

Caule: tipo estolão. Folha: forma das lâmina(s) estreito(s) triangular(es); margem(ns) das lâmina(s) denso(s) espinescente(s);
superfície(s) adaxial das lâmina(s) denso(s) lepidota(s)/esparso(s) lepidota(s)/verde/avermelhada. Inflorescência: posição
axilar(es); tipo simples/composta(s) primária(s); tamanho da bráctea(s) mediana(s) do pedúnculo(s) menor que os entrenó(s);
eixo da inflorescência(s) esparso(s) tomentoso(s); cor do indumento da inflorescência(s) cinéreo; forma das bráctea(s)
floral(ais) triangular(es)/lanceada(s)/oval(ais); ápice(s) das bráctea(s) floral(ais) acuminado(s)/atenuado(s); tamanho da
bráctea(s) floral(ais) menor que as sépala(s). Flor: pedicelo(s) presente(s) conspícuo(s); forma das sépala(s) oval(ais);
superfície(s) da face(s) abaxial das sépala(s) tomentosa(s); forma das pétala(s) obovada(s)/elíptica(s)/obtrulada(s); cor das
pétala(s) vinácea; indumento das pétala(s) ausente(s); filete(s) concrescido(s) acima do tubo não concrescido(s)/pouco
concrescido(s)/mediano(s) concrescido(s); posição dos estame(s) na(s) antese incluso(s).

DESCRIÇÃO ADICIONAL

Erva rupícola ou terrícola, estolonífera. Folhas 15–30, as interiores eretas, suberetas, as exteriores suberetas a reflexas,
formando roseta simétrica; lâmina 19–76 × 2,5–5,8 cm, estreito-triangular, flexível, face adaxial verde ou verde-avermelhada,
esparsamente a densamente adpresso-lepidota, margens denso espinhoso-serradas; espinhos conspícuos ou inconspícuos,
patentes a aduncos, retrorsos, flexíveis, castanho-amarelados na porção superior. Inflorescência axilar, ereta; pedúnculo 58–
185 cm compr., delgado ou raramente robusto, esverdeado, esparsamente tomentoso; brácteas pedunculares da porção mediana
polísticas, menores que os entrenós; porção fértil da inflorescência simples ou raramente composta primária, com 1–2(–9) ramos
primários suberetos, locados na base da porção fértil da inflorescência; raque verde, avermelhada ou castanho-esverdeada,
esparsa a densamente tomentosa, tricomas cinéreos. Brácteas florais 0,2–1,2 cm compr., oval-triangulares a lanceoladas, ápice
atenuado-acuminado, as basais na antese frequentemente menores que o comprimento dos pedicelos, às vezes ultrapassando
os pedicelos, porém menores que o comprimento das sépalas. Flores conspicuamente pediceladas, 1,2–2 cm compr., na antese
levemente reflexas a suberetas, porém geralmente patentes; sépalas 0,7–1 cm compr., ovais, ápice obtuso a arredondado, às vezes
bífido, frequentemente esverdeadas, porém às vezes avermelhadas, rosadas ou alaranjadas, tomentosas a raramente glabrescentes;
pétalas 1–1,5 × 0,5–0,8 cm, obtruladas, obovadas ou elípticas, ápice arredondado, unha presente, lâmina na antese ereta ou
subereta, alaranjado-vinácea, vermelho-vinácea, vinácea ou atro-vinácea, glabras; estames inclusos; filetes livres a altamente
conatos acima da liberação das pétalas; pistilo 0,9–1,3 cm compr.; ovário  0,7–1,1 × 0,2–0,35 cm; estilete ca. 0,1 cm compr.
Sementes discoides.

COMENTÁRIO

A espécie é heliófita e pode ser encontrada como rupícola ou terrícola, em Goiás e Distrito Federal. É caracterizada
morfologicamente principalmente pelas flores conspicuamente pediceladas, com sépalas ovais, relativamente suculentas e
geralmente esverdeadas, e pétalas de coloração vinácea, sendo morfologicamente muito similar a D. montezumensis, D. racemosa
e D. tenebrosa. Espécimes mais robustos, com inflorescência composta, foram descritos como D. atratiflora, aqui considerada
sinônimo.

Forma de Vida
Erva, Suculenta

Substrato
Rupícola, Terrícola

DISTRIBUIÇÃO

Nativa, é endêmica do Brasil

Domínios Fitogeográficos
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Angiospermas Bromeliaceae A.Juss.

Cerrado

Tipos de Vegetação
Cerrado (lato sensu)

Distribuição Geográfica
Ocorrências confirmadas
Centro-Oeste (Distrito Federal, Goiás)

MATERIAL TESTEMUNHO

E. Dawson, 14153-A, R, 104979, ,  (R000104979), Goiás, Typus
E.S.G. Guarino, 69, CEN (CEN00039169), Distrito Federal
E.S.G. Guarino, 426, CEN (CEN00039525), Distrito Federal
R.F. Monteiro, 389, RB, 558651,  (RB00736745), Goiás
G. Martinelli, 16603, RB, 498982,  (RB00591925), Goiás
C.E.B. Proença, 1929, UB (UB0002718), Goiás
H.S. Irwin, 14321, UB (UB0002720), Goiás
R.P. Belem, 3777, RB, 150397,  (RB00640270), Minas Gerais
L.P. Queiroz, 14204, HUEFS (HUEFS156221), Goiás
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Angiospermas Bromeliaceae A.Juss.

Dyckia maracasensis Ule
Tem como sinônimo
heterotípico Dyckia milagrensis Leme

DESCRIÇÃO

Caule: tipo acaule. Folha: forma das lâmina(s) estreito(s) triangular(es); margem(ns) das lâmina(s) denso(s) espinescente(s);
superfície(s) adaxial das lâmina(s) esparso(s) lepidota(s)/verde. Inflorescência: posição axilar(es); tipo simples/composta(s)
primária(s); tamanho da bráctea(s) mediana(s) do pedúnculo(s) menor que os entrenó(s); eixo da inflorescência(s) denso(s)
lepidoto(s); cor do indumento da inflorescência(s) ferrugíneo; forma das bráctea(s) floral(ais) oval(ais); ápice(s) das
bráctea(s) floral(ais) apiculado(s); tamanho da bráctea(s) floral(ais) maior(es) que os pedicelo(s). Flor: pedicelo(s)
presente(s); forma das sépala(s) oval(ais); superfície(s) da face(s) abaxial das sépala(s) esparso(s) tomentosa(s); forma das
pétala(s) elíptica(s); cor das pétala(s) amarela; indumento das pétala(s) ausente(s); filete(s) concrescido(s) acima do tubo
pouco concrescido(s); posição dos estame(s) na(s) antese incluso(s).

Forma de Vida
Erva, Suculenta

Substrato
Rupícola

DISTRIBUIÇÃO

Nativa, é endêmica do Brasil

Domínios Fitogeográficos
Caatinga

Tipos de Vegetação
Vegetação Sobre Afloramentos Rochosos

Distribuição Geográfica
Ocorrências confirmadas
Nordeste (Bahia)

MATERIAL TESTEMUNHO

E.H.G. Ule, 7019, B (B 10 0186526), B (B 10 0186525), Bahia, Typus
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Angiospermas Bromeliaceae A.Juss.

Dyckia maranhensis Guarçoni & Saraiva
DESCRIÇÃO

Caule: tipo rizoma(s). Folha: forma das lâmina(s) estreito(s) triangular(es); margem(ns) das lâmina(s) denso(s)
espinescente(s); superfície(s) adaxial das lâmina(s) denso(s) lepidota(s). Inflorescência: posição axilar(es); tipo simples;
tamanho da bráctea(s) mediana(s) do pedúnculo(s) menor que os entrenó(s); eixo da inflorescência(s) esparso(s)
tomentoso(s); cor do indumento da inflorescência(s) cinéreo; forma das bráctea(s) floral(ais) triangular(es)/oval(ais); ápice(s)
das bráctea(s) floral(ais) apiculado(s); tamanho da bráctea(s) floral(ais) maior(es) que os pedicelo(s). Flor: pedicelo(s)
presente(s); forma das sépala(s) oval(ais)/elíptica(s); superfície(s) da face(s) abaxial das sépala(s) esparso(s) tomentosa(s);
forma das pétala(s) obovada(s); cor das pétala(s) laranja; indumento das pétala(s) ausente(s); filete(s) concrescido(s) acima
do tubo totalmente concrescido(s); posição dos estame(s) na(s) antese incluso(s).

DESCRIÇÃO ADICIONAL

Erva rupícola, rizomatosa. Folhas 30 a 40, as interiores suberetas a patentes, as exteriores reflexas a suberetas-arqueadas;
roseta simétrica; lâmina 7,8–16,6 × 0,5–0,7 cm, estreito-triangular, flexível, face adaxial verde a castanha, lepidota com metade
inferior densa, face abaxial longitudinalmente nervado-estriada, verde, denso-lepidota, margens aculeada; espinhos conspícuos,
adunco, retrorsos, castanhos. Inflorescência axilar, ereta; pedúnculo 25,6–38,4 cm compr., verde a castanho, glabro; brácteas
pedunculares da porção mediana polísticas, menores que os entrenós; porção fértil da inflorescência simples; raque laranja
escura a castanha, esparsamente tomentosa, tricomas cinéreos. Brácteas florais 0,4–0,6 × 0,3–0,4 cm, oval-triangulares, ápice
acuminado, carenadas, esparso-lepidota, as basais na antese maiores que o comprimento dos pedicelos. Flores pediceladas,
polísticas, as basais 1,3–1,4 cm compr., na antese suberetas; sépalas 0,6–0,8 × 0,4–0,5 cm, elípticas para ovadas, ápice agudo
para obtuso, alaranjadas, lepidota; pétalas 0,8–1 × 0,7–0,8 cm, obovadas a obtruladas, ápice obtuso, lâmina na antese levemente
 subereta, laranja, lepidotas; estames inclusos; filetes totalmente conatos acima da liberação das pétalas; ovário ca. 0,3 × 0,6 cm;
estilete ca. 0,1 cm compr. 

COMENTÁRIO

Dyckia maranhensis  cresce pelos afloramentos rochosos do Domínio cerrado na região da Chapada das Mesas, Carolina-MA,
formado pequenas touceiras ou como indivíduos isolados. Os afloramentos rochosos onde D. maranhenses pode ser observada
não apresentam vegetação arbórea.
Apesar da espécie estar protegida dentro da área do PARNA-Chapada das Mesas, Carolina-MA, sua área de distribuição está
restrita a região até o momento.
Em cultivo pode-se observar que a densidade de tricomas foliares diminui durante o período de floração.

Forma de Vida
Erva, Suculenta

Substrato
Rupícola

DISTRIBUIÇÃO

Nativa, é endêmica do Brasil

Domínios Fitogeográficos
Cerrado

Tipos de Vegetação
Vegetação Sobre Afloramentos Rochosos

Distribuição Geográfica
Ocorrências confirmadas
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Angiospermas Bromeliaceae A.Juss.

Nordeste (Maranhão)

MATERIAL TESTEMUNHO

E.A.E. Guarçoni, 2666, R, Maranhão, Typus

IMAGENS DE CAMPO/ILUSTRAÇÕES

Figura 1: Dyckia maranhensis Guarçoni & Saraiva

Figura 2: Dyckia maranhensis Guarçoni & Saraiva
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Angiospermas Bromeliaceae A.Juss.

Figura 3: Dyckia maranhensis Guarçoni & Saraiva

Figura 4: Dyckia maranhensis Guarçoni & Saraiva

Figura 5: Dyckia maranhensis Guarçoni & Saraiva

Figura 6: Dyckia maranhensis Guarçoni & Saraiva
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Angiospermas Bromeliaceae A.Juss.

BIBLIOGRAFIA

Guarçoni, E.A.E.; Saraiva, R.V.C.; Ferraz, T.M. 2020. Dyckia maranhensis (Bromeliaceae, Pitcairnioideae), a New Species from
the Cerrado of Maranhão, Northeastern Brazil. Systematic Botany 45(1): 47–52.
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Angiospermas Bromeliaceae A.Juss.

Dyckia maritima Baker
Tem como sinônimo
homotípico Prionophyllum maritimum (Baker) Mez

DESCRIÇÃO

Caule: tipo acaule/rizoma(s). Folha: forma das lâmina(s) estreito(s) triangular(es); margem(ns) das lâmina(s) denso(s)
espinescente(s); superfície(s) adaxial das lâmina(s) glabra(s)/esparso(s) lepidota(s)/verde/avermelhada. Inflorescência:
posição axilar(es); tipo composta(s) primária(s)/composta(s) secundária(s)/composta(s) terciária(s); tamanho da bráctea(s)
mediana(s) do pedúnculo(s) maior(es) que os entrenó(s); eixo da inflorescência(s) pruinoso(s)/esparso(s) tomentoso(s)/denso(s)
tomentoso(s); cor do indumento da inflorescência(s) branco; forma das bráctea(s) floral(ais) triangular(es)/oval(ais); ápice(s)
das bráctea(s) floral(ais) acuminado(s)/obtuso(s)/agudo(s)/apiculado(s); tamanho da bráctea(s) floral(ais) maior(es) que os
pedicelo(s)/menor que as sépala(s). Flor: pedicelo(s) presente(s) inconspícuo(s); forma das sépala(s) oval(ais)/triangular(es);
superfície(s) da face(s) abaxial das sépala(s) denso(s) tomentosa(s); forma das pétala(s) oblanceolada(s)/oblonga(s); cor das
pétala(s) amarela; indumento das pétala(s) ausente(s)/pubescente(s)/esparso(s) tomentoso(s); filete(s) concrescido(s) acima do
tubo não concrescido(s); posição dos estame(s) na(s) antese exserto(s)/antera(s) parcialmente exserta(s).

DESCRIÇÃO ADICIONAL

Erva rupícola ou terrícola, rizomatosa. Folhas ca. 160, raramente secundas, as interiores eretas, as exteriores patentes
a reflexas; roseta simétrica ou levemente assimétrica; lâmina 57–104 × 5,7–8,2 cm, estreito-triangular, rija, face
adaxial verde ou verde-avermelhada, esparsamente lepidota a glabra, face abaxial longitudinalmente nervado-estriada,
verde, lepidota, margens espinhoso-serradas; espinhos conspícuos, aduncos, antrorsos, rígidos, pretos. Inflorescência axilar,
ereta; pedúnculo 55–101 cm compr., robusto, verde ou verde-avermelhado, glabro a esparsamente tomentoso e
geralmente pruinoso; brácteas pedunculares da porção mediana polísticas, ultrapassando os entrenós; porção fértil da
inflorescência composta primária a secundária ou raramente composta terciária, com 22–n ramos primários suberetos a
patentes; raque verde ou avermelhada, densamente a esparsamente tomentosa, tricomas brancos. Brácteas florais 0,3–
0,6 × ca. 0,4 cm, oval-triangulares a triangulares, ápice atenuado-acuminado, ecarenadas, tomentosas, as basais na
antese menores que o comprimento das sépalas. Flores inconspicuamente pediceladas, polísticas, as basais ca. 1,1 cm compr., na
antese patentes; cálice actinomorfo; sépalas 0,6–0,7 × ca. 0,3 cm, ovais-elípticas, ápice obtuso a arredondado, esverdeadas na
porção basal e amareladas na porção superior, esparsamente tomentosas; tricomas brancos; pétalas ca. 1 × 0,7 cm, obovadas
a elípticas, ápice arredondado ou emarginado, unha ausente, lâmina na antese ereta, amarela, esparsa e inconspicuamente
indumentadas; estames com anteras parcialmente exsertas a exsertas; filetes livres; pistilo ca. 1,1 cm compr.; ovário ca.
0,55 × 0,53 cm; estilete ca. 0,3 cm compr. Sementes oblanceoloides.

COMENTÁRIO

Espécie endêmica das falésias basálticas do litoral norte do estado do Rio Grande do Sul, no Parque Estadual da Guarita (no
município de Torres), onde apresenta uma grande populações heliófita nas escarpas rochosas e na restinga não florestada. O
epíteto específico “maritima” faz referência ao local onde ocorre, a beira-mar (oceano atlântico). Faz parte do complexo D.
selloa, e tem sido amplamente confundida com D. rigida e D. tomentosa. A espécie não apresenta grande afinidade com D.
tomentosa, se distingue basicamente desta pelos espinhos das margens foliares pretos (vs. esverdeados a castanhos), sépalas e
pétalas maiores e com esparso e inconspícuo indumento nas faces abaxiais (vs. com indumento denso e conspícuo). Difere de D.
rigida, pela qual apresenta grande afinidade morfológica, pelas flores tubulares (vs. campanuladas), curto pediceladas (vs. longo
pediceladas) e patentes ou suberetas na antese e pós antese (vs. reflexas).

Forma de Vida
Erva, Suculenta

Substrato
Rupícola

DISTRIBUIÇÃO

894

Coleção Flora do Brasil 2020 - Jardim Botânico do Rio de Janeiro



Angiospermas Bromeliaceae A.Juss.

Nativa, é endêmica do Brasil

Domínios Fitogeográficos
Mata Atlântica

Tipos de Vegetação
Restinga, Vegetação Sobre Afloramentos Rochosos

Distribuição Geográfica
Ocorrências confirmadas
Sul (Rio Grande do Sul)
Possíveis ocorrências
Sul (Santa Catarina)

MATERIAL TESTEMUNHO

L.B. Smith, 5824, NY,  (NY00376557), Rio Grande do Sul
J. Lindeman, 3789, MBM (MBM005214), Rio Grande do Sul
A. Krapovickas, 37659, MO (MO1379558), Rio Grande do Sul
L.B. Smith, 5824, US,  (US01935388), US,  (US01935389), Rio Grande do Sul
J. Tweetie, s.n., K,  (K000321754), Rio Grande do Sul, Typus

IMAGENS DE CAMPO/ILUSTRAÇÕES

Figura 1: Dyckia maritima Baker
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Angiospermas Bromeliaceae A.Juss.

Figura 2: Dyckia maritima Baker
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Angiospermas Bromeliaceae A.Juss.

Dyckia marnierlapostollei L.B.Sm.
Este tratamento é composto pelos seguintes táxons: Dyckia marnierlapostollei, .

Tem como sinônimo
homotípico Dyckia marnierlapostollei  var.  marnier-lapostollei L.B.Sm.
heterotípico Dyckia marnierlapostollei  var.  estevesii Rauh

DESCRIÇÃO

Caule: tipo acaule. Folha: forma das lâmina(s) triangular(es); margem(ns) das lâmina(s) denso(s) espinescente(s);
superfície(s) adaxial das lâmina(s) denso(s) lepidota(s)/cinérea. Inflorescência: posição axilar(es); tipo simples; tamanho
da bráctea(s) mediana(s) do pedúnculo(s) menor que os entrenó(s); eixo da inflorescência(s) glabro(s); cor do indumento
da inflorescência(s) ausente(s); forma das bráctea(s) floral(ais) oval(ais); ápice(s) das bráctea(s) floral(ais) acuminado(s);
tamanho da bráctea(s) floral(ais) maior(es) que os pedicelo(s). Flor: pedicelo(s) presente(s)/presente(s) inconspícuo(s); forma
das sépala(s) oval(ais); superfície(s) da face(s) abaxial das sépala(s) glabra(s); forma das pétala(s) romboide(s); cor das
pétala(s) laranja; indumento das pétala(s) ausente(s); filete(s) concrescido(s) acima do tubo não concrescido(s); posição dos
estame(s) na(s) antese antera(s) parcialmente exserta(s).

DESCRIÇÃO ADICIONAL

Erva saxícola. Folhas ca. 10, as interiores eretas a suberetas-arqueadas, as exteriores suberetas-arqueadas a, patentes-arqueadas;
lâmina 8,6–15,5 × 2,6–4 cm larg., triangular, face adaxial  cinérea, denso-lepidota, face abaxial cinérea, denso-lepidota,
margens denso espinhoso-serradas; espinhos conspícuos, retrorsos, castanhos. Inflorescência axilar, ereta; pedúnculo 45,1 cm
compr., delgado, verde, glabro; brácteas pedunculares da porção mediana polísticas, menores que os entrenós; porção fértil
da inflorescência simples; raque avermelhada, glabrescente, tricomas cinéreos. Brácteas florais 0,3–0,5 × 0,4 cm, ovais, ápice
acuminado, as basais na antese menores que o comprimento das sépalas. Flores inconspicuamente pediceladas, polísticas, as
basais ca. 1,4 cm compr., na antese suberetas,; sépalas 0,5–0,7 × 0,4 cm, ovais, ápice arredondado, avermelhadas, glabra; pétalas
1,1–1,2 × 0,4 cm, romboides, ápice obtuso, lâmina na antese subereta, alaranjada, glabras; estames parcialmente exsertos; filetes
livres acima da liberação das pétalas; 

COMENTÁRIO

Dyckia marnierlapostollei foi descrita a partir de um material que floresceu em cultivo, proveniente de Minas Gerais, mas sem
localidade exata.
A espécie é conhecida de apenas três localidades: Serra do Óculos, em Patrocínio (Minas Gerais), Areias, em Cocalzinho de Goiás
(Goiás) e Serra dos Cristais (Goiás). Cresce entre os afloramentos rochosos.

Forma de Vida
Erva, Suculenta

Substrato
Rupícola, Terrícola

DISTRIBUIÇÃO

Nativa, é endêmica do Brasil

Domínios Fitogeográficos
Cerrado

Tipos de Vegetação
Campo Rupestre

Distribuição Geográfica
Ocorrências confirmadas
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Angiospermas Bromeliaceae A.Juss.

Centro-Oeste (Goiás)
Sudeste (Minas Gerais)

MATERIAL TESTEMUNHO

Marnier-Lapostolle, s.n., US, Typus
R.C. Forzza, 6738, RB, 547282,  (RB00710240)
H.S. Irwin, 25819, NY,  (NY00873261), Minas Gerais
H.S. Irwin, 9938, NY,  (NY00679932), Goiás

IMAGENS DE CAMPO/ILUSTRAÇÕES

Figura 1: Dyckia marnierlapostollei L.B.Sm.
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Angiospermas Bromeliaceae A.Juss.

Dyckia martinellii B.R.Silva & Forzza
DESCRIÇÃO

Caule: tipo rizoma(s). Folha: forma das lâmina(s) lanceolada(s); margem(ns) das lâmina(s) denso(s) espinescente(s);
superfície(s) adaxial das lâmina(s) esparso(s) lepidota(s)/verde. Inflorescência: posição axilar(es); tipo simples; tamanho
da bráctea(s) mediana(s) do pedúnculo(s) maior(es) que os entrenó(s); eixo da inflorescência(s) esparso(s) lepidota(s); cor
do indumento da inflorescência(s) branco; forma das bráctea(s) floral(ais) elíptica(s); ápice(s) das bráctea(s) floral(ais)
acuminado(s); tamanho da bráctea(s) floral(ais) menor que as sépala(s). Flor: pedicelo(s) presente(s); forma das sépala(s)
oval(ais); superfície(s) da face(s) abaxial das sépala(s) esparso(s) lepidota(s); forma das pétala(s) obtrulada(s); cor das
pétala(s) laranja; indumento das pétala(s) ausente(s); filete(s) concrescido(s) acima do tubo pouco concrescido(s); posição dos
estame(s) na(s) antese incluso(s).

DESCRIÇÃO ADICIONAL

Erva rupícola, rizomatosa, 70–100 cm alt. Folhas eretas ou suberetas; roseta simétrica; lâmina 20–35 × 2,2–2,6 cm,
lanceoladas, face adaxial verde, face abaxial esparsamente a densamente lepidota, margem espinescente; espinhos conspícuos,
patentes ou antrorsos, verdes com ápice castanho. Inflorescência axilar, ereta; pedúnculo 55–97 cm compr., delgado,
verde, esparsamente lepidoto a glabro; brácteas pedunculares da porção mediana polísticas, igualando ou ultrapassando os
entrenós; porção fértil da inflorescência geralmente simples, raramente composta primária com 1–3 ramos primários, eretos
na base da porção fértil; raque alaranjada, esparsamente lepidota a glabra, tricomas brancos. Brácteas florais 0,4–1,2 × 0,3–
0,6 cm, elípticas, ápice acuminado, na antese menores que o comprimento das sépalas. Flores pediceladas, polísticas, 1,–
1,4 cm compr., na antese patentes; sépalas 0,7–0,9 × 0,4–0,6 cm, ovais, ápice arredondado, alaranjadas com ápice castanho,
esparsamente lepidotas a glabras; pétalas 0,9–1,2 × 0,9 com, obtruladas, ápice arredondado, emarginado, lâmina na antese ereta,
alaranjada, glabras; estames inclusos; filetes conatos acima da liberação das pétalas; estilete ca. 2 mm compr.; ovário ca. 7 mm
compr. Sementes falcadas.

COMENTÁRIO

Dyckia martilnellii é conhecida apenas para o município de Paraty, sul do estado do Rio de Janeiro, ocorrendo em costões
rochosos entre Paratymirim e Saco de Mamanguá.  Suas populações ocorrem entre 3 e 10 m acima da maré alta, juntamente com
outras espécies de Bromeliaceae. 

Forma de Vida
Erva, Suculenta

Substrato
Rupícola

DISTRIBUIÇÃO

Nativa, é endêmica do Brasil

Domínios Fitogeográficos
Mata Atlântica

Tipos de Vegetação
Vegetação Sobre Afloramentos Rochosos

Distribuição Geográfica
Ocorrências confirmadas
Sudeste (Rio de Janeiro)

MATERIAL TESTEMUNHO

G. Martinelli, 14413, RB, Typus
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Angiospermas Bromeliaceae A.Juss.

R.C. Forzza, 2386, RB, 400835,  (RB00288013), Typus
B.R. Silva, 961, RB, 400834,  (RB00288011), Typus
R.C. Forzza, 2386, RB, 400835,  (RB00562490), Typus
R.C. Forzza, 2386, RB, 400835,  (RB00562491), Typus

IMAGENS DE CAMPO/ILUSTRAÇÕES

Figura 1: Dyckia martinellii B.R.Silva & Forzza

900

Coleção Flora do Brasil 2020 - Jardim Botânico do Rio de Janeiro

http://reflora.jbrj.gov.br/files/voucher.html?imagem=DZI/rb/0/28/80/13/00288013.dzi
http://reflora.jbrj.gov.br/files/voucher.html?imagem=DZI/rb/0/28/80/11/00288011.dzi
http://reflora.jbrj.gov.br/files/voucher.html?imagem=DZI/rb/0/56/24/90/00562490.dzi
http://reflora.jbrj.gov.br/files/voucher.html?imagem=DZI/rb/0/56/24/91/00562491.dzi
https://imagemcampo.jbrj.gov.br/producao%2Fimagens_de_campo%2F299122432.jpg


Angiospermas Bromeliaceae A.Juss.

Dyckia mauriziae Esteves & Hofacker
DESCRIÇÃO

Caule: tipo acaule. Folha: forma das lâmina(s) estreito(s) triangular(es); margem(ns) das lâmina(s) denso(s) espinescente(s);
superfície(s) adaxial das lâmina(s) denso(s) lepidota(s)/cinérea. Inflorescência: posição axilar(es); tipo simples/composta(s)
primária(s); tamanho da bráctea(s) mediana(s) do pedúnculo(s) menor que os entrenó(s); eixo da inflorescência(s) denso(s)
lepidoto(s); cor do indumento da inflorescência(s) branco; forma das bráctea(s) floral(ais) estreito(s) triangular(es); ápice(s)
das bráctea(s) floral(ais) acuminado(s)/atenuado(s); tamanho da bráctea(s) floral(ais) maior(es) que as sépala(s)/menor que as
pétala(s). Flor: pedicelo(s) presente(s) conspícuo(s); forma das sépala(s) oval(ais)/lanceada(s); superfície(s) da face(s) abaxial
das sépala(s) pubescente(s) glandulosa(s); forma das pétala(s) ovada(s)/obtrulada(s); cor das pétala(s) laranja; indumento das
pétala(s) ausente(s); filete(s) concrescido(s) acima do tubo não concrescido(s); posição dos estame(s) na(s) antese incluso(s).

DESCRIÇÃO ADICIONAL

Erva terrícola. Folhas ca. 35, secundas, as interiores e as exteriores patentes; roseta assimétrica; lâmina ca. 39 × 3,7 cm,
estreito-triangular, face adaxial esverdeado-cinérea, denso-lepidota, margens espinhoso-serradas; espinhos conspícuos, aduncos,
predominantemente retrorsos, castanhos. Inflorescência axilar, ereta; pedúnculo ca. 110 cm compr., delgado, verde a castanho,
tricomas glandulares presentes; brácteas pedunculares da porção mediana polísticas, menores que os entrenós; porção fértil da
inflorescência simples ou composta primária, raque alaranjada, coberta por tricomas glandulares. Brácteas florais 1,9–4,8 × 0,8–
3,8 cm, estreito-triangulares, ápice atenuado-acuminado, abaxialmente cobertas por tricomas glandulares, as basais na antese
igualando a superando o comprimento das sépalas, menores que comprimento das flores. Flores conspicuamente pediceladas,
polísticas, as basais ca. 2,1 cm compr., na antese patentes a levemente suberetas, após a antese se tornando eretas; sépalas ca.
0,95 × 0,65 cm, ovais a lanceoladas, ápice obtuso a agudo, laranja-avermelhadas, pubescentes; tricomas glandulares; pétalas ca.
1,16 × 0,72 cm, obovadas a obtruladas, ápice obtuso a arredondado-acuminado, lâmina na antese ereta ou subereta, alaranjada,
glabras; estames inclusos; filetes livres acima da liberação das pétalas; ovário ca. 0,72 × 0,31 cm; estilete ca. 0,23 cm compr.
Fruto 1,2–1,5 × 0,9–1,1 cm.

COMENTÁRIO

A espécie é heliófita e terrícola, ocorrendo em meio a vegetação herbácea da região de Cristalina, em Goiás. O epíteto específico
“mauriziae” presta homenagem a bióloga Maurízia de Fátima Carneiro. A espécie é morfologicamente muito similar a D.
acutiflora, ambas apresentando hábito prostrado, com folhas secundas e tricomas glandulares na inflorescência e peças florais.
Porém D. mauriziae se distingue pelas lâminas foliares adaxialmente cinéreas (vs. verde-amareladas), pelas flores com pedicelos
maiores e conspícuos (ca. 3,7 mm vs. menores que 3 mm compr.), e o ápice das pétalas obtuso a arredondado-acuminado (vs.
agudo).

Forma de Vida
Erva, Suculenta

Substrato
Terrícola

DISTRIBUIÇÃO

Nativa, é endêmica do Brasil

Domínios Fitogeográficos
Cerrado

Tipos de Vegetação
Cerrado (lato sensu)

Distribuição Geográfica

901

Coleção Flora do Brasil 2020 - Jardim Botânico do Rio de Janeiro



Angiospermas Bromeliaceae A.Juss.

Ocorrências confirmadas
Centro-Oeste (Goiás)

MATERIAL TESTEMUNHO

M.F. Carneiro, MBR-41, UFG, Goiás, Typus
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Angiospermas Bromeliaceae A.Juss.

Dyckia mellobarretoi L.B.Sm.
DESCRIÇÃO

Caule: tipo rizoma(s). Folha: forma das lâmina(s) estreito(s) triangular(es); margem(ns) das lâmina(s) esparso(s)
espinescente(s); superfície(s) adaxial das lâmina(s) esparso(s) lepidota(s)/verde/avermelhada. Inflorescência: posição
axilar(es); tipo simples/composta(s) primária(s); tamanho da bráctea(s) mediana(s) do pedúnculo(s) menor que os entrenó(s);
eixo da inflorescência(s) esparso(s) tomentoso(s); cor do indumento da inflorescência(s) branco; forma das bráctea(s)
floral(ais) oval(ais); ápice(s) das bráctea(s) floral(ais) acuminado(s); tamanho da bráctea(s) floral(ais) menor que as sépala(s).
Flor: pedicelo(s) presente(s) conspícuo(s); forma das sépala(s) oval(ais); superfície(s) da face(s) abaxial das sépala(s) denso(s)
tomentosa(s); forma das pétala(s) obtrulada(s)/romboide(s); cor das pétala(s) laranja; indumento das pétala(s) ausente(s);
filete(s) concrescido(s) acima do tubo não concrescido(s); posição dos estame(s) na(s) antese incluso(s).

DESCRIÇÃO ADICIONAL

Erva terrícola. Folhas 30 a 50, as interiores suberetas a eretas, as exteriores patentes a suberetas; lâmina 18,8–34,8 × 0,9–1,3
cm, estreito-triangular, rija, face adaxial verde-avermelhada, esparsamente lepidota, face abaxial verde-avermelhada, denso-
lepidota, margens espinhoso-serradas; espinhos conspícuos, antrorsos, castanhos. Inflorescência axilar, ereta; pedúnculo 40,7–
70,5 cm compr., robusto, verde-avermelhado, tomentoso; brácteas pedunculares da porção mediana polísticas, menores que
os entrenós; porção fértil da inflorescência simples ou composta primária, com 1–2 ramos primários suberetos, locados na
base da porção fértil da inflorescência; raque alaranjada a avermelhada, tomentosa, tricomas brancos. Brácteas florais 0,5–1,8
× 0,4–1 cm, oval-triangulares a triangulares, ápice agudo, carenadas, densamente tomentosa, as basais na antese menores que o
comprimento das sépalas. Flores conspicuamente pediceladas, polísticas, as basais 1,3–2,1 00 cm compr., na antese suberetas;
sépalas 0,7–1 × 0,4–0,7 cm, ovais a elípticas, ápice obtuso, alaranjadas; pétalas 11–15,6 × 7,8–10,8  cm, obtruladas a rômbicas
emarginado, alaranjada, esparso-lepidotas; estames inclusos; filetes livres acima da liberação das pétalas; ovário 0,6–0,9 cm.

COMENTÁRIO

Espécie com distribuição restrita a Serra do Cipó, em áreas de mata de galeria no município de Conceição do Mato Dentro e nos
campos graminóides dos Campos Rupestres da Serra do Cipó, próximo as velózias gigantes.
Na localidade tipo, em Conceição do mato dentro, pode ser encontrada formando  uma pequena  população  nas  margens  do 
rio  Santo  Antônio,  onde sofre forte ação antrópica. Geralmente ocorrem indivíduos isolados, raro em touceira. A população do
PARNA-Cipó também é pequena, com menos de 50 indivíduos.
Na descrição original, Smith (1960) relaciona a espécie a D. sordida, provavelmente pela semelhança entre ambas quando em
estado vegetativo. Entretanto, quando em floração, é facilmente distinguível pela presença de indumento alvo  (vs. ferrugíneo) no
pedúnculo, raque, brácteas florais e sépalas.  

Forma de Vida
Erva, Suculenta

Substrato
Terrícola

DISTRIBUIÇÃO

Nativa, é endêmica do Brasil

Domínios Fitogeográficos
Cerrado

Tipos de Vegetação
Campo Rupestre

Distribuição Geográfica

903

Coleção Flora do Brasil 2020 - Jardim Botânico do Rio de Janeiro



Angiospermas Bromeliaceae A.Juss.

Ocorrências confirmadas
Sudeste (Minas Gerais)

MATERIAL TESTEMUNHO

H.L.M. Barreto, 2122, BHCB, 74481,  (BHCB000097), Minas Gerais, Typus

IMAGENS DE CAMPO/ILUSTRAÇÕES

Figura 1: Dyckia mellobarretoi L.B.Sm.

Figura 2: Dyckia mellobarretoi L.B.Sm.
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Angiospermas Bromeliaceae A.Juss.

Figura 3: Dyckia mellobarretoi L.B.Sm.

Figura 4: Dyckia mellobarretoi L.B.Sm.

Figura 5: Dyckia mellobarretoi L.B.Sm.
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Angiospermas Bromeliaceae A.Juss.

Figura 6: Dyckia mellobarretoi L.B.Sm.

Figura 7: Dyckia mellobarretoi L.B.Sm.
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Angiospermas Bromeliaceae A.Juss.

Dyckia microcalyx Baker
Este tratamento é composto pelos seguintes táxons: Dyckia microcalyx, Dyckia microcalyx var. ostenii.

Tem como sinônimo
heterotípico Dyckia microcalyx  var.  inermis Hassl.
heterotípico Dyckia microcalyx  var.  micrantha Hassl.
heterotípico Dyckia minutiflora Mez

DESCRIÇÃO

Caule: tipo rizoma(s). Folha: forma das lâmina(s) triangular(es)/estreito(s) triangular(es); margem(ns) das lâmina(s)
esparso(s) espinescente(s); superfície(s) adaxial das lâmina(s) glabra(s)/esparso(s) lepidota(s). Inflorescência: posição
axilar(es); tipo simples/composta(s) primária(s); tamanho da bráctea(s) mediana(s) do pedúnculo(s) menor que os entrenó(s);
eixo da inflorescência(s) glabro(s)/esparso(s) tomentoso(s)/pubescente(s); cor do indumento da inflorescência(s) branco/
ausente(s); forma das bráctea(s) floral(ais) oval(ais); ápice(s) das bráctea(s) floral(ais) acuminado(s)/atenuado(s); tamanho
da bráctea(s) floral(ais) menor que as pétala(s). Flor: pedicelo(s) ausente(s)/presente(s) conspícuo(s); forma das sépala(s)
orbicular(es); superfície(s) da face(s) abaxial das sépala(s) glabra(s)/pubescente(s)/esparso(s) tomentosa(s); forma das pétala(s)
obovada(s); cor das pétala(s) amarela; indumento das pétala(s) ausente(s); filete(s) concrescido(s) acima do tubo não
concrescido(s); posição dos estame(s) na(s) antese exserto(s)/incluso(s).

DESCRIÇÃO ADICIONAL

Erva rupícola, rizomatosa. Folhas ca. 30, as interiores suberetas, as exteriores patentes a reflexas, formando roseta simétrica;
lâmina 11–20 × 2,1–2,8 cm, triangular a estreito-triangular, rija, face adaxial verde, glabra ou esparsamente lepidota, face
abaxial longitudinalmente nervado-estriada, lepidota entre as nervuras, margens espinhoso-serradas; espinhos conspícuos,
aduncos, antrorsos, rígidos, verdes na base esbranquiçados na porção mediana amarelados no ápice. Inflorescência axilar, ereta;
pedúnculo 26–70 cm compr., delgado a robusto, verde, esparsamente tomentoso, glabrescente; brácteas pedunculares da porção
mediana polísticas, menores que os entrenós; porção fértil da inflorescência simples ou composta primária, com 1–4(–10)
ramos primários suberetos locados na base da porção fértil da inflorescência; raque verde, pubescente com tricomas glandulares
quando jovem a esparso-tomentosa, glabrescente, tricomas brancos. Brácteas florais 0,4–1 cm compr., ovais, ápice atenuado-
acuminado, ecarenadas, glabrescente, as basais na antese geralmente alcançando o comprimento das sépalas ou raramente o
comprimento das flores. Flores sésseis ou cura e inconspicuamente pediceladas, polísticas, densamente dispostas, geralmente
formando subverticilos, as basais 0,8–1,3 cm compr., na antese patentes; sépalas 0,3–0,6 cm compr., suborbiculares, ápice
arredondado, verdes na porção basal, amareladas na porção apical, ecarenada, esparsamente tomentosa, glabra ou glabrescente;
pétalas 0,8–1,1 × 6,0–0,9 cm, obovadas, ápice obtuso a arredondado, as vezes emarginado, unha ausente, lâmina na antese
patente, amarela, glabras; estames inclusos a exsertos; filetes livres; pistilo ca. 0,6 cm compr. Sementes discoides.

COMENTÁRIO

A espécie é heliófita e ocorre em afloramentos e escarpas rochosas rodeadas por Floresta Estacional. Apresenta distribuição
relativamente ampla no Paraguai, onde ocorre sua variedade tipo (D. microcalyx var. microcalyx). No Brasil ocorre somente
a D. microcalyx var. ostenii, que diferente da variedade tipo, é reófita, e tem porte menor. No Brasil sua ocorrência é restrita
ao extremo oeste e sudoeste do estado do Paraná. O epíteto específico “microcalyx” faz referência as sépalas de pequeno
comprimento que apresenta. É morfologicamente similar a D. divaricata, podendo ser diferenciada pelos ramos primários
da inflorescência menores (6–26 cm vs. 35–47 cm compr.), pubescente com tricomas glandulares quando jovem a esparso
tomentosas (vs. geralmente denso branco tomentosos) e flores menores (8–13 mm vs. 15–17 mm compr.).

Forma de Vida
Erva, Suculenta

Substrato
Rupícola

DISTRIBUIÇÃO
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Angiospermas Bromeliaceae A.Juss.

Nativa, não é endêmica do Brasil

Domínios Fitogeográficos
Mata Atlântica

Tipos de Vegetação
Floresta Ciliar ou Galeria, Vegetação Sobre Afloramentos Rochosos

Distribuição Geográfica
Ocorrências confirmadas
Sul (Paraná)
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Angiospermas Bromeliaceae A.Juss.

Dyckia microcalyx var. ostenii L.B.Sm.
DESCRIÇÃO

Erva rupícola, rizomatosa. Folhas ca. 30, as interiores suberetas, as exteriores patentes a reflexas, formando roseta simétrica;
lâmina 11–20 × 2,1–2,8 cm, triangular a estreito-triangular, rija, face adaxial verde, glabra ou esparsamente lepidota, face
abaxial longitudinalmente nervado-estriada, lepidota entre as nervuras, margens espinhoso-serradas; espinhos conspícuos,
aduncos, antrorsos, rígidos, verdes na base esbranquiçados na porção mediana amarelados no ápice. Inflorescência axilar, ereta;
pedúnculo 26–70 cm compr., delgado a robusto, verde, esparsamente tomentoso, glabrescente; brácteas pedunculares da porção
mediana polísticas, menores que os entrenós; porção fértil da inflorescência simples ou composta primária, com 1–4(–10)
ramos primários suberetos locados na base da porção fértil da inflorescência; raque verde, pubescente com tricomas glandulares
quando jovem a esparso-tomentosa, glabrescente, tricomas brancos. Brácteas florais 0,4–1 cm compr., ovais, ápice atenuado-
acuminado, ecarenadas, glabrescente, as basais na antese geralmente alcançando o comprimento das sépalas ou raramente o
comprimento das flores. Flores sésseis ou cura e inconspicuamente pediceladas, polísticas, densamente dispostas, geralmente
formando subverticilos, as basais 0,8–1,3 cm compr., na antese patentes; sépalas 0,3–0,6 cm compr., suborbiculares, ápice
arredondado, verdes na porção basal, amareladas na porção apical, ecarenada, esparsamente tomentosa, glabra ou glabrescente;
pétalas 0,8–1,1 × 6,0–0,9 cm, obovadas, ápice obtuso a arredondado, as vezes emarginado, unha ausente, lâmina na antese
patente, amarela, glabras; estames inclusos a exsertos; filetes livres; pistilo ca. 0,6 cm compr. Sementes discoides.

COMENTÁRIO

Planta reófita presente nas margens e ilhas rochosas do Rio Iguaçu, e alguns afluentes, no Brasil restrita ao estado do Paraná. Sua
distribuição atual está reduzida devido à presença de diversas usinas hidrelétricas ao longo do percurso do rio. O epíteto varietal
“ostenii” presta homenagem ao botânico alemão Cornelio Osten. A variedade se caracteriza morfologicamente por apresentar
folhas triangulares a estreito-triangulares de coloração verde-escuro, inflorescências simples a compostas primária, pedúnculos e
eixos da inflorescência de coloração verde, flores irregularmente distribuídas, dispostas em subverticilos, sépalas com base verde
e ápice amarelo, corola campanulada e pétalas obovadas e sempre amarelas.

Forma de Vida
Erva, Suculenta

Substrato
Rupícola

DISTRIBUIÇÃO

Nativa, não é endêmica do Brasil

Domínios Fitogeográficos
Mata Atlântica

Tipos de Vegetação
Floresta Ciliar ou Galeria, Vegetação Sobre Afloramentos Rochosos

Distribuição Geográfica
Ocorrências confirmadas
Sul (Paraná)

MATERIAL TESTEMUNHO

G. Hatschbach, 19820, US,  (US01935393), MO (MO1379568), MBM (MBM180493), MBM (MBM008876), NY, 
(NY00376573), K,  (K000976012), Paraná
J.M. Silva, 2174, HUEFS (HUEFS033134), NY,  (NY00376572), K,  (K000976057), MBM (MBM217753), ESA
(ESA060720), PEL (PEL0001531), Paraná
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Angiospermas Bromeliaceae A.Juss.

I. Isernhagen, 142, UPCB (UPCB0033339), Paraná
F. Santos-Silva, 182, RB, 593320, ,  (RB00837627), Paraná
E. Pereira, 10449, US,  (US01935410), Paraná
M.G. Caxambu, E.L. Siqueira, M.P. Chagas & A. Moraes, 6976, HCF (HCF000012314), Paraná

IMAGENS DE CAMPO/ILUSTRAÇÕES

Figura 1: Dyckia microcalyx var. ostenii L.B.Sm.

BIBLIOGRAFIA

Bu#neker, H.M.; Pontes, R.C.; Soares, K.P.; Witeck-Neto, L.; Longhi, S.J. 2013. Uma nova espécie reófita
de Dyckia (Bromeliaceae, Pitcairnioideae) para a flora do Rio Grande do Sul, Brasil. Revista Brasileira de Biociências 11:
284-289.
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Angiospermas Bromeliaceae A.Juss.

Dyckia minarum Mez
DESCRIÇÃO

Caule: tipo rizoma(s). Folha: forma das lâmina(s) triangular(es)/estreito(s) triangular(es); margem(ns) das lâmina(s)
esparso(s) espinescente(s); superfície(s) adaxial das lâmina(s) denso(s) lepidota(s). Inflorescência: posição axilar(es);
tipo simples; tamanho da bráctea(s) mediana(s) do pedúnculo(s) maior(es) que os entrenó(s); eixo da inflorescência(s)
esparso(s) tomentoso(s); cor do indumento da inflorescência(s) cinéreo; forma das bráctea(s) floral(ais) oval(ais); ápice(s) das
bráctea(s) floral(ais) acuminado(s); tamanho da bráctea(s) floral(ais) maior(es) que as pétala(s). Flor: pedicelo(s) presente(s)
conspícuo(s); forma das sépala(s) oval(ais)/elíptica(s); superfície(s) da face(s) abaxial das sépala(s) esparso(s) lepidota(s);
forma das pétala(s) obtrulada(s); cor das pétala(s) laranja; indumento das pétala(s) ausente(s); filete(s) concrescido(s) acima
do tubo mediano(s) concrescido(s); posição dos estame(s) na(s) antese incluso(s).

DESCRIÇÃO ADICIONAL

Erva saxícola ou terrícola. Lâmina foliar 6,6–13 × 0,5–0,9 cm, estreito-triangular a triangular, rija, face adaxial cinérea, denso-
lepidota, face abaxial cinérea, denso-lepidota, margens espinhoso-serradas; espinhos conspícuos, antrorsos. Inflorescência axilar,
ereta; pedúnculo 30–32 cm compr., robusto, verde a castanho, tomentoso; brácteas pedunculares da porção mediana polísticas,
ultrapassando os entrenós; porção fértil da inflorescência simples; raque glabra ou lepidota. Brácteas florais 1,5–1,7 × 0,9–1,1
cm, ovais, ápice acuminado, carenadas, lepidota, as basais na antese superando o comprimento das flores. Flores conspicuamente
pediceladas, polísticas, as basais ca. 2 cm compr., na antese patentes; sépalas 0,6–1,2 × 0,6–0,7 cm, ovais a elipticas, ápice
agudo, alaranjadas, carenadas, esparso-lepidota; pétalas 1,1–1,4 × 0,8 cm, obtruladas ou suborbicular, lâmina na antese subereta,
alaranjada a vermelha, glabras; estames inclusos; filetes conatos acima da liberação das pétalas. Fruto ca. 1,8 cm compr. 

COMENTÁRIO

Dyckia minarum ocorre nos afloramentos rochosos dos campos de altitude e campos rupestres do Brasil, nos estados de Goiás,
Minas Gerais e São Paulo. Cresce como saxícola ou terrestre em áreas acima de 1000 m de altitude, florescendo de setembro a
novembro. 
Dyckia minarum caracteriza-se pelas lâminas foliares triangulares e abruptamente agudas, pungentes, com margens
conspicuamente espinulosas; brácteas escapais excedendo  os entrenós;  inflorescência  simples,  raramente com um ramo na base;
brácteas florais semelhantes às brácteas escapais, as inferiores exedendo  as  flores; e filetes conados (ca. 2 mm).

Forma de Vida
Erva, Suculenta

Substrato
Rupícola, Terrícola

DISTRIBUIÇÃO

Nativa, é endêmica do Brasil

Domínios Fitogeográficos
Cerrado, Mata Atlântica

Tipos de Vegetação
Campo Rupestre, Vegetação Sobre Afloramentos Rochosos

Distribuição Geográfica
Ocorrências confirmadas
Centro-Oeste (Goiás)
Sudeste (Minas Gerais, São Paulo)

MATERIAL TESTEMUNHO
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Regnelli, A. F., II/283, NY,  (NY00376596), US,  (US00089069), US,  (US01935412), Minas Gerais

BIBLIOGRAFIA

Forzza, R.C. 2007. Dyckia. In Wanderley, M.G.L. et al. Flora Fanerogâmica do Estado de São Paulo. Vol. 5. Pp. 81-84.
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Angiospermas Bromeliaceae A.Juss.

Dyckia montezumensis Leme
DESCRIÇÃO

Caule: tipo acaule. Folha: forma das lâmina(s) estreito(s) triangular(es); margem(ns) das lâmina(s) esparso(s) espinescente(s);
superfície(s) adaxial das lâmina(s) denso(s) lepidota(s)/branca. Inflorescência: posição axilar(es); tipo composta(s) primária(s);
tamanho da bráctea(s) mediana(s) do pedúnculo(s) menor que os entrenó(s); eixo da inflorescência(s) denso(s) lepidoto(s);
cor do indumento da inflorescência(s) branco; forma das bráctea(s) floral(ais) oval(ais); ápice(s) das bráctea(s) floral(ais)
acuminado(s)/agudo(s); tamanho da bráctea(s) floral(ais) menor que os pedicelo(s)/maior(es) que os pedicelo(s). Flor:
pedicelo(s) presente(s) conspícuo(s); forma das sépala(s) oval(ais); superfície(s) da face(s) abaxial das sépala(s) glabra(s)/
lepidota(s); forma das pétala(s) unguiculada(s); cor das pétala(s) laranja; indumento das pétala(s) ausente(s); filete(s)
concrescido(s) acima do tubo totalmente concrescido(s); posição dos estame(s) na(s) antese incluso(s).

DESCRIÇÃO ADICIONAL

Erva terrícola. Folhas ca. 10, as exteriores arqueadas; lâmina 35–50 × 2,2–2,5 cm, estreito-triangular, rija, face adaxial verde
a avermelhada, lepidota, face abaxial longitudinalmente nervado-estriada, verde a avermelhada, denso-lepidota, margens
esparsamente espinhoso-serradas; espinhos conspícuos, antrorsos e retrorsos, castanhos. Inflorescência axilar, ereta; pedúnculo
ca. 72 cm compr., robusto, verde  a  avermelhado, glabro a esparsamente tomentoso; brácteas pedunculares da porção
mediana polísticas, menores, que os entrenós; porção fértil da inflorescência composta primária, com (1–n) ramos primários
suberetos, locados na base da porção fértil da inflorescência; raque vermelho escuro, esparsamente tomentosa, tricomas brancos.
Brácteas florais 0,3–0,7 × 0,2–0,4 cm, ovais, ápice agudo a acuminado, ecarenadas, esparso-lepidota, as basais na antese
geralmente igualando o comprimento dos pedicelos. Flores longo pediceladas, polísticas, as basais 1,6–1,8 cm compr., na antese
subpatentes; sépalas ca. 0,6 × 0,5 cm, ovais, ápice obtuso a emarginado, avermelhadas, lepidota na base, glabra em direção ao
ápice; pétalas 1,30 × 0,9–1,1 cm, obtruladas, ápice obtuso a emarginado, alaranjada, glabras; estames inclusos; filetes totalmente
conatos; pistilo 0,8–0,9 cm compr.; ovário 0,7–0,8 cm compr.; estilete ca. 0,1 cm compr. 

COMENTÁRIO

Dyckia montezumensis é conhecida apenas de uma restrita localidade no Parque Estadual de Montezuma: uma colina de 1.000 m
de elevação, com vegetação de cerrado arbustivo.
Dyckia montezumensis foi relacionada com D. atratiflora, neste trabalho tratada como sinônimo de D. machrisiana, espécie que
ocorre em Goiás e no Distrito Federal. 
É caracterizada morfologicamente principalmente pelas flores longo pediceladas, com sépalas ovais e pétalas de coloração
vinácea, sendo morfologicamente muito similar a D. machrisiana, D. racemosa e D. tenebrosa.

Forma de Vida
Erva, Suculenta

Substrato
Terrícola

DISTRIBUIÇÃO

Nativa, é endêmica do Brasil

Domínios Fitogeográficos
Cerrado

Tipos de Vegetação
Cerrado (lato sensu)

Distribuição Geográfica
Ocorrências confirmadas
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Sudeste (Minas Gerais)

MATERIAL TESTEMUNHO

E.M.C. Leme, 8315, RB, 303383,  (RB00851609), Minas Gerais, Typus

BIBLIOGRAFIA

Leme, E.M.C. Ribeiro, O.B.C.; Miranda, Z.J.G. 2012. New species of Dyckia (Bromeliaceae) from Brazil. Phytotaxa 67: 9–37.

914

Coleção Flora do Brasil 2020 - Jardim Botânico do Rio de Janeiro

http://reflora.jbrj.gov.br/files/voucher.html?imagem=DZI/rb/0/85/16/9/00851609.dzi


Angiospermas Bromeliaceae A.Juss.

Dyckia monticola L.B.Sm. & Reitz
DESCRIÇÃO

Caule: tipo acaule/rizoma(s). Folha: forma das lâmina(s) estreito(s) triangular(es); margem(ns) das lâmina(s) denso(s)
espinescente(s)/esparso(s) espinescente(s); superfície(s) adaxial das lâmina(s) glabra(s)/pruinosa(s)/esparso(s) lepidota(s)/verde.
Inflorescência: posição axilar(es); tipo simples/composta(s) primária(s); tamanho da bráctea(s) mediana(s) do pedúnculo(s)
menor que os entrenó(s)/maior(es) que os entrenó(s); eixo da inflorescência(s) pruinoso(s)/esparso(s) tomentoso(s)/denso(s)
tomentoso(s); cor do indumento da inflorescência(s) ferrugíneo; forma das bráctea(s) floral(ais) oval(ais)/oval-lanceolada(s);
ápice(s) das bráctea(s) floral(ais) acuminado(s); tamanho da bráctea(s) floral(ais) maior(es) que as sépala(s)/menor que as
pétala(s). Flor: pedicelo(s) presente(s) conspícuo(s); forma das sépala(s) oval(ais)/elíptica(s); superfície(s) da face(s) abaxial
das sépala(s) denso(s) tomentosa(s); forma das pétala(s) obovada(s)/obtrulada(s)/unguiculada(s); cor das pétala(s) laranja;
indumento das pétala(s) ausente(s); filete(s) concrescido(s) acima do tubo não concrescido(s)/pouco concrescido(s); posição
dos estame(s) na(s) antese incluso(s).

DESCRIÇÃO ADICIONAL

Erva terrícola ou rupícola, rizomatosa. Folhas ca. 50, as interiores suberetas, as exteriores patentes a
reflexas; roseta simétrica; lâmina 19–28 × 1,1–2,1 cm, estreito-triangular, rija, face adaxial verde ou avermelhada,
esparsamente lepidota a glabra, face abaxial longitudinalmente nervado-estriada, verde a branca, lepidota, margens espinhoso-
serradas; espinhos conspícuos, aduncos ou raramente patentes, antrorsos, rígidos, esverdeados na base e castanhos no
ápice. Inflorescência axilar, ereta; pedúnculo 30–41 cm compr., robusto, verde ou verde-avermelhado, esparsamente tomentoso,
glabrescente; brácteas pedunculares da porção mediana polísticas, menores, igualando ou raramente ultrapassando os
entrenós; porção fértil da inflorescência simples ou composta primária, com 1–6 ramos primários suberetos, locados na
base da porção fértil da inflorescência; raque verde ou avermelhada, floculoso-tomentosa, tricomas castanhos. Brácteas
florais 0,6–1,3 × 0,5–0,8 cm, ovais a elípticas, ápice atenuado-acuminado, levemente carenadas, esparsamente tomentosa, as
basais na antese igualando ou ultrapassando o comprimento das sépalas. Flores conspicuamente pediceladas, polísticas, as
basais ca. 1,5 cm compr., na antese levemente reflexas; cálice actinomorfo; sépalas 0,8–1,1 × 0,5–0,7 cm, ovais a
elípticas, ápice obtuso, arredondado, agudo ou apiculado, algumas vezes incurvado-cuculado, alaranjadas ou avermelhadas,
tomentosa; tricomas castanhos; pétalas 1,2–1,5 × 1–1,3 cm, obtruladas, ápice arredondado-cuculado, unha presente, lâmina na
antese patente a reflexa, alaranjada, glabras; estames inclusos; filetes livres ou conatos acima da liberação das pétalas; pistilo ca.
0,9 cm compr.; ovário ca. 0,5 × 0,2 cm; estilete ca. 0,2 cm compr. Sementes discoides.

COMENTÁRIO

A espécie é heliófita e endêmica de afloramentos e escarpas rochosas dos campos do Quiriri, no nordeste do estado de Santa
Catarina. O epíteto específico “monticola” faz referência a região montanhosa onde ocorre. É morfologicamente relacionada
com D. fosteriana var. robustior e D. reitzii. Se distingue basicamente da primeira por apresentar inflorescência geralmente
composta (vs. simples), com margens das brácteas florais inconspicuamente espinhoso-serradas ou inteiras (vs. margens
das brácteas florais conspicuamente espinhoso-serradas). Se distingue basicamente da segunda por apresentar inflorescência
geralmente composta (vs. sempre simples), pelas flores mais laxamente dispostas (vs. congestas) e pelas margens das brácteas
florais inconspicuamente espinhoso-serradas ou inteiras (vs. margens das brácteas florais conspicuamente espinhoso-serradas).

Forma de Vida
Erva, Suculenta

Substrato
Rupícola, Terrícola

DISTRIBUIÇÃO

Nativa, é endêmica do Brasil

Domínios Fitogeográficos
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Angiospermas Bromeliaceae A.Juss.

Mata Atlântica

Tipos de Vegetação
Vegetação Sobre Afloramentos Rochosos

Distribuição Geográfica
Ocorrências confirmadas
Sul (Santa Catarina)

MATERIAL TESTEMUNHO

E. Barboza, 4074, MBM (MBM386426), Santa Catarina
T. Barbará, 34, RB, 484105,  (RB00568151), Santa Catarina
T. Barbará, 33, RB, 329151,  (RB00260205), Santa Catarina
L.A. Funez, 3901, FURB (FURB50405), Santa Catarina
A.R. Reitz, 3938, US,  (US01935413), Santa Catarina
A.R. Reitz, 4789, HBR (HBR0055011), US,  (US00089071), Santa Catarina

IMAGENS DE CAMPO/ILUSTRAÇÕES

Figura 1: Dyckia monticola L.B.Sm. & Reitz

Figura 2: Dyckia monticola L.B.Sm. & Reitz
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Angiospermas Bromeliaceae A.Juss.

Figura 3: Dyckia monticola L.B.Sm. & Reitz

Figura 4: Dyckia monticola L.B.Sm. & Reitz
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Angiospermas Bromeliaceae A.Juss.

Dyckia myriostachya Baker
DESCRIÇÃO

Caule: tipo rizoma(s). Folha: forma das lâmina(s) estreito(s) triangular(es); margem(ns) das lâmina(s) denso(s)
espinescente(s); superfície(s) adaxial das lâmina(s) glabra(s)/esparso(s) lepidota(s)/verde. Inflorescência: posição axilar(es);
tipo composta(s) primária(s)/composta(s) secundária(s); tamanho da bráctea(s) mediana(s) do pedúnculo(s) maior(es) que
os entrenó(s); eixo da inflorescência(s) glabro(s)/pruinoso(s); cor do indumento da inflorescência(s) ausente(s); forma das
bráctea(s) floral(ais) triangular(es)/oval(ais); ápice(s) das bráctea(s) floral(ais) obtuso(s)/agudo(s); tamanho da bráctea(s)
floral(ais) menor que as sépala(s). Flor: pedicelo(s) ausente(s); forma das sépala(s) oval(ais)/orbicular(es); superfície(s)
da face(s) abaxial das sépala(s) pruinosa(s); forma das pétala(s) oblanceolada(s)/oblonga(s); cor das pétala(s) amarela;
indumento das pétala(s) esparso(s) tomentoso(s); filete(s) concrescido(s) acima do tubo não concrescido(s); posição dos
estame(s) na(s) antese exserto(s).

DESCRIÇÃO ADICIONAL

Erva rupícola, acaulescente. Folhas ca. 80, as interiores suberetas, as exteriores patentes a
reflexas; roseta simétrica; lâmina 61–79 × 4–6,5 cm, estreito-triangular, flexível, face adaxial verde, geralmente
esparsamente lepidota a glabra e vernicosa, raramente denso-lepidota, face abaxial longitudinalmente nervado-estriada,
verde, lepidota, margens espinhoso-serradas, denso espinhoso-serradas na porção basal; espinhos conspícuos, patentes na
porção basal e aduncos na porção superior, antrorsos, rígidos, pretos. Inflorescência axilar, ereta; pedúnculo 38–56 cm
compr., robusto, verde, pruinoso, esparsamente tomentoso a glabro; brácteas pedunculares da porção mediana polísticas,
ultrapassando os entrenós; porção fértil da inflorescência composta primária ou composta secundária, com 39–n ramos
primários suberetos a patentes; raque verde, glabra ou pruinosa. Brácteas florais 0,15–0,22 × ca. 0,2 cm, inconspícuas,
largo oval-triangulares, ápice obtuso a agudo, ecarenadas, glabras, as basais na antese menores que o comprimento
das sépalas. Flores sésseis, polísticas, as basais ca. 1 cm compr., na antese patentes; cálice actinomorfo; sépalas 0,3–
0,2 × ca. 0,2 cm, ovais, a orbiculares, ápice arredondado, esverdeadas na base e amareladas na porção superior, glabras ou
pruinosas; pétalas 0,6–0,8 × ca. 0,3 cm, oblanceoladas a oblongas, ápice arredondado, unha ausente, lâmina na antese ereta ou
subereta, amarela, glabras; estames exsertos; filetes livres acima da liberação das pétalas; pistilo ca. 0,9 cm compr.; ovário ca.
0,2 × 0,18 cm; estilete ca. 0,3 cm compr. Sementes oblanceoloides.

COMENTÁRIO

A espécie pode ser encontrada como heliófita ou, ocasionalmente, ciófita, em escarpas rochosas das bacias hidrográficas
do rio Pardo e Jacuí, no estado do Rio Grande do Sul. Provavelmente seu holótipo é proveniente do Morro Botucaraí, no
município de Candelária. O epíteto específico “myriostachya” faz referência aos numerosos ramos secundários que sua
inflorescência caracteristicamente apresenta. Faz parte do complexo D. selloa, tendo sido amplamente confundida com esta. Se
distingue basicamente de D. selloa por apresentar espinhos das margens das lâminas foliares distintamente pretos (vs. castanho-
amarelados), ramos primários da inflorescência em geral muito mais numerosos e flores com pétalas amarelo-escuras (vs.
amarelo-claras).

Forma de Vida
Erva, Suculenta

Substrato
Rupícola

DISTRIBUIÇÃO

Nativa, é endêmica do Brasil

Domínios Fitogeográficos
Mata Atlântica
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Angiospermas Bromeliaceae A.Juss.

Tipos de Vegetação
Floresta Estacional Decidual, Vegetação Sobre Afloramentos Rochosos

Distribuição Geográfica
Ocorrências confirmadas
Sul (Rio Grande do Sul)

MATERIAL TESTEMUNHO

F. Sellow, s.n., P (P00162716), Typus
F. Sellow, s.n., P (P02177905)

IMAGENS DE CAMPO/ILUSTRAÇÕES

Figura 1: Dyckia myriostachya Baker

Figura 2: Dyckia myriostachya Baker
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Angiospermas Bromeliaceae A.Juss.

Dyckia nigrospinulata Strehl
DESCRIÇÃO

Caule: tipo acaule/rizoma(s). Folha: forma das lâmina(s) estreito(s) triangular(es); margem(ns) das lâmina(s) denso(s)
espinescente(s); superfície(s) adaxial das lâmina(s) glabra(s)/pruinosa(s)/esparso(s) lepidota(s)/verde. Inflorescência: posição
axilar(es); tipo composta(s) secundária(s)/composta(s) terciária(s); tamanho da bráctea(s) mediana(s) do pedúnculo(s)
maior(es) que os entrenó(s); eixo da inflorescência(s) glabro(s)/pruinoso(s)/esparso(s) tomentoso(s); cor do indumento
da inflorescência(s) branco; forma das bráctea(s) floral(ais) triangular(es)/oval(ais); ápice(s) das bráctea(s) floral(ais)
acuminado(s)/atenuado(s); tamanho da bráctea(s) floral(ais) menor que as sépala(s). Flor: pedicelo(s) presente(s)
inconspícuo(s); forma das sépala(s) oval(ais); superfície(s) da face(s) abaxial das sépala(s) glabra(s)/esparso(s) tomentosa(s);
forma das pétala(s) oblanceolada(s)/oblonga(s); cor das pétala(s) amarela; indumento das pétala(s) ausente(s)/esparso(s)
tomentoso(s); filete(s) concrescido(s) acima do tubo não concrescido(s); posição dos estame(s) na(s) antese exserto(s).

DESCRIÇÃO ADICIONAL

Erva rupícola, rizomatosa ou acaulescente. Folhas 60–n, as interiores eretas, as exteriores patentes a reflexas; roseta simétrica;
lâmina 70–80 × 3,5–6 cm, estreito-triangular, flexível, face adaxial verde, esparsamente lepidota nas margens, pruinosas, face
abaxial longitudinalmente nervado-estriada, verde a cinérea, lepidota, margens espinhoso-serradas; espinhos conspícuos,
aduncos, predominantemente antrorsos, rígidos, pretos. Inflorescência axilar, ereta; pedúnculo 90–140 cm compr., robusto,
verde, glabrescente, pruinoso; brácteas pedunculares da porção mediana polísticas, ultrapassando os entrenós; porção fértil
da inflorescência composta secundária a quaternária, com n ramos primários suberetos; raque verde, glabra ou glabrescente,
tricomas brancos. Brácteas florais 0,15–0,3 × ca. 0,1 cm, oval-triangulares, ápice atenuado-acuminado, levemente carenadas
a ecarenadas, glabra ou glabrescente, as basais na antese menores que o comprimento das sépalas. Flores curtamente e
inconspicuamente pediceladas, polísticas, as basais 0,8–1,1 cm compr., na antese patentes, depois se tornando reflexas; cálice
actinomorfo; sépalas 0,35–0,6 × 0,1–0,2 cm, ovais, ápice obtuso, esverdeado-amareladas, glabras ou glabrescentes; pétalas 0,6–
1 × ca. 0,2 cm, oblanceolado-oblongas, ápice arredondado, emarginado, unha ausente, lâmina na antese ereta, amarela, esparso-
tomentosas, com tricomas nas margens; estames com anteras exsertas ou parcialmente exsertas; filetes livres; pistilo ca. 0,7 cm
compr.; ovário ca. 0,2 × 0,1 cm; estilete ca. 0,3 cm compr. Fruto ca. 1,0 × 0,3 cm. Sementes oblanceoloides.

COMENTÁRIO

A espécie pode ser encontrada como heliófita ou mesófita em escarpas rochosas da região conhecida como Serra Gaúcha, no
estado do Rio Grande do Sul. O epíteto específico “nigrospinulata” faz referência aos espinhos das margens das lâminas foliares,
que apresentam coloração distintamente preta. Seu porte quando florida é o maior conhecido para Dyckia, alguns espécimes
atingindo até cerca de 3,5 m de altura. É morfologicamente relacionada com D. rigida e D. retroflexa. Se distingue basicamente
da primeira por apresentar ramos da inflorescência e sépalas glabrescentes ou glabros (vs. persistentemente tomentosos), flores
tubulares (vs. campanuladas), com pedicelos mais curtos (vs. longos, bem desenvolvidos).  Se distingue basicamente da segunda
pelo porte maior quando florida (geralmente maior que 2,5 m vs. ca. 1,5 m) e a face adaxial da lâmina foliar lepidota e/ou
pruinosa, opaca (vs. glabra, brilhante).

Forma de Vida
Erva, Suculenta

Substrato
Rupícola

DISTRIBUIÇÃO

Nativa, é endêmica do Brasil

Domínios Fitogeográficos
Mata Atlântica
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Angiospermas Bromeliaceae A.Juss.

Tipos de Vegetação
Floresta Ombrófila Mista, Vegetação Sobre Afloramentos Rochosos

Distribuição Geográfica
Ocorrências confirmadas
Sul (Rio Grande do Sul)

MATERIAL TESTEMUNHO

M. Sobral, 4937, ICN, ,  (ICN00030002), Rio Grande do Sul
A. Krapovickas, 22991, MO (MO1379559), US,  (US01935387), P (P01678104), NY,  (NY00376555), NY, 
(NY00376554), ICN,  (ICN00030008), ICN, , ,  (ICN00030007), Rio Grande do Sul
A.R. Schultz, 5697, ICN, ,  (ICN00030004), Rio Grande do Sul
C.J. Breitsameter, s.n., ICN, ,  (ICN00030006), Rio Grande do Sul
T. Strehl, 1602, HAS, Rio Grande do Sul, Typus
E. Pereira, 8468, MBM (MBM022536), PEL (PEL0001540), RB, , ,  (RB00260471), Rio Grande do Sul
P. Cavalcante, 1293, MG (MG031056), Rio Grande do Sul
F. Santos-Silva, 202, ICN, ,  (ICN00035852), Rio Grande do Sul

IMAGENS DE CAMPO/ILUSTRAÇÕES

Figura 1: Dyckia nigrospinulata Strehl

Figura 2: Dyckia nigrospinulata Strehl
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Angiospermas Bromeliaceae A.Juss.

Figura 3: Dyckia nigrospinulata Strehl

Figura 4: Dyckia nigrospinulata Strehl
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Angiospermas Bromeliaceae A.Juss.

Dyckia nobilis Büneker, K.Soares &
L.C.Assis
DESCRIÇÃO

Caule: tipo rizoma(s). Folha: forma das lâmina(s) estreito(s) triangular(es); margem(ns) das lâmina(s) esparso(s)
espinescente(s); superfície(s) adaxial das lâmina(s) denso(s) lepidota(s). Inflorescência: posição axilar(es); tipo
simples/composta(s) primária(s); tamanho da bráctea(s) mediana(s) do pedúnculo(s) menor que os entrenó(s); eixo da
inflorescência(s) denso(s) tomentoso(s); cor do indumento da inflorescência(s) ferrugíneo; forma das bráctea(s) floral(ais)
triangular(es)/oval(ais); ápice(s) das bráctea(s) floral(ais) agudo(s); tamanho da bráctea(s) floral(ais) maior(es) que as
pétala(s). Flor: pedicelo(s) presente(s); forma das sépala(s) oval(ais)/elíptica(s); superfície(s) da face(s) abaxial das sépala(s)
esparso(s) tomentosa(s); forma das pétala(s) orbicular(es)/romboide(s); cor das pétala(s) laranja; indumento das pétala(s)
esparso(s) lepidoto(s); filete(s) concrescido(s) acima do tubo não concrescido(s); posição dos estame(s) na(s) antese incluso(s).

DESCRIÇÃO ADICIONAL

Erva rupícola, rizomatosa. Folhas 10 a 30, as interiores eretas, as exteriores suberetas a reflexas; roseta assimétrica; lâmina 25–
80 × 2,1–6,2 cm, estreito-triangular, rija, face adaxial cinérea, denso-lepidota, face abaxial longitudinalmente nervado-estriada,
cinérea, denso-lepidota, margens esparsamente espinhoso-serradas; espinhos inconspícuos, patentes. Inflorescência axilar,
ereta; pedúnculo 30–90 cm compr., avermelhado, densamente tomentoso; brácteas pedunculares da porção mediana polísticas,
menores, que os entrenós; porção fértil da inflorescência simples, raro composta primária, com até 8 ramos primários eretos
a suberetos, locados na base da porção fértil da inflorescência; raque avermelhada, tomentosa, tricomas castanhos. Brácteas
florais 1-2,1 × 0,8-1,5 cm, ovais a triangulares, ápice agudo, levemente tomentosa, as basais na antese igualando o comprimento
das flores. Flores pediceladas, polísticas, as basais ca. 1,5 cm compr., na antese patentes a levemente reflexas; sépalas 0,7–1 ×
0,5–0,7 cm, ovais a elípticas, ápice obtuso, alaranjadas, as adaxiais carenadas, esparsamente tomentosa; tricomas dendríticos;
pétalas 1,8–2 × 1–1,3 cm, suborbiculares a romboides, ápice arredondado, lâmina na antese ereta, alaranjada, esparso-lepidotas;
estames inclusos; filetes livres acima da liberação das pétalas; ovário ca. 0,5 × 0,2 cm; estilete ca. 0,1 cm compr. Sementes
discoides.

COMENTÁRIO

Dyckia nobilis é conhecida da localidade-tipo, crescendo como rupícola em rochas sedimentares.
A espécie é morfologicamente próxima de D. sordida e D. inflexifolia. Difere de D. sordida por apresentar rosetas isoladas
(vs. cespitosa ou raramente isoladas), menos folhas nas rosetas (10-30 vs. 32-50), lado adaxial das lâminas foliares densamente
lepidoto (vs. esparso lepidoto), brácteas florais com margens inteiras (vs. esparsamente espinhoso serrilhado), pedicelos inferiores
menores (0,2–0,3 vs. 0,3–0,5 (–1,5) cm de compr.) e por ter sépalas ovadas-elípticas (vs. oval). Difere de D. inflexifolia por ter
menos folhas (10-30 vs. ca. 40), pelas lâminas das folhas com margens desarmadas ou geralmente com margens serrilhadas
discretamente e frouxamente espinhosas (vs . margens das folhas densamente espinhosas), com a face adaxial das lâminas
densamente lepidoto (vs. glabras), pedicelos mais curtos (0,2–0,3 vs. 0,5 mm de compr) e por sépalas ovadas-elípticas (vs. ovato-
triangular). 

Forma de Vida
Erva, Suculenta

Substrato
Rupícola

DISTRIBUIÇÃO

Nativa, é endêmica do Brasil

Domínios Fitogeográficos
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Angiospermas Bromeliaceae A.Juss.

Cerrado

Tipos de Vegetação
Vegetação Sobre Afloramentos Rochosos

Distribuição Geográfica
Ocorrências confirmadas
Sudeste (Minas Gerais)

MATERIAL TESTEMUNHO

H.M. Büneker et al., 296, RB,  (RB01375531), Minas Gerais, Typus

IMAGENS DE CAMPO/ILUSTRAÇÕES

Figura 1: Dyckia nobilis Büneker, K.Soares & L.C.Assis

Figura 2: Dyckia nobilis Büneker, K.Soares & L.C.Assis
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Angiospermas Bromeliaceae A.Juss.

Figura 3: Dyckia nobilis Büneker, K.Soares & L.C.Assis
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from Minas Gerais, Brazil. Phytotaxa 244: 57–68.
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Angiospermas Bromeliaceae A.Juss.

Dyckia oligantha L.B.Sm.
Este tratamento é composto pelos seguintes táxons: Dyckia oligantha, .

DESCRIÇÃO

Caule: tipo rizoma(s). Folha: forma das lâmina(s) estreito(s) triangular(es); margem(ns) das lâmina(s) esparso(s)
espinescente(s); superfície(s) adaxial das lâmina(s) verde. Inflorescência: posição axilar(es); tipo simples; tamanho da
bráctea(s) mediana(s) do pedúnculo(s) menor que os entrenó(s); eixo da inflorescência(s) glabro(s)/esparso(s) tomentoso(s);
cor do indumento da inflorescência(s) branco; forma das bráctea(s) floral(ais) oval(ais)/elíptica(s); ápice(s) das bráctea(s)
floral(ais) acuminado(s); tamanho da bráctea(s) floral(ais) maior(es) que os pedicelo(s). Flor: pedicelo(s) presente(s)
conspícuo(s); forma das sépala(s) elíptica(s); superfície(s) da face(s) abaxial das sépala(s) esparso(s) tomentosa(s); forma das
pétala(s) obovada(s)/obtrulada(s); cor das pétala(s) laranja; indumento das pétala(s) ausente(s); filete(s) concrescido(s) acima
do tubo não concrescido(s); posição dos estame(s) na(s) antese incluso(s).

DESCRIÇÃO ADICIONAL

Erva saxícola e rupícola. Folhas 13 a 41, secundas, as interiores suberetas, as exteriores subereto-arqueadas; roseta
assimétrica; lâmina 4,2–11,6  × 0,4–0,9  cm, estreito-triangular, rija, face adaxial verde, lepidota, face abaxial  nervuras
longitudinais inconspícuas, verde, lepidota, margens espinhoso-serradas; espinhos conspícuos, patentes a antrorsos, castanhos.
Inflorescência axilar, ereta; pedúnculo 8,9–19,7 cm compr., delgado, verde a alaranjado, glabro a esparsamente tomentoso;
brácteas pedunculares da porção mediana polísticas, menores, que os entrenós; porção fértil da inflorescência simples; raque
alaranjada, glabra, tricomas brancos. Brácteas florais 0,3–0,6 × 0,3–0,5 cm, ovais a elípticas, ápice acuminado, carenadas,
esparso-lepidota, as basais na antese igualando o comprimento dos pedicelos a menores que o comprimento das sépalas. Flores
longo pediceladas, dísticas, as basais 1–1,3 cm compr., na antese levemente reflexas; cálice actinomorfo; sépalas 0,4–0,6  x 0,3–
0,5 cm elípticas, ápice agudo, alaranjadas, esparsamente tomentosa; pétalas 0,7–1 × 0,6–0,9 cm, obtruladas a obovadas, ápice
obtuso, lâmina na antese ereta, alaranjada, glabras; estames inclusos; filetes livres acima da liberação das pétalas; ovário 0,3–0,6
cm compr.; estilete ca. 0,1 cm compr.. Fruto 0,8 × 1,1 cm. 

COMENTÁRIO

Dyckia oligantha está restrita a uma pequena localidade na Serra do Cipó, próximo a Lapinha da Serra. A espécie ocorre como
rupícola ou saxícola em pequenos afloramentos rochosos rodeados por campos graminoides planos, entre 1168-1290 m alt.
Os indivíduos apresentam-se isolados, nunca formando touceira. As inflorescências com mais do que cinco flores apresentam-
se com a metade superior curva e com as flores ligeiramente secundas. As brácteas florais envolvem metade do diâmetro do
pedicelo.
Dyckia oligantha foi descrita com base em material proveniente da Serra do Cipó e permaneceu por quatro décadas conhecida
somente do material tipo. Posteriormente foi sinonimizada sob D. saxatilis. Recentemente, a partir de resultados obtidos por
análises morfométricas, é proposto seu reestabelecimento, já que o material analisado se enquadrava dentro da circunscrição da
mesma (porte da planta, tamanho dos acúleos, poucas flores, tamanho e forma dos pedicelos) e muito se assemelha a D. macedoi,
como informado no protólogo da espécie.
Dyckia oligantha pode ser reconhecida por apresentar porte pequeno, folhas secundas, rosetas assimétricas, flores reflexas e
pedicelos longos. Está morfologicamente relacionada a D. macedoi.

Forma de Vida
Erva, Suculenta

Substrato
Rupícola

DISTRIBUIÇÃO

Nativa, é endêmica do Brasil
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Angiospermas Bromeliaceae A.Juss.

Domínios Fitogeográficos
Cerrado

Tipos de Vegetação
Campo Rupestre

Distribuição Geográfica
Ocorrências confirmadas
Sudeste (Minas Gerais)

MATERIAL TESTEMUNHO

A.P. Duarte, 2748, US, 70531,  (US00089073), RB, 70531,  (RB00287213), Minas Gerais, Typus

IMAGENS DE CAMPO/ILUSTRAÇÕES

Figura 1: Dyckia oligantha L.B.Sm.

Figura 2: Dyckia oligantha L.B.Sm.
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Angiospermas Bromeliaceae A.Juss.

Figura 3: Dyckia oligantha L.B.Sm.

Figura 4: Dyckia oligantha L.B.Sm.

Figura 5: Dyckia oligantha L.B.Sm.
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Angiospermas Bromeliaceae A.Juss.

Figura 6: Dyckia oligantha L.B.Sm.

BIBLIOGRAFIA
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Angiospermas Bromeliaceae A.Juss.

Dyckia oscarii Guarçoni & M.A.Sartori
DESCRIÇÃO

Caule: tipo rizoma(s). Folha: forma das lâmina(s) triangular(es); margem(ns) das lâmina(s) denso(s) espinescente(s);
superfície(s) adaxial das lâmina(s) denso(s) lepidota(s)/esparso(s) lepidota(s). Inflorescência: posição axilar(es); tipo
simples; tamanho da bráctea(s) mediana(s) do pedúnculo(s) menor que os entrenó(s); eixo da inflorescência(s) esparso(s)
tomentoso(s); cor do indumento da inflorescência(s) cinéreo; forma das bráctea(s) floral(ais) triangular(es); ápice(s) das
bráctea(s) floral(ais) acuminado(s); tamanho da bráctea(s) floral(ais) maior(es) que as sépala(s). Flor: pedicelo(s) presente(s)
conspícuo(s); forma das sépala(s) obovada(s); superfície(s) da face(s) abaxial das sépala(s) tomentosa(s); forma das pétala(s)
elíptica(s); cor das pétala(s) laranja; indumento das pétala(s) ausente(s); filete(s) concrescido(s) acima do tubo mediano(s)
concrescido(s); posição dos estame(s) na(s) antese incluso(s).

DESCRIÇÃO ADICIONAL

Erva terrícola, rizomatosa. Folhas ca. 20, as interiores suberetas, as exteriores patentes-arqueadas a suberetas-arqueadas;
lâmina 9–17 × 0,9–1,4 cm, triangular, rija, face adaxial cinérea ou verde-acastanhada, denso-lepidota a moderadamente
lepidota, face abaxial cinérea, denso-lepidota, margens denso espinhoso-serradas; espinhos conspícuos, retrorsos, castanhos.
Inflorescência axilar, ereta; pedúnculo 28,5–40 cm compr., verde, tomentoso; brácteas pedunculares da porção mediana
polísticas, menores que os entrenós; porção fértil da inflorescência simples; raque verde a laranjada, tomentosa, tricomas
cinéreos. Brácteas florais 0,9–1,7 × 0,5 cm, triangulares a sub-elípticas, ápice acuminado, carenadas, tomentosa, as basais na
antese maiores que o comprimento das sépalas. Flores conspicuamente pediceladas, polísticas, as basais 1-1,5 cm compr., na
antese patentes s suberetas; sépalas 0,3–0,7 × 0,3–0,5 cm, obovadas a elípticas, ápice obtuso a apiculado, alaranjadas, tomentosa;
pétalas 0,8–1 × 0,5–0,7 cm, elípticas, ápice retuso, lâmina na antese patente a subereta, alaranjada; estames com anteras
parcialmente exsertas; filetes conatos acima da liberação das pétalas; ovário 0,4–0,5 cm compr.; estilete (ca. 0,1 cm compr.).
Fruto 1–1,1 × 0,8–1 cm). 

COMENTÁRIO

Dyckia oscari é conhecida por apenas duas populações na Serra do Cabral, ambas em Buenópolis: uma na região do Salto Grande,
na Fazenda Vitória e a outra na estrada de acesso ao Parque Estadual da Serra do Cabral, na subida da Serra.
Na subida da Serra do Cabral Dyckia oscari chama atenção pelo brilho de sua roseta. 

Forma de Vida
Erva, Suculenta

Substrato
Terrícola

DISTRIBUIÇÃO

Nativa, é endêmica do Brasil

Domínios Fitogeográficos
Cerrado

Tipos de Vegetação
Campo Rupestre

Distribuição Geográfica
Ocorrências confirmadas
Sudeste (Minas Gerais)

MATERIAL TESTEMUNHO
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Angiospermas Bromeliaceae A.Juss.

E. Guarçoni & M.A. Sartori, 2585, VIC, Minas Gerais, Typus

IMAGENS DE CAMPO/ILUSTRAÇÕES

Figura 1: Dyckia oscarii Guarçoni & M.A.Sartori

Figura 2: Dyckia oscarii Guarçoni & M.A.Sartori

Figura 3: Dyckia oscarii Guarçoni & M.A.Sartori
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Angiospermas Bromeliaceae A.Juss.

Figura 4: Dyckia oscarii Guarçoni & M.A.Sartori

Figura 5: Dyckia oscarii Guarçoni & M.A.Sartori

Figura 6: Dyckia oscarii Guarçoni & M.A.Sartori

BIBLIOGRAFIA
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Angiospermas Bromeliaceae A.Juss.

Guarçoni, E.A.E.; Sartori, M.A. 2020. Checklist of the Bromeliaceae of the Serra do Cabral, Minas Gerais, Brazil, with a
description of a new species. Phytotaxa 443(1): 38–50.
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Angiospermas Bromeliaceae A.Juss.

Dyckia pampeana Büneker
DESCRIÇÃO

Caule: tipo rizoma(s)/estolão. Folha: forma das lâmina(s) estreito(s) triangular(es); margem(ns) das lâmina(s) denso(s)
espinescente(s); superfície(s) adaxial das lâmina(s) denso(s) lepidota(s)/cinérea/avermelhada. Inflorescência: posição
axilar(es); tipo simples/composta(s) primária(s); tamanho da bráctea(s) mediana(s) do pedúnculo(s) menor que os entrenó(s);
eixo da inflorescência(s) esparso(s) tomentoso(s)/glabrescente(s); cor do indumento da inflorescência(s) branco; forma
das bráctea(s) floral(ais) estreito(s) triangular(es)/oval(ais)/orbicular(es); ápice(s) das bráctea(s) floral(ais) acuminado(s);
tamanho da bráctea(s) floral(ais) menor que as pétala(s). Flor: pedicelo(s) ausente(s); forma das sépala(s) oval(ais)/
triangular(es); superfície(s) da face(s) abaxial das sépala(s) esparso(s) tomentosa(s)/lepidota(s); forma das pétala(s)
obtrulada(s)/unguiculada(s); cor das pétala(s) amarela; indumento das pétala(s) ausente(s); filete(s) concrescido(s) acima do
tubo não concrescido(s); posição dos estame(s) na(s) antese exserto(s)/antera(s) parcialmente exserta(s).

DESCRIÇÃO ADICIONAL

Erva terrícola ou raramente rupícola, acaulescente, estolonífera ou raramente rizomatosa. Folhas 21–64, raramente secundas, as
interiores eretas ou suberetas, as exteriores patentes a reflexas; roseta simétrica ou raramente assimétrica; lâmina 6–13,5 × 0,7–
1,1 cm, estreito-triangular, rija, face adaxial verde-avermelhada a cinérea, denso-lepidota, face abaxial longitudinalmente
nervado-estriada, cinérea, lepidota, margens denso espinhoso-serradas; espinhos conspícuos, aduncos, antrorsos, flexíveis,
esbranquiçados na base e marrom amarelados no ápice. Inflorescência axilar, ereta; pedúnculo 24–37 cm compr., delgado, verde,
glabrescente a densamente tomentoso; brácteas pedunculares da porção mediana polísticas, menores que os entrenós; porção
fértil da inflorescência simples ou composta primária, com 1–7 ramos primários eretos ou suberetos, locados na base da
porção fértil da inflorescência; raque verde, esparsa a densamente floculoso-tomentosa, tricomas brancos. Brácteas florais 5–
13 × 5–9 mm, ovais, estreito-triangulares ou suborbiculares, ápice  acuminado, levemente carenadas, esparsamente tomentosa, as
basais na antese menores a igualando o comprimento das sépalas. Flores sésseis, polísticas, as basais 1,3–1,9 cm compr., na
antese suberetas; cálice actinomorfo; sépalas 5–9 × 4,6–7,4 mm, oval-triangulares,ápice agudo a arredondado, esverdeadas na
porção basal, marrom-amareladas na porção apical, esparsamente tomentoso-lepidota; tricomas  estrelados; pétalas1–1,4 × 0,5–
1 cm, obtruladas, ápice arredondado-cuculado ou emarginado, unha presente, lâmina na antese subereta a patente, amarela,
glabras; estames com anteras exsertas ou parcialmente exsertas; filetes livres acima da liberação das pétalas; pistilo 0,7–1,3 cm
compr.; ovário 0,4–0,6 × ca. 0,2 cm; estilete  0,3–0,6 cm compr. Sementes discoides.

COMENTÁRIO

A espécie ocorre como heliófita em campos de solos rasos ou litólicos da formação geológica Serra Geral, no sudoeste do Pampa
do Rio Grande do Sul (Campanha Gaúcha) e porção oeste do Uruguai. O epíteto específico “pampeana” faz referência à região
biogeográfica onde ocorre, a qual a espécie é característica, o Pampa. Apresenta afinidade morfológica  com D. remotiflora e D.
choristaminea, e tem sido erroneamente identificada como D. remotiflora var. montevidensis. Caracteriza-se por apresentar
inflorescência geralmente composta, com eixo, ramos e sépalas tomentosos, pétalas amarelas e anteras parcialmente ou totalmente
exsertas.

Forma de Vida
Erva, Suculenta

Substrato
Rupícola, Terrícola

DISTRIBUIÇÃO

Nativa, não é endêmica do Brasil

Domínios Fitogeográficos
Pampa

934

Coleção Flora do Brasil 2020 - Jardim Botânico do Rio de Janeiro



Angiospermas Bromeliaceae A.Juss.

Tipos de Vegetação
Campo Limpo, Vegetação Sobre Afloramentos Rochosos

Distribuição Geográfica
Ocorrências confirmadas
Sul (Rio Grande do Sul)

MATERIAL TESTEMUNHO

P.J.S. Silva Filho, 1455, ICN,  (ICN00036201), Rio Grande do Sul, Typus
G.A. Dettke, 486, RB,  (RB00660435), Rio Grande do Sul, Typus

IMAGENS DE CAMPO/ILUSTRAÇÕES

Figura 1: Dyckia pampeana Büneker

Figura 2: Dyckia pampeana Büneker
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Angiospermas Bromeliaceae A.Juss.

Figura 3: Dyckia pampeana Büneker
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Angiospermas Bromeliaceae A.Juss.

Dyckia paraensis L.B.Sm.
DESCRIÇÃO

Caule: tipo rizoma(s). Folha: forma das lâmina(s) triangular(es); margem(ns) das lâmina(s) esparso(s) espinescente(s);
superfície(s) adaxial das lâmina(s) esparso(s) lepidota(s)/verde. Inflorescência: posição axilar(es); tipo simples; tamanho
da bráctea(s) mediana(s) do pedúnculo(s) menor que os entrenó(s); eixo da inflorescência(s) glabro(s); cor do indumento
da inflorescência(s) ausente(s); forma das bráctea(s) floral(ais) oval(ais); ápice(s) das bráctea(s) floral(ais) acuminado(s);
tamanho da bráctea(s) floral(ais) maior(es) que os pedicelo(s). Flor: pedicelo(s) presente(s)/presente(s) inconspícuo(s);
forma das sépala(s) oblonga(s)/elíptica(s); superfície(s) da face(s) abaxial das sépala(s) esparso(s) tomentosa(s); forma das
pétala(s) ovada(s); cor das pétala(s) laranja; indumento das pétala(s) ausente(s); filete(s) concrescido(s) acima do tubo pouco
concrescido(s); posição dos estame(s) na(s) antese antera(s) parcialmente exserta(s).

Forma de Vida
Erva, Suculenta

Substrato
Terrícola

DISTRIBUIÇÃO

Nativa, é endêmica do Brasil

Domínios Fitogeográficos
Amazônia

Tipos de Vegetação
Floresta Estacional Decidual

Distribuição Geográfica
Ocorrências confirmadas
Norte (Pará)
Possíveis ocorrências
Centro-Oeste (Mato Grosso)

MATERIAL TESTEMUNHO

A.L. Fróes, 30030, IAN, Pará, Typus
A.L. Fróes, 30030, R, 105361,  (R000105361), Pará, Typus
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Angiospermas Bromeliaceae A.Juss.

Dyckia pauciflora L.B.Sm. & R.W.Read
DESCRIÇÃO

Caule: tipo acaule. Folha: forma das lâmina(s) estreito(s) triangular(es); margem(ns) das lâmina(s) denso(s) espinescente(s);
superfície(s) adaxial das lâmina(s) esparso(s) lepidota(s)/verde. Inflorescência: posição axilar(es); tipo simples; tamanho
da bráctea(s) mediana(s) do pedúnculo(s) menor que os entrenó(s); eixo da inflorescência(s) glabro(s)/glabrescente(s);
cor do indumento da inflorescência(s) branco; forma das bráctea(s) floral(ais) oval(ais)/orbicular(es); ápice(s) das
bráctea(s) floral(ais) acuminado(s); tamanho da bráctea(s) floral(ais) menor que os pedicelo(s). Flor: pedicelo(s) presente(s)
conspícuo(s); forma das sépala(s) oval(ais)/elíptica(s); superfície(s) da face(s) abaxial das sépala(s) glabra(s)/esparso(s)
tomentosa(s); forma das pétala(s) ovada(s)/unguiculada(s); cor das pétala(s) laranja; indumento das pétala(s) ausente(s);
filete(s) concrescido(s) acima do tubo mediano(s) concrescido(s); posição dos estame(s) na(s) antese incluso(s).

DESCRIÇÃO ADICIONAL

Erva rupícola ou terrícola, acaulescente. Folhas ca. 9, as interiores suberetas, as exteriores patentes a reflexas, formando
roseta simétrica; lâmina 5–10 × 1,2–1,9 cm, estreito-triangular, rija, face adaxial verde, esparsamente lepidota, face abaxial
longitudinalmente nervado-estriada, margens denso espinhoso-serradas; espinhos conspícuos, aduncos, predominantemente
retrorsos, rígidos, branco-esverdeados na porção basal e castanhos na apical. Inflorescência axilar, ereta; pedúnculo 38–
50 cm compr., delgado, verde-amarelado, glabro ou glabrescente; brácteas pedunculares da porção mediana polísticas,
menores que os entrenós; porção fértil da inflorescência simples; raque verde a vermelho-alaranjada, raramente esparsamente
tomentosa, geralmente glabra, tricomas brancos. Brácteas florais 0,2–0,4 × 0,2–0,4 cm, ovais a suborbiculares, ápice acuminado,
ecarenadas, glabra, as basais na antese menores que o comprimento dos pedicelos. Flores conspicuamente pediceladas,
polísticas, às vezes secundas, as basais ca. 1 cm compr., na antese suberetas a patentes; sépalas 0,4–0,5 × 0,3–0,4 cm, ovais
a elípticas, ápice obtuso-arredondado ou emarginado, vermelho-alaranjadas, raramente esparsamente tomentosa, geralmente
glabras; pétalas 0,7–0,9 cm compr., obovadas, ápice arredondado ou emarginado, unha presente, lâmina na antese ereta,
alaranjada, glabras; estames inclusos; filetes conatos acima da liberação das pétalas. Sementes discoides.

COMENTÁRIO

Espécie heliófita, rupícola ou terrícola, conhecida apenas para a região do município de Posse, em Goiás. O epíteto específico
“pauciflora” faz referência a sua inflorescência com número muito reduzido de flores. É morfologicamente similar a D.
dissitiflora, da qual pode ser distinguida pela raque e sépalas geralmente glabras (vs. geralmente tomentosas) e pela inflorescência
com número menor de flores (2–7 vs. >10).

Forma de Vida
Erva, Suculenta

Substrato
Rupícola, Terrícola

DISTRIBUIÇÃO

Nativa, é endêmica do Brasil

Domínios Fitogeográficos
Cerrado

Tipos de Vegetação
Cerrado (lato sensu)

Distribuição Geográfica
Ocorrências confirmadas
Centro-Oeste (Goiás)
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MATERIAL TESTEMUNHO

H.S. Irwin, 14528, US,  (US01935420), Goiás, Typus
G. Hatschbach, 39429, MBM (MBM050905), US,  (US00089075), MBM, Goiás, Typus

IMAGENS DE CAMPO/ILUSTRAÇÕES

Figura 1: Dyckia pauciflora L.B.Sm. & R.W.Read

Figura 2: Dyckia pauciflora L.B.Sm. & R.W.Read
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Angiospermas Bromeliaceae A.Juss.

Figura 3: Dyckia pauciflora L.B.Sm. & R.W.Read

Figura 4: Dyckia pauciflora L.B.Sm. & R.W.Read

Figura 5: Dyckia pauciflora L.B.Sm. & R.W.Read
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Angiospermas Bromeliaceae A.Juss.

Dyckia paucispina Leme & Esteves
DESCRIÇÃO

Caule: tipo rizoma(s). Folha: forma das lâmina(s) estreito(s) triangular(es); margem(ns) das lâmina(s) esparso(s)
espinescente(s); superfície(s) adaxial das lâmina(s) denso(s) lepidota(s)/verde/avermelhada. Inflorescência: posição
axilar(es); tipo composta(s) primária(s); tamanho da bráctea(s) mediana(s) do pedúnculo(s) menor que os entrenó(s); eixo da
inflorescência(s) esparso(s) tomentoso(s)/glabrescente(s); cor do indumento da inflorescência(s) branco; forma das bráctea(s)
floral(ais) oval(ais)/orbicular(es); ápice(s) das bráctea(s) floral(ais) acuminado(s)/apiculado(s); tamanho da bráctea(s)
floral(ais) menor que as sépala(s). Flor: pedicelo(s) presente(s) inconspícuo(s); forma das sépala(s) oval(ais)/elíptica(s);
superfície(s) da face(s) abaxial das sépala(s) denso(s) tomentosa(s); forma das pétala(s) obovada(s); cor das pétala(s) laranja;
indumento das pétala(s) esparso(s) tomentoso(s); filete(s) concrescido(s) acima do tubo pouco concrescido(s); posição dos
estame(s) na(s) antese antera(s) parcialmente exserta(s).

DESCRIÇÃO ADICIONAL

Erva rupícola, rizomatosa. Folhas 10–16, as interiores suberetas, as exteriores patentes a reflexas, formando roseta simétrica;
lâmina 10–18 × 1,8–2 cm, estreito-triangular, rija, face adaxial verde-avermelhada a vermelhada, densamente adpresso-
lepidota, face abaxial longitudinalmente nervado-estriada, margens esparsa e irregularmente espinhoso-serradas; espinhos
conspícuos, aduncos, retrorsos, avermelhados na porção basal e castanhos no ápice. Inflorescência axilar, ereta; pedúnculo
45–58 cm compr., verde, glabrescente na porção basal e densamente tomentoso na apical; brácteas pedunculares da porção
mediana polísticas, menores, que os entrenós; porção fértil da inflorescência composta primária, com 2–7 ramos primários
suberetos, locados na base da porção fértil da inflorescência; raque esverdeada ou avermelhada, densamente tomentosa,
tricomas brancos. Brácteas florais 0,6–0,7 × 0,4–0,5 cm, ovais a suborbiculares, ápice acuminado ou apiculado, ecarenadas,
densamente tomentosa a glabrescente, as basais na antese menores que o comprimento das sépalas. Flores inconspicuamente
pediceladas, polísticas, 1,6–1,8 cm compr., na antese suberetas ou secundas; sépalas 0,6–0,9 × 0,5–0,6 cm, ovais, oval-elípticas,
ápice obtuso e inconspicuamente apiculado, alaranjadas, densamente tomentosa; pétalas 1,1–1,3 × 0,9–1 cm, obovadas, ápice
obtuso-emarginado, lâmina na antese ereta, alaranjada, esparso-tomentosas; estames com anteras parcialmente exsertas; filetes
brevemente conatos acima da liberação das pétalas; pistilo 0,7–0,8 cm compr.; ovário ca. 0,55–0,6 cm compr.; estilete ca. 0,1 cm
compr.

COMENTÁRIO

Espécie heliófita, conhecida apenas por uma população encontrada como rupícola em afloramentos rochosos na região de
Aquidauana, no Mato Grosso do Sul. O epíteto específico “paucispina” faz referência a quantidade reduzida de espinhos nas
margens das lâminas foliares. Apresenta similaridade morfológica com D. grandidentata, da qual pode ser distinguida pela roseta
menor (ca. de 20 cm vs. até ca. 37 cm diâm.), pelas folhas em menor número (10–16 vs. 19–29), margens das lâminas foliares
com poucos espinhos irregularmente dispostos (vs. denso espinhosas, com espinhos regularmente dispostos), pela inflorescência
composta (vs. simples) e eixo da inflorescência e sépalas denso tomentos (vs. glabrescentes). Também é morfologicamente similar
a D. beateae.

Forma de Vida
Erva, Suculenta

Substrato
Rupícola

DISTRIBUIÇÃO

Nativa, é endêmica do Brasil

Domínios Fitogeográficos
Cerrado
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Angiospermas Bromeliaceae A.Juss.

Tipos de Vegetação
Cerrado (lato sensu), Vegetação Sobre Afloramentos Rochosos

Distribuição Geográfica
Ocorrências confirmadas
Centro-Oeste (Mato Grosso do Sul)

MATERIAL TESTEMUNHO

E.E. Pereira, 378, RB, 493589,  (RB00583381), Typus
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Angiospermas Bromeliaceae A.Juss.

Dyckia pectinata L.B.Sm. & Reitz
DESCRIÇÃO

Caule: tipo acaule. Folha: forma das lâmina(s) estreito(s) triangular(es); margem(ns) das lâmina(s) esparso(s) espinescente(s);
superfície(s) adaxial das lâmina(s) glabra(s)/esparso(s) lepidota(s). Inflorescência: posição axilar(es); tipo simples; tamanho
da bráctea(s) mediana(s) do pedúnculo(s) menor que os entrenó(s); eixo da inflorescência(s) glabro(s); cor do indumento da
inflorescência(s) ausente(s); forma das bráctea(s) floral(ais) triangular(es); ápice(s) das bráctea(s) floral(ais) acuminado(s);
tamanho da bráctea(s) floral(ais) maior(es) que os pedicelo(s). Flor: pedicelo(s) presente(s) conspícuo(s); forma das sépala(s)
oval(ais); superfície(s) da face(s) abaxial das sépala(s) esparso(s) lepidota(s); forma das pétala(s) obovada(s); cor das
pétala(s) laranja/vermelha; indumento das pétala(s) ausente(s); filete(s) concrescido(s) acima do tubo pouco concrescido(s);
posição dos estame(s) na(s) antese incluso(s).

DESCRIÇÃO ADICIONAL

Erva rupícola. Folhas ca. 30, as interiores suberetas, as exteriores suberetas-arqueadas a patentes; roseta simétrica, lâmina
24,8–37,9 × 0,6–0,8 cm, linear a estreito-triangular, flexível, face adaxial avermelhada, lepidota a esparsamente lepidota, face
abaxial avermelhada, lepidota. Inflorescência axilar, ereta; pedúnculo 43,4–59,8 cm compr., glabro; brácteas pedunculares da
porção mediana polísticas, menores, que os entrenós; porção fértil da inflorescência simples; glabra. Brácteas florais 1,3–1,4
cm compr., oval-triangulares, ápice atenuado-acuminado, as basais na antese igualando o comprimento das flores ou um pouco
nmaior. Flores conspicuamente pediceladas, polísticas, as basais 1,0–1,2 cm compr., na antese levemente reflexas; sépalas ca.
0,7 × 0,2 cm, ovais, ápice arredondado ou apiculadas, avermelhadas, levemente carenada; pétalas 0,9–1,0 cm compr., obovadas,
ápice arredondado, laranja a vermelho-alaranjada; estames inclusos; filetes conatos acima da liberação das pétalas. 

COMENTÁRIO

Dyckia pectinata é conhecida de poucas coletas. Pode ser caracterizada pelas folhas linear-triangulares com espinhos de 4–5 mm
de comprimento. Apresenta certa afinidade morfológica com D. goehringii e D. dawsonii. Sugerem-se novas coletas na tentativa
de se aprofundar o conhecimento sobre a espécie.

Forma de Vida
Erva, Suculenta

Substrato
Rupícola

DISTRIBUIÇÃO

Nativa, é endêmica do Brasil

Domínios Fitogeográficos
Cerrado

Tipos de Vegetação
Cerrado (lato sensu)

Distribuição Geográfica
Ocorrências confirmadas
Sudeste (Minas Gerais)

MATERIAL TESTEMUNHO

G. Pabst, 4129, HB, Minas Gerais, Typus
Gerrit Davidse, 10658A, MO (MO1379581), Minas Gerais
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Angiospermas Bromeliaceae A.Juss.

IMAGENS DE CAMPO/ILUSTRAÇÕES

Figura 1: Dyckia pectinata L.B.Sm. & Reitz
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Angiospermas Bromeliaceae A.Juss.

Dyckia pernambucana L.B.Sm.
Tem como sinônimo
heterotípico Dyckia limae L.B.Sm.
heterotípico Dyckia rupestris W.Till & Morawetz

DESCRIÇÃO

Caule: tipo rizoma(s). Folha: forma das lâmina(s) triangular(es); margem(ns) das lâmina(s) esparso(s) espinescente(s);
superfície(s) adaxial das lâmina(s) glabra(s). Inflorescência: posição axilar(es); tipo simples/composta(s) primária(s); tamanho
da bráctea(s) mediana(s) do pedúnculo(s) menor que os entrenó(s); eixo da inflorescência(s) esparso(s) lepidota(s); cor do
indumento da inflorescência(s) branco; forma das bráctea(s) floral(ais) oval-lanceolada(s); ápice(s) das bráctea(s) floral(ais)
atenuado(s); tamanho da bráctea(s) floral(ais) menor que os pedicelo(s)/maior(es) que os pedicelo(s). Flor: pedicelo(s)
presente(s); forma das sépala(s) oval(ais); superfície(s) da face(s) abaxial das sépala(s) tomentosa(s); forma das pétala(s)
orbicular(es); cor das pétala(s) laranja; indumento das pétala(s) ausente(s); filete(s) concrescido(s) acima do tubo pouco
concrescido(s); posição dos estame(s) na(s) antese incluso(s).

Forma de Vida
Erva, Suculenta

Substrato
Rupícola

DISTRIBUIÇÃO

Nativa, é endêmica do Brasil

Domínios Fitogeográficos
Caatinga

Tipos de Vegetação
Floresta Estacional Semidecidual, Vegetação Sobre Afloramentos Rochosos

Distribuição Geográfica
Ocorrências confirmadas
Nordeste (Paraíba, Pernambuco)

MATERIAL TESTEMUNHO

J.A. Siqueira-Filho, 460, UFP, Pernambuco
D. Andrade-Lima, 65-4275, SP, 203373,  (SP001755), Pernambuco, Typus

IMAGENS DE CAMPO/ILUSTRAÇÕES
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Angiospermas Bromeliaceae A.Juss.

Figura 1: Dyckia pernambucana L.B.Sm.

Figura 2: Dyckia pernambucana L.B.Sm.

BIBLIOGRAFIA

Siqueira-Filho, J.A.; Leme, E.M.C. 2006. Fragmentos de Mata Atlântica do Nordeste. Biodiversidade, Conservação e suas
Bromélias. Rio de Janeiro: Andrea Jakobsson Estúdio. 415p.
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Angiospermas Bromeliaceae A.Juss.

Dyckia piauiensis Esteves & Gouda
DESCRIÇÃO

Caule: tipo acaule. Folha: forma das lâmina(s) triangular(es)/lanceolada(s); margem(ns) das lâmina(s) esparso(s)
espinescente(s); superfície(s) adaxial das lâmina(s) glabra(s)/verde. Inflorescência: posição axilar(es); tipo simples; tamanho
da bráctea(s) mediana(s) do pedúnculo(s) menor que os entrenó(s); eixo da inflorescência(s) esparso(s) lepidota(s); cor
do indumento da inflorescência(s) branco; forma das bráctea(s) floral(ais) oval(ais); ápice(s) das bráctea(s) floral(ais)
acuminado(s); tamanho da bráctea(s) floral(ais) maior(es) que os pedicelo(s). Flor: pedicelo(s) presente(s) conspícuo(s); forma
das sépala(s) oval(ais); superfície(s) da face(s) abaxial das sépala(s) esparso(s) lepidota(s); forma das pétala(s) unguiculada(s);
cor das pétala(s) laranja; indumento das pétala(s) ausente(s); filete(s) concrescido(s) acima do tubo totalmente concrescido(s);
posição dos estame(s) na(s) antese incluso(s).

Forma de Vida
Erva, Suculenta

Substrato
Rupícola, Terrícola

DISTRIBUIÇÃO

Nativa, é endêmica do Brasil

Domínios Fitogeográficos
Caatinga, Cerrado

Tipos de Vegetação
Caatinga (stricto sensu), Cerrado (lato sensu)

Distribuição Geográfica
Ocorrências confirmadas
Nordeste (Piauí)

MATERIAL TESTEMUNHO

E.E. Pereira, 375, UFG, Piauí, Typus
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Dyckia platyphylla L.B.Sm.
DESCRIÇÃO

Inflorescência: posição axilar(es); . Flor: indumento das pétala(s) ausente(s); .

Forma de Vida
Erva, Suculenta

DISTRIBUIÇÃO

Cultivada, não é endêmica do Brasil

MATERIAL TESTEMUNHO

M.B. Foster, 2489, US,  (US00131532), US,  (US00089078), Typus

IMAGENS DE CAMPO/ILUSTRAÇÕES

Figura 1: Dyckia platyphylla L.B.Sm.

Figura 2: Dyckia platyphylla L.B.Sm.
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Angiospermas Bromeliaceae A.Juss.

Dyckia pontesii Büneker, Witeck &
K.Soares
DESCRIÇÃO

Caule: tipo rizoma(s). Folha: forma das lâmina(s) estreito(s) triangular(es); margem(ns) das lâmina(s) denso(s)
espinescente(s)/esparso(s) espinescente(s); superfície(s) adaxial das lâmina(s) glabra(s)/esparso(s) lepidota(s). Inflorescência:
posição axilar(es); tipo simples/composta(s) primária(s); tamanho da bráctea(s) mediana(s) do pedúnculo(s) maior(es) que os
entrenó(s); eixo da inflorescência(s) glabro(s)/denso(s) tomentoso(s); cor do indumento da inflorescência(s) branco; forma das
bráctea(s) floral(ais) triangular(es)/oval(ais); ápice(s) das bráctea(s) floral(ais) agudo(s)/atenuado(s); tamanho da bráctea(s)
floral(ais) maior(es) que as pétala(s). Flor: pedicelo(s) ausente(s); forma das sépala(s) oval(ais)/triangular(es); superfície(s)
da face(s) abaxial das sépala(s) glabra(s)/esparso(s) tomentosa(s); forma das pétala(s) obtrulada(s)/unguiculada(s); cor das
pétala(s) amarela; indumento das pétala(s) ausente(s); filete(s) concrescido(s) acima do tubo não concrescido(s); posição dos
estame(s) na(s) antese incluso(s)/antera(s) parcialmente exserta(s).

DESCRIÇÃO ADICIONAL

Erva rupícola, rizomatosa. Folhas ca. 50, as interiores eretas, as exteriores suberetas a reflexas, formando roseta simétrica;
lâmina 15–35 × 1,2–3,5 cm, triangular a estreito-triangular, rija, face adaxial levemente côncava, verde ou verde-avermelhada,
esparsamente lepidota a glabra, face abaxial convexa, longitudinalmente nervado-estriada, esparsamente lepidota, margens
espinhoso-serradas; espinhos conspícuos a inconspícuos, patentes ou aduncos, antrorsos, rígidos, castanhos ou amarelados.
Inflorescência axilar, ereta; pedúnculo robusto, 35–75 cm compr., verde ou verde-avermelhado, glabro ou raramente densamente
floculoso-tomentoso, tricomas brancos; brácteas pedunculares da porção mediana polísticas, quase igualando ou ultrapassando
os entrenós; porção fértil da inflorescência simples ou composta primária com 1–7 ramos suberetos locados na base da
inflorescência; raque verde, verde-acastanhada ou avermelhada, glabra ou raramente densamente floculoso-tomentosa,
tricomas brancos. Brácteas florais oval-triangulares, 1,1–3,5 × 1–2,1 cm, levemente carenadas, face abaxial castanho-
amarelada, glabras a tomentosas, as da base da inflorescência igualando a superando o comprimento das flores, ápice atenuado-
acuminado. Flores sésseis, polísticas, as basais ca. 2 cm compr., na antese suberetas. Cálice levemente zigomorfo; sépalas
oval-triangulares, amareladas, 1,1–1,5 × 0,6–0,9 cm, as adaxiais carenadas, a abaxial ecarenada a levemente carenada, glabras a
esparso-indumentadas, ápice agudo. Pétalas obtruladas, 1,8–2 × 1–1,3 cm, unha presente, lâmina ereta, amarela, glabra, ápice
arredondado-cuculado. Estames inclusos ou raramente com anteras parcialmente exsertas; filetes livres acima da liberação das
pétalas. Pistilo 1,8–2,1 cm compr.; ovário ca. 0,7 × 0,4 cm; Estilete ca. 0,7 cm compr. Sementes discoides.

COMENTÁRIO

A espécie é heliófita e endêmica de afloramentos e escarpas rochosas conglomeráticas do município de Pinheiro Machado,
no sul do estado do Rio Grande do Sul, na região conhecida como Serra do Sudeste. O epíteto específico “pontesii” presta
homenagem ao fitogeógrafo Rodrigo Corrêa Pontes, que primeiro localizou a espécie. É morfologicamente relacionada
com D. remotiflora e D. choristaminea. Se distingue basicamente da primeira por ser rizomatosa (vs. estolonífera), apresentar
inflorescência simples ou composta (vs. simples), com brácteas florais da base da porção fértil igualando a superando
o comprimento das flores (vs. geralmente menores que o comprimento das sépalas) e flores com pétalas amarelas (vs.
alaranjadas). Se distingue basicamente da segunda pelo porte maior, pelo tamanho da inflorescência, e pelo número menor de
flores.

Forma de Vida
Erva, Suculenta

Substrato
Rupícola

DISTRIBUIÇÃO
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Nativa, é endêmica do Brasil

Domínios Fitogeográficos
Pampa

Tipos de Vegetação
Campo Limpo, Vegetação Sobre Afloramentos Rochosos

Distribuição Geográfica
Ocorrências confirmadas
Sul (Rio Grande do Sul)

MATERIAL TESTEMUNHO

H.M. Büneker & L. Witeck, 212, HDCF (HDCF006717), RB,  (RB01375533), Rio Grande do Sul, Typus

IMAGENS DE CAMPO/ILUSTRAÇÕES

Figura 1: Dyckia pontesii Büneker, Witeck & K.Soares

Figura 2: Dyckia pontesii Büneker, Witeck & K.Soares
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Angiospermas Bromeliaceae A.Juss.

Figura 3: Dyckia pontesii Büneker, Witeck & K.Soares
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Angiospermas Bromeliaceae A.Juss.

Dyckia pottiorum Leme
DESCRIÇÃO

Caule: tipo rizoma(s). Folha: forma das lâmina(s) linear(es)/estreito(s) triangular(es); margem(ns) das lâmina(s) denso(s)
espinescente(s); superfície(s) adaxial das lâmina(s) denso(s) lepidota(s)/verde/cinérea/avermelhada. Inflorescência: posição
axilar(es); tipo simples; tamanho da bráctea(s) mediana(s) do pedúnculo(s) menor que os entrenó(s); eixo da inflorescência(s)
glabro(s); cor do indumento da inflorescência(s) ausente(s); forma das bráctea(s) floral(ais) triangular(es)/oval(ais); ápice(s)
das bráctea(s) floral(ais) acuminado(s); tamanho da bráctea(s) floral(ais) menor que as sépala(s). Flor: pedicelo(s) presente(s)
inconspícuo(s); forma das sépala(s) oval(ais); superfície(s) da face(s) abaxial das sépala(s) glabra(s); forma das pétala(s)
obovada(s)/obtrulada(s)/unguiculada(s); cor das pétala(s) laranja; indumento das pétala(s) ausente(s); filete(s) concrescido(s)
acima do tubo não concrescido(s); posição dos estame(s) na(s) antese incluso(s).

DESCRIÇÃO ADICIONAL

Erva rupícola, rizomatosa. Folhas 12–18, dísticas, as interiores eretas ou suberetas, as exteriores patentes a reflexas; lâmina 20–
38 × 1,5–2,5 cm, estreito-triangular a  linear, flexível, face adaxial verde-avermelhada a cinérea, denso-lepidota, face abaxial
longitudinalmente nervado-estriada, cinérea, lepidota, margens denso espinhoso-serradas; espinhos conspícuos, aduncos,
retrorsos, rígidos, castanhos. Inflorescência axilar, ereta; pedúnculo 10–34 cm compr., delgado, verde ou avermelhado, glabro;
brácteas pedunculares da porção mediana polísticas, menores que os entrenós; porção fértil da inflorescência simples; raque
alaranjada ou avermelhada, glabra. Brácteas florais 0,3–0,8 × 0,3–0,4 cm, oval-triangulares, ápice acuminado, ecarenadas, glabra,
as basais na antese menores que o comprimento das sépalas. Flores inconspicuamente pediceladas, polísticas, as basais 1,4–
1,5 cm compr., na antese suberetas; cálice actinomorfo; sépalas ca. 0,6 × 0,5 cm, ovais, ápice arredondado ou inconspicuamente
apiculado, amarelo-alaranjadas ou  alaranjadas, glabra; pétalas ca. 1,1 × 0,9 cm, obovadas a obtruladas, ápice truncado e
inconspicuamente emarginado, unha presente, lâmina na antese ereta, amarelo-alaranjada a laranja, glabras; estames inclusos;
filetes livres acima da liberação das pétalas; pistilo ca. 0,7 cm compr.; ovário ca. 0,45 × 0,2 cm; estilete ca. 0,15 cm compr. Fruto
1,2–1,5 × 0,8–1 cm. Sementes discoides.

COMENTÁRIO

Espécie heliófita, conhecida apenas por uma população encontrada como rupícola em afloramentos rochosos na região de
Corguinho, no Mato Grosso do Sul. O epíteto específico “pottiorum” presta homenagem aos botânicos Arnildo Pott e Vali Joana
Pott. A espécie apresenta morfologia singular, sendo caracterizada pelas folhas de filotaxia dística, com lâminas denso-lepidotas
com espinhos retrorsos. Apresenta similaridade morfológica com D. hassleri, da qual pode ser distinguida por ser rizomatosa
(vs. estolonífera), pela filotaxia dística (vs. rosetada), pelas flores com pedicelos inconspícuos (vs. conspícuos) e pelos estames
inclusos (vs. estames com anteras parcialmente exsertas).

Forma de Vida
Erva, Suculenta

Substrato
Rupícola

DISTRIBUIÇÃO

Nativa, é endêmica do Brasil

Domínios Fitogeográficos
Cerrado

Tipos de Vegetação
Cerrado (lato sensu)

Distribuição Geográfica
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Angiospermas Bromeliaceae A.Juss.

Ocorrências confirmadas
Centro-Oeste (Mato Grosso do Sul)

MATERIAL TESTEMUNHO

E.M.C. Leme, 8579, RB, 569376,  (RB00778464), Typus
E.M.C. Leme, 8578, RB, 569369,  (RB00778650), Typus
E.M.C. Leme, 8580, RB, 569370,  (RB00778632), Typus

IMAGENS DE CAMPO/ILUSTRAÇÕES

Figura 1: Dyckia pottiorum Leme

Figura 2: Dyckia pottiorum Leme
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Angiospermas Bromeliaceae A.Juss.

Figura 3: Dyckia pottiorum Leme

Figura 4: Dyckia pottiorum Leme

BIBLIOGRAFIA

Leme, E.M.C.; Ribeiro, O.B.C.; Miranda, Z.J.G. 2012. New species of Dyckia (Bromeliaceae) from Brazil. Phytotaxa 67: 9-37.
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Angiospermas Bromeliaceae A.Juss.

Dyckia princeps Lem.
Tem como sinônimo
heterotípico Dyckia gigantea K.Koch

DESCRIÇÃO

Caule: tipo rizoma(s). Folha: forma das lâmina(s) estreito(s) triangular(es); margem(ns) das lâmina(s) esparso(s)
espinescente(s); superfície(s) adaxial das lâmina(s) glabra(s). Inflorescência: posição axilar(es); tipo composta(s) primária(s);
tamanho da bráctea(s) mediana(s) do pedúnculo(s) maior(es) que os entrenó(s); eixo da inflorescência(s) denso(s) lepidoto(s);
cor do indumento da inflorescência(s) ferrugíneo; forma das bráctea(s) floral(ais) triangular(es); ápice(s) das bráctea(s)
floral(ais) atenuado(s); tamanho da bráctea(s) floral(ais) maior(es) que as pétala(s). Flor: pedicelo(s) presente(s) conspícuo(s);
forma das sépala(s) oval(ais); superfície(s) da face(s) abaxial das sépala(s) esparso(s) lepidota(s); forma das pétala(s)
orbicular(es); cor das pétala(s) desconhecida(s); indumento das pétala(s) ausente(s); filete(s) concrescido(s) acima do tubo
pouco concrescido(s); posição dos estame(s) na(s) antese incluso(s).

DESCRIÇÃO ADICIONAL

Erva rizomatosa. Folhas ca. 40 ou mais, as interiores suberetas-curvas, as exteriores patentes-arqueadas; lâmina 0,3 cm larg.,
estreito-triangular, face adaxial  glabra, face abaxial denso-lepidota, margens esparsamente espinhoso-serradas; espinhos
conspícuos. Inflorescência axilar, ereta; pedúnculo robusto, tomentoso; brácteas pedunculares da porção mediana polísticas,
ultrapassando os entrenós; porção fértil da inflorescência composta primária, com 13 ramos primários suberetos, locados
por toda a porção fértil da inflorescência; raque lanuginosa, tricomas ferrugíneo Brácteas florais triangulares, ápice atenuado,
lanuginosa, as basais na antese igualando o comprimento das flores. Flores conspicuamente pediceladas, polísticas, na
antese patentes; sépalas 0,9–1 cm compr., ovais, ápice agudo ou apiculado, ecarenadas, lanuginosa; pétalas 2,5 cm compr.,
suborbiculares, lâmina na antese patente, vermelho-alaranjada; estames inclusos; filetes conatos acima da liberação das pétalas.

COMENTÁRIO

A Espécie é conhecida apenas da descrição do material coletado no Itacolumi, Ouro Preto, Minas Gerais, e aparentemente
cultivado em Bruxelas, Bélgica. Foi tipificada a partir de ilustração.

Forma de Vida
Erva, Suculenta

Substrato
Rupícola, Terrícola

DISTRIBUIÇÃO

Nativa, é endêmica do Brasil

Domínios Fitogeográficos
Cerrado

Tipos de Vegetação
Cerrado (lato sensu)

Distribuição Geográfica
Ocorrências confirmadas
Sudeste (Minas Gerais)
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Angiospermas Bromeliaceae A.Juss.

Dyckia pumila L.B.Sm.
DESCRIÇÃO

Caule: tipo rizoma(s). Folha: forma das lâmina(s) triangular(es); margem(ns) das lâmina(s) esparso(s) espinescente(s);
superfície(s) adaxial das lâmina(s) denso(s) lepidota(s)/verde. Inflorescência: posição axilar(es); tipo simples; tamanho
da bráctea(s) mediana(s) do pedúnculo(s) menor que os entrenó(s); eixo da inflorescência(s) esparso(s) lepidota(s); cor
do indumento da inflorescência(s) branco; forma das bráctea(s) floral(ais) oval(ais); ápice(s) das bráctea(s) floral(ais)
atenuado(s); tamanho da bráctea(s) floral(ais) maior(es) que os pedicelo(s)/menor que as sépala(s). Flor: pedicelo(s)
presente(s) conspícuo(s); forma das sépala(s) elíptica(s); superfície(s) da face(s) abaxial das sépala(s) esparso(s) tomentosa(s);
forma das pétala(s) obovada(s); cor das pétala(s) laranja; indumento das pétala(s) ausente(s); filete(s) concrescido(s) acima
do tubo não concrescido(s); posição dos estame(s) na(s) antese antera(s) parcialmente exserta(s).

Forma de Vida
Erva, Suculenta

Substrato
Rupícola, Terrícola

DISTRIBUIÇÃO

Nativa, é endêmica do Brasil

Domínios Fitogeográficos
Cerrado

Tipos de Vegetação
Campo Rupestre

Distribuição Geográfica
Ocorrências confirmadas
Centro-Oeste (Goiás)

MATERIAL TESTEMUNHO

H.S. Irwin, 7365, NY,  (NY00247394), NY,  (NY00247086), US, B, Goiás, Typus
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Angiospermas Bromeliaceae A.Juss.

Dyckia racemosa Baker
DESCRIÇÃO

Caule: tipo rizoma(s). Folha: forma das lâmina(s) triangular(es)/estreito(s) triangular(es); margem(ns) das lâmina(s) denso(s)
espinescente(s); superfície(s) adaxial das lâmina(s) glabra(s)/verde. Inflorescência: posição axilar(es); tipo simples; tamanho
da bráctea(s) mediana(s) do pedúnculo(s) menor que os entrenó(s); eixo da inflorescência(s) esparso(s) tomentoso(s)/
glabrescente(s); cor do indumento da inflorescência(s) branco; forma das bráctea(s) floral(ais) oval(ais); ápice(s) das
bráctea(s) floral(ais) acuminado(s)/obtuso(s); tamanho da bráctea(s) floral(ais) menor que os pedicelo(s). Flor: pedicelo(s)
presente(s) conspícuo(s); forma das sépala(s) oval(ais); superfície(s) da face(s) abaxial das sépala(s) tomentosa(s); forma das
pétala(s) obovada(s); cor das pétala(s) laranja/vermelha; indumento das pétala(s) ausente(s); filete(s) concrescido(s) acima do
tubo pouco concrescido(s)/mediano(s) concrescido(s); posição dos estame(s) na(s) antese incluso(s).

DESCRIÇÃO ADICIONAL

Erva terrícola, rizomatosa. Folhas 15–22, as interiores suberetas a eretas, as exteriores patentes-arqueadas; roseta assimétrica;
lâmina 41–60 × 1,2–1,8 cm, linear-triangular, rija, face adaxial verde, lepidota, com metade superior glabra, face abaxial verde,
lepidota, margens aculeada; espinhos retrorsos, na parte distal antrorsos. Inflorescência axilar, ereta; pedúnculo 82–100,0 cm
compr., verde, glabro, glabrescente  no terço superior; brácteas pedunculares da porção mediana polísticas, menores que os
entrenós; porção fértil da inflorescência simples, raro composta, com 1-2 ramos primários suberetos, locados na base da porção
fértil da inflorescência; raque verde, pubescente, tricomas brancos. Brácteas florais 0,4–0,7 × 0,3–0,5 cm, oval-triangulares,
ápice agudo, carenadas, floculoso, as basais na antese menores que o comprimento dos pedicelos. Flores longo pediceladas,
polísticas, as basais 1,5–2,2 cm compr. incluindo o pedicelo, na antese suberetas; cálice actinomorfo; sépalas 0,6–0,8 × 0,4–
0,7 cm, elípticas a ovada, ápice obtuso a agudo, esverdeadas a alaranjadas, floculosa; pétalas 0,8–1,2 × 0,6–0,9 cm, obovadas,
ápice obtuso, unha ausente, lâmina na antese ereta, alaranjada, floculosa; estames inclusos; filetes conatos acima da liberação
das pétalas; ovário 0,4–0,7 cm compr.; estilete ca. 0,1 cm compr. 

COMENTÁRIO

A espécie ocorre como rupícola ou terrestre em solos pedregosos pelo cerrado. Apresenta afinidades morfológicas com Dyckia
dissitiflora e D. maracasensis. Caracteriza-se principalmente por apresentar inflorescência geralmente simples, com flores de
pedicelo longo e sépalas branco-floculosa.

Forma de Vida
Erva, Suculenta

Substrato
Rupícola, Terrícola

DISTRIBUIÇÃO

Nativa, é endêmica do Brasil

Domínios Fitogeográficos
Cerrado

Tipos de Vegetação
Cerrado (lato sensu)

Distribuição Geográfica
Ocorrências confirmadas
Norte (Tocantins)
Nordeste (Bahia, Maranhão)
Centro-Oeste (Goiás)
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Angiospermas Bromeliaceae A.Juss.

MATERIAL TESTEMUNHO

G. Gardner, 4015, K,  (K000321739), K,  (K000321738), K, Goiás, Typus
R. Marquete, 2464, RB, 460087,  (RB00517254), Goiás

IMAGENS DE CAMPO/ILUSTRAÇÕES

Figura 1: Dyckia racemosa Baker

Figura 2: Dyckia racemosa Baker

BIBLIOGRAFIA

Guarçoni, E.A.E.; Bastian, R.E.; Silva, E.O.; Ferreira, A.W.C. 2018. First record of the rare Dyckia racemosa Baker
(Bromeliaceae) in Maranhão State (Northeastern Brazil), with an update on the species description, geographic distribution, and
conservation status. Phytotaxa 349: 273–280.
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Angiospermas Bromeliaceae A.Juss.

Dyckia ×racinae L.B.Sm.
DESCRIÇÃO

Caule: tipo rizoma(s). Folha: forma das lâmina(s) estreito(s) triangular(es); margem(ns) das lâmina(s) esparso(s)
espinescente(s); superfície(s) adaxial das lâmina(s) denso(s) lepidota(s). Inflorescência: posição axilar(es); tipo composta(s)
primária(s); tamanho da bráctea(s) mediana(s) do pedúnculo(s) maior(es) que os entrenó(s); eixo da inflorescência(s)
glabro(s)/esparso(s) tomentoso(s)/glabrescente(s); cor do indumento da inflorescência(s) branco/ausente(s); forma das
bráctea(s) floral(ais) triangular(es)/lanceada(s)/oval(ais); ápice(s) das bráctea(s) floral(ais) acuminado(s)/atenuado(s);
tamanho da bráctea(s) floral(ais) maior(es) que as sépala(s)/menor que as pétala(s)/maior(es) que as pétala(s). Flor: pedicelo(s)
presente(s) conspícuo(s); forma das sépala(s) oval(ais); superfície(s) da face(s) abaxial das sépala(s) glabra(s); forma
das pétala(s) oblanceolada(s)/unguiculada(s); cor das pétala(s) amarela; indumento das pétala(s) ausente(s); filete(s)
concrescido(s) acima do tubo não concrescido(s); posição dos estame(s) na(s) antese incluso(s).

DESCRIÇÃO ADICIONAL

Erva rupícola ou terrícola, rizomatosa. Folhas ca. 70, raramente secundas as interiores eretas, as exteriores patentes a
reflexas; lâmina 29,2–40,5 × 1,2–1,6 cm, estreito-triangular, flexível, face adaxial verde ou verde-amarelada, raramente verde-
avermelhada, densamente adpresso-lepidota, face abaxial longitudinalmente nervado-estriada, margens esparsamente espinhoso-
serradas; espinhos conspícuos, aduncos  ou raramente patentes, predominantemente antrorsos, flexíveis, esverdeados na base
esbranquiçados na porção mediana e amarelados na apical. Inflorescência axilar, ereta; pedúnculo 90–140 cm compr., robusto,
verde, verde-avermelhado ou geralmente avermelhado-castanho, glabro ou glabrescente; brácteas pedunculares da porção
mediana polísticas, ultrapassando os entrenós; porção fértil da inflorescência composta primária, com 5–18 ramos primários
suberetos, locados na base da porção fértil da inflorescência; raque raramente verde, geralmente avermelhada ou castanha,
esparsamente tomentosa, glabrescente, ou glabra tricomas brancos quando presentes. Brácteas florais 0,4–2,6 cm compr., oval-
triangulares a lanceoladas, ápice atenuado-acuminado, as basais do eixo principal da inflorescência na antese superando o
comprimento das flores. Flores conspicuamente pediceladas, polísticas, 1,2–1,9 cm compr., na antese patentes; sépalas 0,5–0,8
cm compr., ovais a lanceoladas, ápice obtuso, esverdeadas na base, amareladas da porção central ao ápice, as adaxiais carenadas,
a abaxial ecarenada a levemente carenada, glabra ou glabrescente; pétalas 0,9–1,4 × 0,5–0,8 cm, obovadas a oblanceoladas, ápice
obtuso ou arredondado-cuculado, unha presente, lâmina na antese subereta, amarela, glabras; estames inclusos; filetes livres
acima da liberação das pétalas ou brevemente conatos acima da liberação das pétalas; pistilo ca. 0,8 cm compr.; ovário ca. 0,5 ×
0,2 cm; estilete ca. 0,2 cm compr.

COMENTÁRIO

Originalmente esta notoespécie foi descrita como espécie, porém sua morfologia intermediária entre as prováveis parentais,
D. selloa (que provavelmente contribui com o gameta feminino) e D. dusenii (que provavelmente contribui com o gameta
masculino), e o fato dos poucos espécimes/populações conhecidos do táxon sempre ocorrerem junto a populações das duas
espécies citadas, evidencia que se trata de um híbrido natural, assim como anomalias estruturais em seus grãos de pólen (Carvalho
& Oliveira 2020). Geralmente apenas um indivíduo do táxon é encontrado em meio a populações das espécies parentais,
entretanto uma população com número significativo de indivíduos (e muito reduzido das parentais) foi localizada no município
de São Pedro do Sul (Rio Grande do Sul). Esta população, diferentemente das outras conhecidas, apresenta capacidade de
propagação sexuada. A notoespécie é heliófita e ocorre em escarpas e campos rochosos da região central do estado do Rio Grande
do Sul.

Forma de Vida
Erva, Suculenta

Substrato
Rupícola, Terrícola

DISTRIBUIÇÃO

Nativa, é endêmica do Brasil
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Angiospermas Bromeliaceae A.Juss.

Domínios Fitogeográficos
Pampa

Tipos de Vegetação
Vegetação Sobre Afloramentos Rochosos

Distribuição Geográfica
Ocorrências confirmadas
Sul (Rio Grande do Sul)

MATERIAL TESTEMUNHO

R. Foster, s.n., B (B 10 0248889), B (B 10 0248890), GH,  (GH00029067), GH,  (GH00029068), K,  (K000321737), NY,
 (NY00247087), NY,  (NY00247088), P (P00105613), US,  (US00153732), US,  (US00153733), US,  (US00478577),

US,  (US00478578), US,  (US00478579), Typus

IMAGENS DE CAMPO/ILUSTRAÇÕES

Figura 1: Dyckia ×racinae L.B.Sm.

Figura 2: Dyckia ×racinae L.B.Sm.
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Angiospermas Bromeliaceae A.Juss.

Figura 3: Dyckia ×racinae L.B.Sm.

Figura 4: Dyckia ×racinae L.B.Sm.
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Angiospermas Bromeliaceae A.Juss.

Dyckia rariflora Schult. & Schult.f.
Este tratamento é composto pelos seguintes táxons: Dyckia rariflora, .

Tem como sinônimo
heterotípico Dyckia elata Mez

DESCRIÇÃO

Caule: tipo rizoma(s). Folha: forma das lâmina(s) linear(es)/estreito(s) triangular(es); margem(ns) das lâmina(s) denso(s)
espinescente(s); superfície(s) adaxial das lâmina(s) esparso(s) lepidota(s)/verde. Inflorescência: posição axilar(es); tipo
simples/composta(s) primária(s); tamanho da bráctea(s) mediana(s) do pedúnculo(s) menor que os entrenó(s); eixo da
inflorescência(s) glabro(s)/esparso(s) tomentoso(s); cor do indumento da inflorescência(s) branco; forma das bráctea(s)
floral(ais) triangular(es)/oval(ais); ápice(s) das bráctea(s) floral(ais) acuminado(s)/apiculado(s); tamanho da bráctea(s)
floral(ais) menor que as sépala(s)/maior(es) que as sépala(s). Flor: pedicelo(s) presente(s); forma das sépala(s) oval(ais);
superfície(s) da face(s) abaxial das sépala(s) glabra(s)/esparso(s) lepidota(s); forma das pétala(s) obovada(s)/obtrulada(s); cor
das pétala(s) laranja; indumento das pétala(s) ausente(s); filete(s) concrescido(s) acima do tubo mediano(s) concrescido(s);
posição dos estame(s) na(s) antese incluso(s).

DESCRIÇÃO ADICIONAL

Erva saxícola, rupícola, terrícola, rizomatosa. Folhas 16 a 40, as interiores suberetas a eretas, as exteriores patentes-arqueadas
a suberetas; roseta simétrica; lâmina 20,9–49,2 × 0,4–1,3 cm, estreito-triangular a linear-triangular, flexível, face adaxial  verde-
avermelhada a avermelhada, esparsamente lepidota, face abaxial longitudinalmente nervado-estriada, verde a verde-avermelhada,
lepidota, margens espinhoso-serradas; espinhos conspícuos, aduncos, retrorsos a irregulares, castanhos. Inflorescência axilar,
ereta; pedúnculo 38,2–98,1 cm compr., robusto, verde, glabro a esparsamente tomentoso; brácteas pedunculares da porção
mediana polísticas, menores que os entrenós; porção fértil da inflorescência simples ou composta primária, com 2– 6 ramos
primários eretos, locados na base da porção fértil da inflorescência; raque verde a vermelho escura, glabra a esparsamente
tomentosa, tricomas cinéreos. Brácteas florais 0,3–1,2 × 0,2–0,7 cm, oval-triangulares a triangulares, ápice agudo-apiculado,
carenadas, glabra, a floculoso-tomentosa, as basais na antese menores que o comprimento das sépalas ou menores que o
comprimento das flores. Flores pediceladas, polísticas, as basais 1,4–3,9 cm compr., na antese levemente reflexas; sépalas
0,4–1 × 0,3–0,9 cm, ovais, ápice obtuso a agudo, alaranjadas, glabra a esparsamente tomentosa; pétalas 0,7–1,5 × 0,6–1,3 cm,
obtruladas a  obovadas, ápice obtuso, lâmina na antese ereta, alaranjada a alaranjado-vinácea, glabras,; estames inclusos; filetes
 totalmente conatos; ovário 0,3–1 cm compr.; estilete ca. 0,1 cm compr.). Fruto 1,3–1,6 cm compr. 

COMENTÁRIO

Dyckia rariflora apresenta ampla distribuição pelos Campos Rupestres Ferruginosos Couraçado do Quadrilátero Ferrífero,
ocorrendo entre 806 m a 1624 m de altitude. Pode ser facilmente reconhecida por apresentar folhas estreito-triangulares com
acúleos evidentes, curvo-retrosos, semelhantes a um gancho e filetes altamente conatos.
Geralmente ocorre pelas áreas planas ou de baixa inclinação, na canga. Cresce como terrestre no substrato feito de pó de canga
com matéria orgânica, sobre a serrapilheira. Geralmente os indivíduos encontram-se isolados, raro em touceiras, mas quando
ocorrem, estas são circulares. As dimensões das brácteas florais variam com o tamanho da planta; quando em plantas de maior
porte, são ligeiramente maiores do que as sépalas.
No presente trabalho é proposta a sinonimização de D. elata sob D. rariflora, pois ambas apresentam lâmina foliar estreito-
triangular, com acúleos distintos e retrorsos, pedúnculo glabro a esparsamente tomentoso, brácteas florais reflexas e igualando as
sépalas e filetes altamente conatos acima da liberação das pétalas. Além disso, no material tipo de D. elata percebe-se claramente
que a metade superior do pedúnculo não se encontra presente no holótipo, sugerindo que as brácteas superiores do pedúnculo
sejam mais curtas que os entrenós, semelhante a D. rariflora. 

Forma de Vida
Erva, Suculenta

Substrato
Rupícola, Terrícola
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DISTRIBUIÇÃO

Nativa, é endêmica do Brasil

Domínios Fitogeográficos
Cerrado

Tipos de Vegetação
Campo Rupestre

Distribuição Geográfica
Ocorrências confirmadas
Sudeste (Minas Gerais)

MATERIAL TESTEMUNHO

C.F.P. Martius, s.n., M, M-0010690,  (M0010690), M, M-0111436,  (M0111436), M, M-0111437,  (M0111437), Typus

IMAGENS DE CAMPO/ILUSTRAÇÕES

Figura 1: Dyckia rariflora Schult. & Schult.f.

Figura 2: Dyckia rariflora Schult. & Schult.f.
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Angiospermas Bromeliaceae A.Juss.

Figura 3: Dyckia rariflora Schult. & Schult.f.

Figura 4: Dyckia rariflora Schult. & Schult.f.

Figura 5: Dyckia rariflora Schult. & Schult.f.
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Figura 6: Dyckia rariflora Schult. & Schult.f.

Figura 7: Dyckia rariflora Schult. & Schult.f.
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Angiospermas Bromeliaceae A.Juss.

Dyckia reitzii L.B.Sm.
DESCRIÇÃO

Caule: tipo rizoma(s). Folha: forma das lâmina(s) estreito(s) triangular(es); margem(ns) das lâmina(s) denso(s)
espinescente(s); superfície(s) adaxial das lâmina(s) glabra(s)/denso(s) lepidota(s)/esparso(s) lepidota(s)/verde/avermelhada.
Inflorescência: posição axilar(es); tipo simples; tamanho da bráctea(s) mediana(s) do pedúnculo(s) maior(es) que os
entrenó(s); eixo da inflorescência(s) denso(s) tomentoso(s)/lanuginoso(s); cor do indumento da inflorescência(s) ferrugíneo;
forma das bráctea(s) floral(ais) triangular(es)/oval(ais); ápice(s) das bráctea(s) floral(ais) acuminado(s)/atenuado(s);
tamanho da bráctea(s) floral(ais) maior(es) que as sépala(s)/menor que as pétala(s)/maior(es) que as pétala(s). Flor: pedicelo(s)
presente(s) conspícuo(s); forma das sépala(s) oval(ais); superfície(s) da face(s) abaxial das sépala(s) denso(s) tomentosa(s);
forma das pétala(s) obtrulada(s)/unguiculada(s); cor das pétala(s) amarela/laranja; indumento das pétala(s) ausente(s); filete(s)
concrescido(s) acima do tubo pouco concrescido(s)/mediano(s) concrescido(s); posição dos estame(s) na(s) antese incluso(s).

DESCRIÇÃO ADICIONAL

Erva rupícola, rizomatosa. Folhas 50–100, as interiores eretas ou suberetas, as exteriores patentes; roseta levemente
assimétrica; lâmina 10–20 × 1–2 cm, estreito-triangular, rija, face adaxial verde ou verde-avermelhada, raramente cinérea,
esparsamente lepidota ou raramente denso-lepidota, face abaxial longitudinalmente nervado-estriada, verde a cinérea, lepidota,
margens denso espinhoso-serradas; espinhos conspícuos, aduncos, antrorsos, rígidos, castanhos a pretos. Inflorescência
axilar, ereta; pedúnculo 15–35 cm compr., robusto, verde ou verde-avermelhado coberto por indumento denso floculoso-
tomentoso a lanuginoso; brácteas pedunculares da porção mediana polísticas, ultrapassando os entrenós; porção fértil da
inflorescência simples; raque verde, floculoso-tomentosa a lanuginosa, tricomas castanhos. Brácteas florais 2,6–3,5 × 1–1,4
cm, oval-triangulares, ápice longamente atenuado-acuminado, as basais na antese superando o comprimento das flores. Flores
conspicuamente pediceladas, polísticas, densamente dispostas, as basais 1–1,6 cm compr., na antese suberetas; sépalas 0,8–0,9
× ca. 0,5 cm, ovais, ápice agudo ou cuculado, esverdeadas a alaranjadas encobertas por indumento floculoso-tomentoso; pétalas
1,3–1,7 × 0,5–0,7 cm, obtruladas a obromboides, ápice arredondado, unha presente, lâmina na antese subereta, alaranjada ou
raramente amarela, glabras; estames inclusos; filetes conatos acima da liberação das pétalas. Sementes discoides.

COMENTÁRIO

Espécie heliófita, ocorrendo como rupícola em escarpas rochosas em altitudes elevadas no sul do Brasil, nos estados do Rio
Grande do Sul e Santa Catarina. Sua presença é notória nos cânions da região serrana da divisa entre os dois estados acima
mencionados, nos Parques Nacionais de Aparados da Serra e Serra Geral. O epíteto específico “reitzii” presta homenagem ao
padre botânico Raulino Reitz, que primeiro a localizou na região conhecida como Campo dos Padres, em Santa Catarina. A
espécie tem sido confundida com D. fosteriana var. robustior, que ocorre na Serra do Mar da porção sudeste do estado do Paraná,
diferindo desta pelos espinhos das margens das lâminas foliares castanhos a pretos (vs. esverdeados ou castanho-amarelados),
pelas inflorescências menos alongadas e congestas (vs. geralmente laxamente dispostas), e flores na antese com pétalas com
lâminas subereto-pantentes (vs. suberetas). Porém D. reitzii apresenta maior afinidade morfológica com D. irmgardiae, da qual
difere basicamente pelo porte menor, flores densamente dispostas de forma congesta (vs. flores dispostas de forma espaçada ao
longo do eixo da inflorescência) e flores com pétalas amarelas (vs. geralmente alaranjadas).

Forma de Vida
Erva, Suculenta

Substrato
Rupícola

DISTRIBUIÇÃO

Nativa, é endêmica do Brasil

Domínios Fitogeográficos
Mata Atlântica
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Tipos de Vegetação
Floresta Ombrófila Mista, Vegetação Sobre Afloramentos Rochosos

Distribuição Geográfica
Ocorrências confirmadas
Sul (Rio Grande do Sul, Santa Catarina)

MATERIAL TESTEMUNHO

J.L. Waechter, 318, ICN,  (ICN00030013), Rio Grande do Sul
J.A. Jarenkow, 2711, ICN,  (ICN00030014), PEL (PEL0001534), Rio Grande do Sul
A.R. Reitz, 7690, US,  (US01935438), Santa Catarina
A.R. Reitz, 7157, US,  (US01935439), Santa Catarina
A.R. Reitz, 2690, US,  (US00089081), HBR (HBR0003532), Santa Catarina, Typus
A.R. Reitz, 7797, US,  (US01935440), Santa Catarina
N. Vasconcellos, 435, RB, 583483,  (RB00805441), Rio Grande do Sul
R. Wasum, 8657, MBM (MBM158994), Rio Grande do Sul

IMAGENS DE CAMPO/ILUSTRAÇÕES

Figura 1: Dyckia reitzii L.B.Sm.
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Dyckia remotiflora Otto & A.Dietr.
Este tratamento é composto pelos seguintes táxons: Dyckia remotiflora, .

Tem como sinônimo
homotípico Dyckia remotiflora  Otto & A.Dietr. var.  remotiflora
heterotípico Dyckia jonesiana Strehl
heterotípico Dyckia lemaireana W.Bull
heterotípico Dyckia montevidensis K.Koch
heterotípico Dyckia rariflora  var.  cunninghamii Baker
heterotípico Dyckia rariflora  var.  montevidensis (K.Koch) Baker ex Hauman & Van der Veken
heterotípico Dyckia remotiflora  var.  montevidensis (K.Koch) L.B.Sm.
heterotípico Dyckia vaginosa Mez

DESCRIÇÃO

Caule: tipo estolão. Folha: forma das lâmina(s) linear(es)/estreito(s) triangular(es); margem(ns) das lâmina(s) denso(s)
espinescente(s)/esparso(s) espinescente(s); superfície(s) adaxial das lâmina(s) denso(s) lepidota(s)/esparso(s) lepidota(s)/
verde/cinérea/avermelhada. Inflorescência: posição axilar(es); tipo simples/composta(s) primária(s); tamanho da bráctea(s)
mediana(s) do pedúnculo(s) menor que os entrenó(s); eixo da inflorescência(s) glabro(s)/esparso(s) tomentoso(s)/denso(s)
tomentoso(s)/glabrescente(s); cor do indumento da inflorescência(s) branco; forma das bráctea(s) floral(ais) triangular(es)/
oval(ais); ápice(s) das bráctea(s) floral(ais) acuminado(s)/atenuado(s); tamanho da bráctea(s) floral(ais) maior(es) que os
pedicelo(s)/menor que as pétala(s). Flor: pedicelo(s) ausente(s); forma das sépala(s) oval(ais)/triangular(es); superfície(s) da
face(s) abaxial das sépala(s) glabra(s)/esparso(s) tomentosa(s); forma das pétala(s) obtrulada(s); cor das pétala(s) laranja;
indumento das pétala(s) ausente(s); filete(s) concrescido(s) acima do tubo não concrescido(s); posição dos estame(s) na(s)
antese incluso(s).

DESCRIÇÃO ADICIONAL

Erva terrícola ou raramente rupícola, estolonífera. Folhas 11–68, as interiores eretas, as exteriores patentes ou
reflexas, formando roseta simétrica; lâmina  estreito-triangular ou raramente sublinear, 0,4–1,6 × 8–32 cm, flexível, face
adaxial levemente côncava a subplana, verde ou avermelhada, esparsa a denso-lepidota, face abaxial convexa,
longitudinalmente nervado-estriada, denso albo-lepidota, principalmente entre as nervuras, margens espinhoso-
serradas; espinhos conspícuos, aduncos, geralmente antrorsos, flexíveis, esbranquiçados, amarelados ou esverdeados na
base e castanhos no ápice. Inflorescência axilar, ereta; pedúnculo delgado, 21–57 cm compr., verde ou avermelhado,
geralmente glabro ou glabrescente, raramente denso-tomentoso, algumas vezes pruinoso; brácteas pedunculares da porção
mediana polísticas, menores que os entrenós; porção fértil da inflorescência simples ou raramente composta primária com
1–4 ramos primários eretos ou suberetos locados na base da inflorescência; raque avermelhada ou alaranjada, raramente
esverdeada, glabra ou glabrescente, raramente denso-tomentosa, tricomas brancos. Brácteas florais oval-triangulares, 0,6–
1,5 × 0,5–1,4 cm, levemente carenadas, face abaxial castanho-amarelada com base esverdeada ou avermelhada, subglabra
a tomentosa, as da base da inflorescência na antese menores a alcançando o comprimento das flores, ápice atenuado-
acuminado. Flores sésseis, polísticas, as basais ca. 2 cm compr., na antese suberetas a subpatentes. Cálice levemente
zigomorfo; sépalas oval-triangulares a elípticas, amareladas a avermelhadas, 0,8–1 × 0,5–0,9 cm, as adaxiais carenadas, a
abaxial ecarenada a levemente carenada, glabras a esparsamente tomentosas, ápice agudo a obtuso-arredondado, raramente
bífido ou retuso. Pétalas obtruladas, 1,5–1,9 × 0,9–1,4 cm, unha presente, lâmina ereta ou subereta, alaranjada a avermelhada,
glabras, ápice arredondado-cuculado. Estames inclusos; filetes livres acima da liberação das pétalas. Pistilo 0,9–1,4 cm
compr.; ovário 0,4–0,7 × 0,18–0,3 cm; estilete 0,16–0,4 cm compr. Sementes discoides.

COMENTÁRIO

A espécie é heliófita e ocorre em afloramentos rochosos e campos litólicos do Bioma Pampa, desde o extremo sudeste de Santa
Catarina, até porção sul do Rio Grande do Sul, Uruguai e regiões limítrofes com os anteriores citados na Argentina. O epíteto
específico “remotiflora” se refere as flores longamente espaçadas. Apresenta populações pequenas e isoladas, e ampla variação
vegetativa interpopulacional, morfológica e de porte. Caracteriza-se por ser fortemente estolonífera, apresentar flores sésseis,
subereto-patentes, corolas trígonas, sépalas laranja-avermelhadas, pétalas alaranjadas e estames inclusos. Espécimes com porte
grande, provenientes do Rio Grande do Sul e Santa Catarina, têm sido identificados erroneamente como D. leptostachya, que
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por sua vez não ocorre no Bioma Pampa, mas sim no Pantanal e Cerrado brasileiros e em países limítrofes. D. remotiflora se
distingue basicamente de D. leptostachya por apresentar estames inclusos (vs. com anteras parcialmente ou totalmente exsertas).

Forma de Vida
Erva, Suculenta

Substrato
Rupícola, Terrícola

DISTRIBUIÇÃO

Nativa, não é endêmica do Brasil

Domínios Fitogeográficos
Mata Atlântica, Pampa

Tipos de Vegetação
Campo Limpo, Vegetação Sobre Afloramentos Rochosos

Distribuição Geográfica
Ocorrências confirmadas
Sul (Rio Grande do Sul, Santa Catarina)

MATERIAL TESTEMUNHO

F. Sellow, s.n., P (P02178049)
M. Sobral, 5390, ICN, 441266,  (ICN00030023), Rio Grande do Sul
I. Augusto, s.n., ICN, 441266,  (ICN00030022), Rio Grande do Sul
J.A. Jarenkow, 3042, PEL (PEL0001539), Rio Grande do Sul
M. Machado, 614, RB, 441266,  (RB00641112), Rio Grande do Sul
G. Heiden, 1456, RB, 441266,  (RB01204756), Rio Grande do Sul
L.B. Smith, 5846, US, 441266,  (US01935372), US, 441266,  (US01935371), Rio Grande do Sul
I. Guerra, s.n., US, 441266,  (US01935434), Rio Grande do Sul
F. Sellow, s.n., P (P01678090)
A. Lourteig, 3195, P (P02178050), Rio Grande do Sul
M.M. Marchi, 3226, ECT, 441266 (ECT0002725), Rio Grande do Sul
K. Hagelund, 13241, ICN, 441266,  (ICN00029999), Rio Grande do Sul
J.L. Waechter, 1479, ICN, 441266,  (ICN00030015), Rio Grande do Sul
A.N. Desvaux, s.n., P (P02178089)
J.A. Jarenkow, 1427, PEL (PEL0001535), Rio Grande do Sul
J.A. Jarenkow, 2464, PEL (PEL0001538), Rio Grande do Sul
F. Sellow, s.n., P (P01678091)
F. Sellow, s.n., P (P01678092)
F. Sellow, s.n., P (P02178093)
M. Meira, 146, ICN, 441266,  (ICN00030034), Rio Grande do Sul
F.A. Silva, 567, ICN, 441266,  (ICN00030016), Rio Grande do Sul
Fruchard, 842, P (P02178037)
B. Irgang, 245, ICN, 441266,  (ICN00030036), Rio Grande do Sul

IMAGENS DE CAMPO/ILUSTRAÇÕES
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Angiospermas Bromeliaceae A.Juss.

Figura 1: Dyckia remotiflora Otto & A.Dietr.

Figura 2: Dyckia remotiflora Otto & A.Dietr.

Figura 3: Dyckia remotiflora Otto & A.Dietr.
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Angiospermas Bromeliaceae A.Juss.

Dyckia retardata S.Winkl.
DESCRIÇÃO

Caule: tipo rizoma(s). Folha: forma das lâmina(s) estreito(s) triangular(es); margem(ns) das lâmina(s) denso(s)
espinescente(s); superfície(s) adaxial das lâmina(s) denso(s) lepidota(s)/verde/cinérea/avermelhada. Inflorescência: posição
axilar(es); tipo composta(s) primária(s)/composta(s) secundária(s); tamanho da bráctea(s) mediana(s) do pedúnculo(s)
maior(es) que os entrenó(s); eixo da inflorescência(s) pruinoso(s)/esparso(s) tomentoso(s)/denso(s) tomentoso(s); cor do
indumento da inflorescência(s) cinéreo; forma das bráctea(s) floral(ais) triangular(es)/oval(ais); ápice(s) das bráctea(s)
floral(ais) acuminado(s)/atenuado(s); tamanho da bráctea(s) floral(ais) menor que as sépala(s). Flor: pedicelo(s) ausente(s)/
presente(s) inconspícuo(s); forma das sépala(s) oval(ais)/elíptica(s); superfície(s) da face(s) abaxial das sépala(s) denso(s)
tomentosa(s); forma das pétala(s) oblanceolada(s)/oblonga(s); cor das pétala(s) amarela; indumento das pétala(s) denso(s)
tomentoso(s); filete(s) concrescido(s) acima do tubo não concrescido(s); posição dos estame(s) na(s) antese incluso(s)/antera(s)
parcialmente exserta(s).

DESCRIÇÃO ADICIONAL

Erva rupícola, rizomatosa. Folhas ca. 90, as interiores suberetas, as exteriores patentes a reflexas, formando roseta simétrica;
lâmina 15–19 × 2–3,5 cm, estreito-triangular, rija, face adaxial verde, verde-avermelhada ou cinérea, densamente adpresso-
lepidota, face abaxial longitudinalmente nervado-estriada, margens denso espinhoso-serradas, porém às vezes sem espinhos na
porção apical; espinhos conspícuos, aduncos, predominantemente antrorsos, rígidos, verde-esbranquiçados na porção basal, e
castanho-amarelados, na apical. Inflorescência axilar, ereta; pedúnculo 38–62 cm compr., robusto, verde ou verde-avermelhado,
pruinoso na porção basal e tomentoso na apical; brácteas pedunculares da porção mediana polísticas, ultrapassando os entrenós;
porção fértil da inflorescência composta primária ou composta secundária, com 18–30 ramos primários levemente suberetos
a patentes, às vezes reflexos; raque castanho-esverdeada ou verde-avermelhada, tomentosa, tricomas cinéreos. Brácteas florais
0,1–0,4 × ca. 0,25 cm, oval-triangulares, ápice atenuado-acuminado, ecarenadas, tomentosas, as basais na antese menores que
o comprimento das sépalas. Flores sésseis ou inconspicuamente pediceladas, polísticas, 0,8–1 cm compr., na antese levemente
suberetas a patentes; sépalas 0,4–0,5 × ca. 0,3 cm, ovais a elípticas, ápice arredondado, densamente cinéreo tomentosas; pétalas
0,7–0,8 × ca. 0,25 cm, oblongas a oblanceoladas, eretas, ápice arredondado-cuculado, unha ausente, amarela, denso-tomentosas;
estames inclusos ou com anteras parcialmente exsertas; filetes livres; pistilo 0,6–0,75 cm compr.; ovário ca. 0,2 × 1,5 cm; estilete
0,3–0,4 cm compr. Sementes oblanceoloides.

COMENTÁRIO

Espécie heliófita, conhecida por poucas populações que ocorrem em afloramentos rochosos graníticos no município de Dom
Feliciano, na Serra do Sudeste do Rio Grande do Sul. O epíteto específico “retardata” faz referência a flores que se desenvolvem
e atingem antese retardatareamente, após flores mais jovens já terem se desenvolvido e até frutificado. Frequentemente flores dos
ramos locados na região central da porção fértil da inflorescência, se desenvolvem e atingem antese antes das dos ramos da base
da porção fértil da inflorescência. Esta espécie faz parte do complexo D. selloa, apresentando grande similaridade morfológica
com D. hebdingii, da qual pode ser distinguida basicamente pelo porte geralmente maior, lâminas foliares com indumento menos
evidente, e o desenvolvimento atípico das flores, comentado acima.

Forma de Vida
Erva, Suculenta

Substrato
Rupícola

DISTRIBUIÇÃO

Nativa, é endêmica do Brasil

Domínios Fitogeográficos
Pampa
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Angiospermas Bromeliaceae A.Juss.

Tipos de Vegetação
Vegetação Sobre Afloramentos Rochosos

Distribuição Geográfica
Ocorrências confirmadas
Sul (Rio Grande do Sul)

MATERIAL TESTEMUNHO

S. Winkler, 7424, ULM, Rio Grande do Sul, Typus

IMAGENS DE CAMPO/ILUSTRAÇÕES

Figura 1: Dyckia retardata S.Winkl.

Figura 2: Dyckia retardata S.Winkl.
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Angiospermas Bromeliaceae A.Juss.

Figura 3: Dyckia retardata S.Winkl.
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Angiospermas Bromeliaceae A.Juss.

Dyckia retroflexa S.Winkl.
DESCRIÇÃO

Caule: tipo rizoma(s). Folha: forma das lâmina(s) estreito(s) triangular(es); margem(ns) das lâmina(s) denso(s)
espinescente(s); superfície(s) adaxial das lâmina(s) esparso(s) lepidota(s)/verde. Inflorescência: posição axilar(es); tipo
composta(s) primária(s)/composta(s) secundária(s); tamanho da bráctea(s) mediana(s) do pedúnculo(s) maior(es) que os
entrenó(s); eixo da inflorescência(s) esparso(s) tomentoso(s); cor do indumento da inflorescência(s) branco; forma das
bráctea(s) floral(ais) estreito(s) triangular(es); ápice(s) das bráctea(s) floral(ais) acuminado(s)/atenuado(s); tamanho da
bráctea(s) floral(ais) menor que as sépala(s). Flor: pedicelo(s) ausente(s)/presente(s) inconspícuo(s); forma das sépala(s)
oval(ais); superfície(s) da face(s) abaxial das sépala(s) esparso(s) tomentosa(s); forma das pétala(s) oblanceolada(s)/
oblonga(s); cor das pétala(s) amarela; indumento das pétala(s) esparso(s) tomentoso(s); filete(s) concrescido(s) acima do tubo
não concrescido(s); posição dos estame(s) na(s) antese exserto(s)/antera(s) parcialmente exserta(s).

DESCRIÇÃO ADICIONAL

Erva rupícola, rizomatosa. Folhas ca. 90, as interiores suberetas, as exteriores patentes; roseta simétrica; lâmina 14–30 ×
1,3–2,4 cm, estreito-triangular, flexível, face adaxial verde, brilhante, esparsamente lepidota nas margens da porção basal,
face abaxial longitudinalmente nervado-estriada, lepidota entre as nervuras, margens denso espinhoso-serradas; espinhos
conspícuos, os da base das lâminas patentes e os restantes aduncos, antrorsos, rígidos, pretos. Inflorescência axilar, ereta;
pedúnculo 37–80 cm compr., robusto, verde ou verde-avermelhado, tomentoso; brácteas pedunculares da porção mediana
polísticas, ultrapassando os entrenós; porção fértil da inflorescência composta primária a composta secundária, com 15–
37 ramos primários suberetos a patentes; raque verde ou avermelhada, tomentosa, tricomas brancos a cinéreos. Brácteas
florais 0,1–0,3 × 0,095–0,2 cm, oval-triangulares, ápice atenuado-acuminado, tomentosa, as basais na antese menores que o
comprimento das sépalas. Flores sésseis a inconspicuamente pediceladas, polísticas, 0,5–0,9 cm compr., na antese patentes a
levemente reflexas, se tornando fortemente reflexas após a antese; sépalas 0,3–0,4 cm compr., ovais, ápice arredondado, morto,
esverdeadas na base e amareladas na porção apical, tomentosa a glabrescentes; pétalas 0,45–0,85 × ca. 0,2 cm, oblanceoladas
a oblongas, ápice arredondado-cuculado ou emarginado, unha ausente, lâmina na antese ereta, amarela, esparso-tomentosas;
estames com  anteras exsertas ou parcialmente exsertas; filetes livres; pistilo 0,3–0,8 cm compr. Sementes oblanceoloides.

COMENTÁRIO

Espécie conhecida apenas para uma escarpa rochosa da região serrana do Rio Grande do Sul, que se situa no município de
Morro Reuter, onde apresenta uma pequena populações heliófita. O epíteto específico “retroflexa” faz referência às suas flores
geralmente reflexas após a antese. Apresenta afinidade morfológica com D. nigrospinulata, da qual difere basicamente pelo porte
menor quando florida (até ca. 1,5 m vs. até 3,5 m de altura), face adaxial das lâminas foliares brilhantes, esparsamente lepidotas
(vs. opacas, mais densamente lepidotas e pruinosas) e pelo indumento dos ramos da inflorescência e sépalas persistentes (vs.
glabros ou glabrescentes).

Forma de Vida
Erva, Suculenta

Substrato
Rupícola

DISTRIBUIÇÃO

Nativa, é endêmica do Brasil

Domínios Fitogeográficos
Mata Atlântica

Tipos de Vegetação
Vegetação Sobre Afloramentos Rochosos
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Angiospermas Bromeliaceae A.Juss.

Distribuição Geográfica
Ocorrências confirmadas
Sul (Rio Grande do Sul)

MATERIAL TESTEMUNHO

S. Winkler, 7410, ULM, Rio Grande do Sul, Typus
C.J. Breitsameter, s.n., ICN, ,  (ICN00030039), Rio Grande do Sul

IMAGENS DE CAMPO/ILUSTRAÇÕES

Figura 1: Dyckia retroflexa S.Winkl.

Figura 2: Dyckia retroflexa S.Winkl.
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Angiospermas Bromeliaceae A.Juss.

Figura 3: Dyckia retroflexa S.Winkl.

Figura 4: Dyckia retroflexa S.Winkl.
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Angiospermas Bromeliaceae A.Juss.

Dyckia richardii P.J.Braun & Esteves
DESCRIÇÃO

Caule: tipo rizoma(s). Folha: forma das lâmina(s) estreito(s) triangular(es); margem(ns) das lâmina(s) esparso(s)
espinescente(s); superfície(s) adaxial das lâmina(s) esparso(s) lepidota(s)/verde. Inflorescência: posição axilar(es); tipo
simples; tamanho da bráctea(s) mediana(s) do pedúnculo(s) menor que os entrenó(s); eixo da inflorescência(s) glabro(s); cor
do indumento da inflorescência(s) ausente(s); forma das bráctea(s) floral(ais) oval(ais); ápice(s) das bráctea(s) floral(ais)
obtuso(s); tamanho da bráctea(s) floral(ais) menor que as sépala(s). Flor: pedicelo(s) ausente(s); forma das sépala(s) oval(ais);
superfície(s) da face(s) abaxial das sépala(s) esparso(s) tomentosa(s); forma das pétala(s) obovada(s); cor das pétala(s)
laranja; indumento das pétala(s) ausente(s); filete(s) concrescido(s) acima do tubo não concrescido(s); posição dos estame(s)
na(s) antese antera(s) parcialmente exserta(s).

Forma de Vida
Erva, Suculenta

Substrato
Rupícola, Terrícola

DISTRIBUIÇÃO

Nativa, é endêmica do Brasil

Domínios Fitogeográficos
Cerrado

Tipos de Vegetação
Cerrado (lato sensu)

Distribuição Geográfica
Ocorrências confirmadas
Centro-Oeste (Goiás)

MATERIAL TESTEMUNHO

E. Esteves, 366, UFG, Goiás, Typus

IMAGENS DE CAMPO/ILUSTRAÇÕES

Figura 1: Dyckia richardii P.J.Braun & Esteves
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Angiospermas Bromeliaceae A.Juss.

Figura 2: Dyckia richardii P.J.Braun & Esteves
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Angiospermas Bromeliaceae A.Juss.

Dyckia rigida Strehl
DESCRIÇÃO

Caule: tipo rizoma(s). Folha: forma das lâmina(s) estreito(s) triangular(es); margem(ns) das lâmina(s) denso(s)
espinescente(s); superfície(s) adaxial das lâmina(s) glabra(s)/esparso(s) lepidota(s)/verde. Inflorescência: posição axilar(es);
tipo composta(s) secundária(s)/composta(s) terciária(s); tamanho da bráctea(s) mediana(s) do pedúnculo(s) menor que
os entrenó(s)/maior(es) que os entrenó(s); eixo da inflorescência(s) pruinoso(s)/denso(s) tomentoso(s); cor do indumento
da inflorescência(s) branco; forma das bráctea(s) floral(ais) triangular(es)/oval(ais); ápice(s) das bráctea(s) floral(ais)
acuminado(s)/atenuado(s); tamanho da bráctea(s) floral(ais) menor que os pedicelo(s)/menor que as sépala(s). Flor: pedicelo(s)
presente(s) conspícuo(s); forma das sépala(s) oval(ais); superfície(s) da face(s) abaxial das sépala(s) denso(s) tomentosa(s);
forma das pétala(s) oblanceolada(s)/oblonga(s); cor das pétala(s) amarela; indumento das pétala(s) esparso(s) tomentoso(s);
filete(s) concrescido(s) acima do tubo não concrescido(s); posição dos estame(s) na(s) antese exserto(s).

DESCRIÇÃO ADICIONAL

Erva rupícola, rizomatosa. Folhas 50–60, as interiores eretas, as exteriores patentes a reflexas; roseta simétrica; lâmina 55–
60 × 6–10 cm, estreito-triangular, rígidas, face adaxial verde a levemente cinérea, lepidota, face abaxial longitudinalmente
nervado-estriada, verde a cinérea, lepidota, margens espinhoso-serradas; espinhos conspícuos, aduncos, antrorsos, rígidos,
pretos. Inflorescência axilar, ereta; pedúnculo ca. 60 cm compr., robusto, verde-avermelhado ou castanho-esverdeado,
tomentoso, pruinoso; brácteas pedunculares da porção mediana polísticas, menores a ultrapassando os entrenós; porção fértil da
inflorescência composta composta secundária ou composta terciária, com n ramos primários suberetos a patentes; raque verde
ou verde-avermelhada, tomentosa, tricomas brancos. Brácteas florais 0,1–0,2 × ca. 0,1 cm, oval-triangulares, ápice atenuado-
acuminado, levemente carenadas a ecarenadas, tomentosa a glabrescente, as basais na antese menores que o comprimento
dos pedicelos ou das sépalas. Flores conspicuamente pediceladas, polísticas, as basais ca. 0,8 cm compr., na antese patentes
a reflexas; cálice actinomorfo; sépalas 0,3–0,4 × ca. 0,2 cm, ovais, ápice arredondado, densamente tomentosa; pétalas ca. 0,6
× 0,3–0,4 cm, oblongo-oblanceoladas, ápice arredondado, unha ausente, lâmina na antese subereta a subpatente, amarela,
tomentosa; estames exsertos; filetes livres; ovário 0,3–0,4 × 0,2 cm; estilete ca. 0,8 cm compr. Sementes oblanceoloides.

COMENTÁRIO

A espécie pode ser encontrada como heliófita ou, ocasionalmente, ciófita, em escarpas rochosas areníticas da região de menor
altitude do rebordo sudeste do Planalto Meridional, no nordeste do Rio Grande do Sul e sudeste de Santa Catarina. O epíteto
específico “rigida” faz referência a suas folhas rígidas. Faz parte do complexo D. selloa, e tem sido amplamente confundida
com D. maritima, se distinguindo desta basicamente por apresentar ramos da inflorescência e sépalas persistentemente tomentosos
(vs. glabrescentes), flores reflexas e campanuladas (vs. patentes e tubiformes), com pedicelos longos, bem desenvolvidos (vs.
curtos). 

Forma de Vida
Erva, Suculenta

Substrato
Rupícola

DISTRIBUIÇÃO

Nativa, é endêmica do Brasil

Domínios Fitogeográficos
Mata Atlântica

Tipos de Vegetação
Floresta Ombrófila (Floresta Pluvial), Vegetação Sobre Afloramentos Rochosos
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Angiospermas Bromeliaceae A.Juss.

Distribuição Geográfica
Ocorrências confirmadas
Sul (Rio Grande do Sul, Santa Catarina)

MATERIAL TESTEMUNHO

T. Strehl, 1502, HAS, Rio Grande do Sul, Typus
G. Hatschbach, 31178, K,  (K000973256), K,  (K000973257), NY,  (NY00376556), US,  (US01935390), Rio Grande do
Sul
C.J. Breitsameter, s.n., ICN,  (ICN00030040), Rio Grande do Sul
E.A. Melo, EAM41, ICN, , , ,  (ICN00032636), Rio Grande do Sul

IMAGENS DE CAMPO/ILUSTRAÇÕES

Figura 1: Dyckia rigida Strehl

Figura 2: Dyckia rigida Strehl
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Angiospermas Bromeliaceae A.Juss.

Dyckia rondonopolitana Leme
DESCRIÇÃO

Caule: tipo rizoma(s). Folha: forma das lâmina(s) estreito(s) triangular(es); margem(ns) das lâmina(s) denso(s)
espinescente(s); superfície(s) adaxial das lâmina(s) esparso(s) lepidota(s)/verde/avermelhada. Inflorescência: posição
axilar(es); tipo simples/composta(s) primária(s); tamanho da bráctea(s) mediana(s) do pedúnculo(s) menor que os entrenó(s)/
maior(es) que os entrenó(s); eixo da inflorescência(s) glabro(s); cor do indumento da inflorescência(s) ausente(s); forma das
bráctea(s) floral(ais) triangular(es)/oval(ais); ápice(s) das bráctea(s) floral(ais) acuminado(s)/agudo(s); tamanho da bráctea(s)
floral(ais) menor que as sépala(s). Flor: pedicelo(s) presente(s) inconspícuo(s); forma das sépala(s) oval(ais); superfície(s) da
face(s) abaxial das sépala(s) glabra(s); forma das pétala(s) obovada(s); cor das pétala(s) amarela; indumento das pétala(s)
ausente(s); filete(s) concrescido(s) acima do tubo não concrescido(s); posição dos estame(s) na(s) antese antera(s) parcialmente
exserta(s).

DESCRIÇÃO ADICIONAL

Erva rupícola ou terrícola, rizomatosa. Folhas 20–30, as interiores suberetas a patentes, as exteriores patentes a reflexas,
formando roseta simétrica; lâmina 20–22 × 1–1,5 cm, estreito-triangular, face adaxial  verde ou verde-avermelhada,
frequentemente com porção superior arroxeada, esparsamente adpresso-lepidota, margens denso espinhoso-serradas; espinhos
conspícuos, geralmente aduncos, predominantemente retrorsos, esbranquiçados na porção basal, castanho-amarelados na apical.
Inflorescência axilar, ereta; pedúnculo 18–27 cm compr., robusto, verde-avermelhado a castanho, glabro; brácteas pedunculares
da porção mediana polísticas, igualando os entrenós; porção fértil da inflorescência simples ou composta primária, com 1–2
ramos primários suberetos, locados na base da porção fértil da inflorescência; raque avermelhada, alaranjada ou amarelada,
glabra. Brácteas florais 0,6–1 × 0,5–0,9 cm, oval-triangulares, ápice agudo a acuminado, glabra, as basais na antese menores
que o comprimento das sépalas. Flores inconspicuamente pediceladas, polísticas, 1,5–1,8 cm compr., na antese suberetas; sépalas
0,6–0,9 ×  0,4–0,7 cm, ovais, ápice obtuso, amarelas, glabras; pétalas 1,1–1,3 × ca. 1 cm, obovadas, ápice obtuso a agudo, lâmina
na antese ereta, amarela, glabras; estames com anteras parcialmente exsertas; filetes livres acima da liberação das pétalas; pistilo
ca. 0,6 cm compr.; ovário ca. 0,35 × 0,15 cm; estilete ca. 0,05 cm compr. Sementes discoides.

COMENTÁRIO

Espécie heliófita, rupícola, conhecida apenas para a região do município de Rondonópolis, no Mato Grosso. O epíteto
específico “rondonopolitana” faz referência ao município onde foi encontrada, Rondonópolis. Apresenta morfologia singular, se
caracterizando por formar touceiras, folhas com lâminas arqueadas com espinhos bem desenvolvidos nas margens, pedúnculo,
raque e sépalas glabros, flor tubulosa, sépalas e pétalas amarelas e estames com anteras parcialmente exsertas.

Forma de Vida
Erva, Suculenta

Substrato
Rupícola

DISTRIBUIÇÃO

Nativa, é endêmica do Brasil

Domínios Fitogeográficos
Cerrado

Tipos de Vegetação
Vegetação Sobre Afloramentos Rochosos

Distribuição Geográfica
Ocorrências confirmadas
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Angiospermas Bromeliaceae A.Juss.

Centro-Oeste (Mato Grosso)

MATERIAL TESTEMUNHO

W.M. Kranz, 123, RB, 569373,  (RB00778603), Mato Grosso, Typus

IMAGENS DE CAMPO/ILUSTRAÇÕES

Figura 1: Dyckia rondonopolitana Leme

Figura 2: Dyckia rondonopolitana Leme

BIBLIOGRAFIA

Leme, E.M.C.; C. Ribeiro, O.B.C.; Miranda, Z.J.G. 2012. New species of Dyckia (Bromeliaceae) from Brazil. Phytotaxa 67: 9–
37.
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Angiospermas Bromeliaceae A.Juss.

Dyckia saxatilis Mez
Tem como sinônimo
heterotípico Dyckia hilaireana Mez
heterotípico Dyckia macropoda L.B.Sm.
heterotípico Dyckia oligantha  var.  cristallina Rauh
heterotípico Dyckia orobanchoides Mez

DESCRIÇÃO

Caule: tipo rizoma(s). Folha: forma das lâmina(s) estreito(s) triangular(es); margem(ns) das lâmina(s) esparso(s)
espinescente(s); superfície(s) adaxial das lâmina(s) glabra(s). Inflorescência: posição axilar(es); tipo simples/composta(s)
primária(s); tamanho da bráctea(s) mediana(s) do pedúnculo(s) menor que os entrenó(s); eixo da inflorescência(s) glabro(s)/
esparso(s) tomentoso(s); cor do indumento da inflorescência(s) branco; forma das bráctea(s) floral(ais) oval(ais)/elíptica(s);
ápice(s) das bráctea(s) floral(ais) agudo(s)/apiculado(s); tamanho da bráctea(s) floral(ais) menor que as sépala(s). Flor:
pedicelo(s) presente(s) conspícuo(s); forma das sépala(s) oval(ais)/elíptica(s); superfície(s) da face(s) abaxial das sépala(s)
esparso(s) lepidota(s); forma das pétala(s) obovada(s)/romboide(s); cor das pétala(s) laranja; indumento das pétala(s)
ausente(s); filete(s) concrescido(s) acima do tubo pouco concrescido(s); posição dos estame(s) na(s) antese incluso(s).

DESCRIÇÃO ADICIONAL

Erva saxícola ou terrícola, rizomatosa. Folhas 10–40, as interiores suberetas, as exteriores patentes; roseta simétrica; lâmina
7,2–34,9 × 0,4–1 cm, estreito-triangular, rija, face adaxial verde, glabra, face abaxial nervuras longitudinais inconspícuas, verde,
denso-lepidota a lepidota, margens espinhoso-serradas; espinhos conspícuos, antrorsos e retrorsos, castanhos. Inflorescência
axilar, ereta; pedúnculo 22,6–88,2 cm compr., verde a avermelhado, tomentoso; brácteas pedunculares da porção mediana
polísticas, menores, que os entrenós; porção fértil da inflorescência simples ou raramente composta primária; raque verde
a avermelhada, tomentosa, tricomas brancos. Brácteas florais 0,1–1,4 × 0,2–1 cm, oval-elípticas, ápice agudo-apiculado,
levemente carenadas, tomentosa, as basais na antese menores que o comprimento das sépalas ou igualando. Flores pediceladas,
polísticas, as basais 1– 2,1 cm compr., na antese patentes, a reflexas; sépalas 0,5–1 × 0,3–0,8 cm, ovais a  elípticas, ápice obtuso,
alaranjadas, esparsamente tomentosa; pétalas 0,6–1,3 × 0,5–1,3 cm, obovadas a rômbica, ápice obtuso, alaranjada, glabras;
estames inclusos, filetes conatos acima da liberação das pétalas; ovário 0,3–0,8 cm compr.; estilete ca. 0,1 cm compr. Fruto 0,8 ×
1,4 cm. 

COMENTÁRIO

Espécie com ampla distribuição, ocorrendo em Minas Gerais (MG) e Espírito Santo (ES). Ocorre principalmente nos campos
rupestres da Cadeia do Espinhaço, entre 1.120 e 1562 m alt. No ES foi encontrada a 578 m alt. em inselbergues. Vale destacar que
as três amostras oriundas do ES não se encaixam perfeitamente no conceito da espécie e merecem estudos adicionais.
Dyckia saxatilis foi descrita por Mez em 1896 através da coleta Schwacke 8948 realizada na Serra da Cachoeira do Campo
(= Serra do Chafariz) em Ouro Preto.  Pode ser definida pelo porte mediano, presença de indumento alvo no pedúnculo da
inflorescência, brácteas superiores do pedúnculo mais curtas que os entrenós, flores tubuliformes, reflexas a patentes, brácteas
florais do mesmo tamanho das sépalas ou próximo e filetes conatos acima do anel pétalo-estamínico. 

Forma de Vida
Erva, Suculenta

Substrato
Rupícola, Terrícola

DISTRIBUIÇÃO

Nativa, é endêmica do Brasil

Domínios Fitogeográficos
Cerrado, Mata Atlântica
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Angiospermas Bromeliaceae A.Juss.

Tipos de Vegetação
Campo Rupestre, Vegetação Sobre Afloramentos Rochosos

Distribuição Geográfica
Ocorrências confirmadas
Sudeste (Espírito Santo, Minas Gerais)

MATERIAL TESTEMUNHO

W. Schwacke, 8948, B (B 10 0157403), B (B 10 0157401), RB, 112240,  (RB00287216), Typus

IMAGENS DE CAMPO/ILUSTRAÇÕES

Figura 1: Dyckia saxatilis Mez

BIBLIOGRAFIA

Forzza, R.C. 1997. Pitcairnioideae (Bromeliaceae) na Serra do Cipó, Minas Gerais, Brasil. Dissertação (Mestrado), Universidade
de São Paulo, São Paulo.
Forzza, R.C.; Wanderley M.G.L. 1998. Flora da Serra do Cipó, Minas Gerais: Bromeliaceae – Pitcairnioideae. Bol. Bot. Uni. São
Paulo 17: 255-270.
Guarçoni, E.A.E. 2014. Estudos taxonômicos e de anatomia foliar em espécies de Dyckia Schult. & Schult. f. (Bromeliaceae,
Pitcairnioideae). Tese de Doutorado, Universidade Federal de Viçosa. 
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Angiospermas Bromeliaceae A.Juss.

Dyckia schwackeana Mez
DESCRIÇÃO

Caule: tipo rizoma(s). Folha: forma das lâmina(s) estreito(s) triangular(es); margem(ns) das lâmina(s) esparso(s)
espinescente(s); superfície(s) adaxial das lâmina(s) esparso(s) lepidota(s)/verde. Inflorescência: posição axilar(es); tipo
simples; tamanho da bráctea(s) mediana(s) do pedúnculo(s) maior(es) que os entrenó(s); eixo da inflorescência(s) esparso(s)
lepidota(s); cor do indumento da inflorescência(s) branco; forma das bráctea(s) floral(ais) oval(ais); ápice(s) das bráctea(s)
floral(ais) acuminado(s); tamanho da bráctea(s) floral(ais) menor que as pétala(s). Flor: pedicelo(s) presente(s) inconspícuo(s);
forma das sépala(s) elíptica(s); superfície(s) da face(s) abaxial das sépala(s) esparso(s) lepidota(s); forma das pétala(s)
obovada(s); cor das pétala(s) laranja; indumento das pétala(s) ausente(s); filete(s) concrescido(s) acima do tubo pouco
concrescido(s); posição dos estame(s) na(s) antese incluso(s).

DESCRIÇÃO ADICIONAL

Erva saxícola, rizomatosa. lâmina foliar 4,7–6,5  ×  0,4–0,7 cm, estreito-triangular, face adaxial verde a castanha, denso-
lepidota, face abaxial verde a castanha, denso-lepidota, margens espinhoso-serradas; espinhos conspícuos, patentes a antrorsos.
Inflorescência axilar, ereta; pedúnculo 16,8–23,8 cm compr., verde a castanho, tomentoso; brácteas pedunculares da porção
mediana polísticas, ultrapassando os entrenós; porção fértil da inflorescência simples; raque alaranjada a castanha, densamente
tomentosa, tricomas cinéreos. Brácteas florais 0,6–1,1 × 0,4–0,6 cm, elípticas, ápice acuminado, carenadas, lepidota, as basais
na antese menores que o comprimento das sépalas. Flores inconspicuamente pediceladas, polísticas, as basais 0,9–1,2 cm
compr., na antese suberetas a patentes; sépalas 0,5–0,7 × 0,5–0,8 cm, elípticas a ovais, ápice apiculado, laranja a avermelhadas,
tomentosa; pétalas 7–9  ×  6–9 cm, obovadas, ápice obtuso, alaranjada, glabras; estames inclusos; filetes conatos acima da
liberação das pétalas; ovário ca. 0,4 cm; estilete 0,1–0,2 cm compr. Fruto 0,9–1,1 × 0,8–1 cm.

COMENTÁRIO

Dyckia schwackeana é uma espécie  pouco conhecida. endêmica do Quadrilátero Ferrífero, crescendo no campo rupestre
ferruginoso couraçado. A espécie é integrante de um complexo de táxons muito semelhantes, sendo próxima de D. consimilis e de
D. simulans, diferindo desta última por apresentar os estames conatos (vs. livre) e inflorescência laxa (vs. densa).
Estudos adicionais com Dyckia schwackeana seriam interessantes para se aprofundar o conhecimento sobre a espécie.

Forma de Vida
Erva, Suculenta

Substrato
Rupícola

DISTRIBUIÇÃO

Nativa, é endêmica do Brasil

Domínios Fitogeográficos
Cerrado, Mata Atlântica

Tipos de Vegetação
Campo Rupestre

Distribuição Geográfica
Ocorrências confirmadas
Sudeste (Minas Gerais)

MATERIAL TESTEMUNHO

A.F.M. Glaziou, 18572, P (P00713144), Typus
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Angiospermas Bromeliaceae A.Juss.

C.A.W. Schwacke, 5857, B, P

BIBLIOGRAFIA

Guarçoni, E.A.E.; Paula, C.C.; Costa, A.F. 2010. Bromeliaceae do Parque Estadual da Serra do Rola-Moça, Minas Gerais.
Rodriguesia 61(3): 467-490. http://dx.doi.org/10.1590/2175-7860201061309.
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Angiospermas Bromeliaceae A.Juss.

Dyckia secunda L.B.Sm.
DESCRIÇÃO

Caule: tipo acaule. Folha: forma das lâmina(s) linear(es); margem(ns) das lâmina(s) denso(s) espinescente(s); superfície(s)
adaxial das lâmina(s) denso(s) lepidota(s)/cinérea. Inflorescência: posição axilar(es); tipo simples; tamanho da
bráctea(s) mediana(s) do pedúnculo(s) menor que os entrenó(s); eixo da inflorescência(s) glabro(s); cor do indumento da
inflorescência(s) ausente(s); forma das bráctea(s) floral(ais) triangular(es)/lanceada(s); ápice(s) das bráctea(s) floral(ais)
acuminado(s)/apiculado(s); tamanho da bráctea(s) floral(ais) menor que as sépala(s). Flor: pedicelo(s) presente(s); forma
das sépala(s) oval(ais); superfície(s) da face(s) abaxial das sépala(s) esparso(s) lepidota(s); forma das pétala(s) romboide(s);
cor das pétala(s) vinácea; indumento das pétala(s) ausente(s); filete(s) concrescido(s) acima do tubo pouco concrescido(s);
posição dos estame(s) na(s) antese incluso(s).

Forma de Vida
Erva, Suculenta

Substrato
Terrícola

DISTRIBUIÇÃO

Nativa, é endêmica do Brasil

Domínios Fitogeográficos
Caatinga, Cerrado

Tipos de Vegetação
Caatinga (stricto sensu)

Distribuição Geográfica
Ocorrências confirmadas
Nordeste (Bahia)

MATERIAL TESTEMUNHO

H.S. Irwin, 14723, US,  (US00089082), NY,  (NY00247089)
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Angiospermas Bromeliaceae A.Juss.

Dyckia secundifolia Leme
DESCRIÇÃO

Caule: tipo acaule/rizoma(s). Folha: forma das lâmina(s) estreito(s) triangular(es); margem(ns) das lâmina(s) denso(s)
espinescente(s); superfície(s) adaxial das lâmina(s) esparso(s) lepidota(s)/verde. Inflorescência: posição axilar(es); tipo
simples; tamanho da bráctea(s) mediana(s) do pedúnculo(s) menor que os entrenó(s); eixo da inflorescência(s) glabro(s)/
esparso(s) tomentoso(s); cor do indumento da inflorescência(s) branco/ausente(s); forma das bráctea(s) floral(ais) oval(ais);
ápice(s) das bráctea(s) floral(ais) acuminado(s)/caudada(s)/agudo(s)/apiculado(s); tamanho da bráctea(s) floral(ais)
maior(es) que os pedicelo(s)/menor que as sépala(s). Flor: pedicelo(s) presente(s) inconspícuo(s); forma das sépala(s) oval(ais);
superfície(s) da face(s) abaxial das sépala(s) glabra(s)/esparso(s) tomentosa(s); forma das pétala(s) obovada(s)/orbicular(es)/
obtrulada(s); cor das pétala(s) laranja; indumento das pétala(s) ausente(s); filete(s) concrescido(s) acima do tubo pouco
concrescido(s); posição dos estame(s) na(s) antese incluso(s).

DESCRIÇÃO ADICIONAL

Erva rupícola ou terrícola, rizomatosa ou acaulescente. Folhas 25–30, secundas, as interiores suberetas a eretas, as exteriores
suberetas a patentes; lâmina 8–11 × 1–1,4 cm, estreito-triangular, face adaxial verde, esparsamente adpresso-lepidota, face
abaxial longitudinalmente nervado-estriada, lepidota entre as nervuras, margens espinhoso-serradas; espinhos inconspícuos,
patentes, ou aduncos, antrorsos, verde-esbranquiçados na porção basal e castanhos na apical. Inflorescência axilar, ereta;
pedúnculo ca. 30 cm compr., delgado, castanho-esverdeado a verde-avermelhado na porção basal, avermelhado na superior,
esparso-tomentoso a glabro; brácteas pedunculares da porção mediana polísticas, menores que os entrenós; porção fértil da
inflorescência simples; raque laranja-avermelhada, tomentosa a glabrescente, tricomas brancos. Brácteas florais 5–9 × 3,5–5
cm, ovais, ápice acuminado-caudado a agudo-apiculado, ecarenadas, tomentosa, as basais na antese menores que o comprimento
das sépalas. Flores inconspicuamente pediceladas, polísticas, 1,6–1,7 mm compr., na antese levemente suberetas; sépalas 0,7–
0,8 × 0,6–0,7 cm, ovais, ápice emarginado, laranja-avermelhadas, tomentosa a glabra; pétalas 1,1–1,3 × ca. 1,1 cm, obtruladas,
obovadas, ou suborbiculares, ápice obtuso a emarginado, unha presente, lâmina na antese ereta, alaranjada, glabras; estames
inclusos; filetes conatos acima da liberação das pétalas; pistilo 0,8–0,9 cm compr.; ovário ca. 0,6 cm compr.; estilete ca. 0,1 cm
compr.

COMENTÁRIO

Espécie heliófita, encontrada como terrícola ou rupícola em rochas sedimentares da região da Serra das Furnas, Mato
Grosso. O epíteto específico “secundifolia” faz referência as suas folhas caracteristicamente secundas. A espécies se
caracteriza morfologicamente pelas folhas secundas, adaxialmente verde claras e com margens com espinhos diminutos, flores
inconspicuamente pediceladas, com estames inclusos e filetes conatos acima da liberação das pétalas.

Forma de Vida
Erva, Suculenta

Substrato
Rupícola, Terrícola

DISTRIBUIÇÃO

Nativa, é endêmica do Brasil

Domínios Fitogeográficos
Cerrado

Tipos de Vegetação
Cerrado (lato sensu)

Distribuição Geográfica
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Angiospermas Bromeliaceae A.Juss.

Ocorrências confirmadas
Centro-Oeste (Mato Grosso)

MATERIAL TESTEMUNHO

W. Kranz, 129, RB, Mato Grosso, Typus

IMAGENS DE CAMPO/ILUSTRAÇÕES

Figura 1: Dyckia secundifolia Leme

Figura 2: Dyckia secundifolia Leme
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Angiospermas Bromeliaceae A.Juss.

Figura 3: Dyckia secundifolia Leme

BIBLIOGRAFIA

Leme, E.M.C.; Ribeiro, O.B.C.; Miranda, Z.J.G. (2012)New species of Dyckia (Bromeliaceae) from Brazil. Phytotaxa 67: 9–37.
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Angiospermas Bromeliaceae A.Juss.

Dyckia selloa (K.Koch) Baker
Tem como sinônimo
basiônimo Prionophyllum selloum K.Koch
heterotípico Dyckia grandifolia Baker

DESCRIÇÃO

Caule: tipo rizoma(s). Folha: forma das lâmina(s) estreito(s) triangular(es); margem(ns) das lâmina(s) denso(s)
espinescente(s)/esparso(s) espinescente(s); superfície(s) adaxial das lâmina(s) denso(s) lepidota(s)/esparso(s) lepidota(s)/verde.
Inflorescência: posição axilar(es); tipo composta(s) primária(s)/composta(s) secundária(s); tamanho da bráctea(s) mediana(s)
do pedúnculo(s) menor que os entrenó(s)/maior(es) que os entrenó(s); eixo da inflorescência(s) glabro(s)/pruinoso(s)/
glabrescente(s)/pubescente(s); cor do indumento da inflorescência(s) branco/ausente(s); forma das bráctea(s) floral(ais)
triangular(es)/oval(ais); ápice(s) das bráctea(s) floral(ais) acuminado(s)/atenuado(s); tamanho da bráctea(s) floral(ais)
menor que as sépala(s). Flor: pedicelo(s) ausente(s)/presente(s) inconspícuo(s); forma das sépala(s) oval(ais)/triangular(es)/
elíptica(s); superfície(s) da face(s) abaxial das sépala(s) glabra(s)/pubescente(s) glandulosa(s)/pruinosa(s); forma das pétala(s)
oblanceolada(s)/oblonga(s); cor das pétala(s) amarela; indumento das pétala(s) ausente(s); filete(s) concrescido(s) acima do
tubo não concrescido(s); posição dos estame(s) na(s) antese incluso(s)/antera(s) parcialmente exserta(s).

DESCRIÇÃO ADICIONAL

Erva rupícola, rizomatosa. Folhas ca. 70, as interiores suberetas, as exteriores patentes a reflexas, formando roseta simétrica;
lâmina 19–50 × 1,6–3,5 cm, estreito-triangular, rija, face adaxial verde, esparsamente a densamente adpresso-lepidota, face
abaxial longitudinalmente nervado-estriada, margens espinhoso-serradas; espinhos conspícuos, aduncos, predominantemente
antrorsos, rígidos, verde-esbranquiçados na porção basal e castanho-amarelados na apical. Inflorescência axilar, ereta; pedúnculo
50–112 cm compr., robusto, verde ou verde-avermelhado, pubescente quando jovem, depois glabro; brácteas pedunculares da
porção mediana polísticas, menores a igualando os entrenós; porção fértil da inflorescência composta primária ou composta
secundária, com 19–31 ramos primários suberetos a patentes; raque verde, ou raramente avermelhada, pubescente quando
jovem, depois se tornando glabra, tricomas capitados, hialinos. Brácteas florais 0,1–0,25 × ca. 0,15 cm, oval-triangulares, ápice
atenuado-acuminado, ecarenadas, pubescentes quando jovens, depois se tornando glabras, as basais na antese menores que o
comprimento das sépalas. Flores sésseis ou inconspicuamente pediceladas, polísticas, 0,9–1,2 cm compr., na antese, patentes
a levemente suberetas; sépalas 0,3–0,4 × 0,2–0,3 cm, oval-triangulares a elípticas, ápice obtuso a arredondado, esverdeadas na
porção basal, amareladas na apical, pubescentes quando jovens, depois glabras; tricomas capitados, <0,1 cm; pétalas 0,6–0,9 ×
ca. 0,3 cm, oblongas ou oblanceoladas, ápice arredondado ou emarginado, levemente cuculado, unha ausente, lâmina na antese
ereta, amarela, glabras ou com tricomas muito esparsos nas margens; estames inclusos ou com anteras parcialmente exsertas;
filetes livres acima da liberação das pétalas; pistilo 0,8–1,1 cm compr.; ovário ca. 0,2 × 0,15 cm; estilete 0,4–0,5 cm compr.
Sementes oblanceoloides.

COMENTÁRIO

Espécie endêmica de afloramentos e escarpas rochosas do centro-oeste do Rio Grande do Sul, onde ocorre como heliófita. O
epíteto específico “selloa” presta homenagem ao viajante naturalista prussiano Friedrich Sellow. Foi a primeira espécie a ser
catalogada do complexo D. selloa, e é morfologicamente similar a D. myriostachya e D. tomentosa, podendo ser distinguida da
primeira pelos espinhos das margens das lâminas foliares castanho-amarelados (vs. distintamente pretos), ramos primários da
inflorescência em menor  número (até 31 vs. >39) e flores com pétalas amarelo-claras (vs. amarelo-escuras). Da segunda pode
ser distinguida pelos ramos primários e secundários da inflorescência  e flores com sépalas pubescentes quando jovens, com
diminutos tricomas capitados (vs. sempre tomentosos, com tricomas de outras formas).

Forma de Vida
Erva, Suculenta

Substrato
Rupícola

DISTRIBUIÇÃO
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Nativa, é endêmica do Brasil

Domínios Fitogeográficos
Mata Atlântica, Pampa

Tipos de Vegetação
Vegetação Sobre Afloramentos Rochosos

Distribuição Geográfica
Ocorrências confirmadas
Sul (Rio Grande do Sul)

MATERIAL TESTEMUNHO

J.N.C. Marchiori, 148, HDCF (HDCF002100), Rio Grande do Sul
M. Sobral, 4602, ICN, ,  (ICN00030048), Rio Grande do Sul
F. Sellow, 3339, B (B 10 0248878), B (B 10 0248879), B (B 10 0248880), B (B 10 0248881), NY,  (NY00247237), US, 
(US00050670), Typus
M. Sobral, s.n., ICN,  (ICN00030046), Rio Grande do Sul
F. Santos-Silva, 210, RB, ,  (RB00843600), Rio Grande do Sul
C.J. Breitsameter, s.n., ICN,  (ICN00030044), Rio Grande do Sul

IMAGENS DE CAMPO/ILUSTRAÇÕES

Figura 1: Dyckia selloa (K.Koch) Baker
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Figura 2: Dyckia selloa (K.Koch) Baker

Figura 3: Dyckia selloa (K.Koch) Baker
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Angiospermas Bromeliaceae A.Juss.

Dyckia sellowiana Mez
DESCRIÇÃO

Caule: tipo rizoma(s). Folha: forma das lâmina(s) estreito(s) triangular(es); margem(ns) das lâmina(s) esparso(s)
espinescente(s); superfície(s) adaxial das lâmina(s) glabra(s)/verde. Inflorescência: posição axilar(es); tipo simples; tamanho
da bráctea(s) mediana(s) do pedúnculo(s) menor que os entrenó(s); eixo da inflorescência(s) glabro(s)/pruinoso(s); cor do
indumento da inflorescência(s) branco; forma das bráctea(s) floral(ais) oval(ais); ápice(s) das bráctea(s) floral(ais) agudo(s);
tamanho da bráctea(s) floral(ais) maior(es) que os pedicelo(s)/menor que as sépala(s). Flor: pedicelo(s) presente(s); forma das
sépala(s) elíptica(s); superfície(s) da face(s) abaxial das sépala(s) glabra(s); forma das pétala(s) obovada(s); cor das pétala(s)
laranja; indumento das pétala(s) ausente(s); filete(s) concrescido(s) acima do tubo totalmente concrescido(s); posição dos
estame(s) na(s) antese incluso(s).

DESCRIÇÃO ADICIONAL

Erva terrícola. Lâmina foliar 25–23,9 × 0,9–1 cm, estreito-triangular, face adaxial verde, glabra, face abaxial verde, lepidota,
margens esparsamente espinhoso-serradas; espinhos conspícuos, aduncos, retrorsos, castanhos. Inflorescência axilar, ereta;
pedúnculo 20–31,9 cm compr., delgado, verde, glabro; brácteas pedunculares da porção mediana polísticas, menores que os
entrenós; porção fértil da inflorescência simples; raque glabra a pruinosa. Brácteas florais 0,8–1 cm compr., ovais a oval-
triangulares, glabrescente, as basais na antese menores que o comprimento das sépalas. Flores conspicuamente pediceladas,
polísticas, as basais 1,2–1,5 cm compr., na antese patentes a reflexas; sépalas 0,6– 0,7 × 0,2 cm, elípticas, ápice obtuso,
avermelhadas a alaranjadas, glabra; pétalas ca. 1,2 cm compr., obovadas, ápice arredondado, lâmina na antese ereta, alaranjada a
avermelhada, glabras; estames inclusos; filetes, totalmente conatos. 

COMENTÁRIO

A espécie é pouco conhecida. Além disso, o material tipo não faz referência a localidade, exceto por citar Brasil.
Mez pensou que a origem de Dyckia sellowiana poderia ser o Rio Grande do Sul. Entretanto, após nova coleta da espécie no
Distrito Federal por E. Pereira e G. Pabst, Smith e Downs consideraram mais provável que Sellow coletou o tipo na parte mineira
de suas viagens.

Forma de Vida
Erva, Suculenta

Substrato
Rupícola

DISTRIBUIÇÃO

Nativa, é endêmica do Brasil

Domínios Fitogeográficos
Cerrado

Tipos de Vegetação
Cerrado (lato sensu)

Distribuição Geográfica
Ocorrências confirmadas
Sudeste (Minas Gerais)

MATERIAL TESTEMUNHO

F. Sellow, 52, B, P (P00713146), Typus
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Dyckia sickii L.B.Sm.
DESCRIÇÃO

Caule: tipo acaule. Folha: forma das lâmina(s) triangular(es); margem(ns) das lâmina(s) esparso(s) espinescente(s);
superfície(s) adaxial das lâmina(s) esparso(s) lepidota(s). Inflorescência: posição axilar(es); tipo simples; tamanho da
bráctea(s) mediana(s) do pedúnculo(s) menor que os entrenó(s); eixo da inflorescência(s) glabro(s); cor do indumento da
inflorescência(s) ausente(s); forma das bráctea(s) floral(ais) oval(ais); ápice(s) das bráctea(s) floral(ais) acuminado(s);
tamanho da bráctea(s) floral(ais) maior(es) que os pedicelo(s). Flor: pedicelo(s) presente(s) conspícuo(s); forma das sépala(s)
oval(ais); superfície(s) da face(s) abaxial das sépala(s) glabra(s)/esparso(s) tomentosa(s); forma das pétala(s) ovada(s); cor das
pétala(s) laranja; indumento das pétala(s) ausente(s); filete(s) concrescido(s) acima do tubo não concrescido(s); posição dos
estame(s) na(s) antese incluso(s).

Forma de Vida
Erva, Suculenta

Substrato
Rupícola, Terrícola

DISTRIBUIÇÃO

Nativa, é endêmica do Brasil

Domínios Fitogeográficos
Amazônia

Tipos de Vegetação
Vegetação Sobre Afloramentos Rochosos

Distribuição Geográfica
Ocorrências confirmadas
Norte (Pará)

MATERIAL TESTEMUNHO

H. Sick, B.613, RB, 85143,  (RB00562492), Pará, Typus
M.N. Silva, 72, NY,  (NY02448582), Pará
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Dyckia silvae L.B.Sm.
DESCRIÇÃO

Caule: tipo rizoma(s). Folha: forma das lâmina(s) estreito(s) triangular(es); margem(ns) das lâmina(s) esparso(s)
espinescente(s); superfície(s) adaxial das lâmina(s) glabra(s)/esparso(s) lepidota(s)/verde/avermelhada. Inflorescência: posição
axilar(es); tipo simples; tamanho da bráctea(s) mediana(s) do pedúnculo(s) menor que os entrenó(s); eixo da inflorescência(s)
glabro(s); cor do indumento da inflorescência(s) ausente(s); forma das bráctea(s) floral(ais) triangular(es)/lanceada(s)/
oval(ais); ápice(s) das bráctea(s) floral(ais) acuminado(s)/atenuado(s); tamanho da bráctea(s) floral(ais) maior(es) que os
pedicelo(s)/menor que as sépala(s). Flor: pedicelo(s) presente(s) conspícuo(s); forma das sépala(s) oval(ais)/triangular(es)/
elíptica(s); superfície(s) da face(s) abaxial das sépala(s) glabra(s); forma das pétala(s) obovada(s)/oblanceolada(s); cor das
pétala(s) amarela; indumento das pétala(s) ausente(s); filete(s) concrescido(s) acima do tubo não concrescido(s); posição dos
estame(s) na(s) antese incluso(s).

DESCRIÇÃO ADICIONAL

Erva rupícola, rizomatosa. Folhas 15–34, às vezes secundas, as interiores suberetas, as exteriores suberetas a patentes; lâmina
17–23 × 1,6–2,1 cm, estreito-triangular, face adaxial verde-avermelhada a vermelho-rosadas, esparsamente adpresso-lepidota
com escamas mais concentradas na base e em linhas, ou glabras, face abaxial com nervuras longitudinais inconspícuas, margens
esparsamente espinhoso-serradas; espinhos conspícuos, raramente patentes, geralmente aduncos, quando aduncos retrorsos,
flexíveis, avermelhados na porção basal e castanho-amarelados na apical. Inflorescência axilar, ereta; pedúnculo 29–46 cm
compr., delgado, verde, verde-avermelhado ou verde-amarelado, glabro; brácteas pedunculares da porção mediana polísticas,
menores a igualando os entrenós; porção fértil da inflorescência simples; raque amarelada, glabra. Brácteas florais 0,4–1,2 cm
compr., oval-triangulares ou lanceoladas, ápice atenuado-acuminado, carenadas, glabra, as basais na antese menores a igualando
o comprimento das sépalas. Flores conspicuamente pediceladas, polísticas, 1,6–2 cm compr., na antese patentes a levemente
suberetas; sépalas 0,6–1 × 0,4–0,6 cm, oval-triangulares a elípticas, ápice obtuso a agudo, amareladas, glabras; pétalas 1,2–1,8
cm compr., oblanceoladas a obovadas, ápice arredondado, unha presente, lâmina na antese subereta a patente, amarela, glabras;
estames inclusos; filetes livres acima da liberação das pétalas.

COMENTÁRIO

Espécie heliófita encontrada como rupícola em afloramentos rochosos de ecótonos entre cerrado e floresta amazônica, no Mato
Grosso e Pará. O epíteto específico “silvae” presta homenagem a N.T. Silva. A espécie é morfologicamente caracterizada por
apresentar eixo da inflorescência e sépalas glabros, sépalas e pétalas amarelos e estilete muito reduzido a ausente.

Forma de Vida
Erva, Suculenta

Substrato
Rupícola

DISTRIBUIÇÃO

Nativa, é endêmica do Brasil

Domínios Fitogeográficos
Amazônia

Tipos de Vegetação
Vegetação Sobre Afloramentos Rochosos

Distribuição Geográfica
Ocorrências confirmadas
Norte (Pará)
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Centro-Oeste (Mato Grosso)

MATERIAL TESTEMUNHO

M.E. Engels, 3762, MBM (MBM402995), Mato Grosso
T.N. Silva, 784, IAN, US,  (US00089084), Pará, Typus

IMAGENS DE CAMPO/ILUSTRAÇÕES

Figura 1: Dyckia silvae L.B.Sm.

Figura 2: Dyckia silvae L.B.Sm.
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Dyckia simulans L.B.Sm.
DESCRIÇÃO

Caule: tipo acaule. Folha: forma das lâmina(s) lanceolada(s); margem(ns) das lâmina(s) denso(s) espinescente(s);
superfície(s) adaxial das lâmina(s) denso(s) lepidota(s)/cinérea. Inflorescência: posição axilar(es); tipo simples; tamanho
da bráctea(s) mediana(s) do pedúnculo(s) maior(es) que os entrenó(s); eixo da inflorescência(s) esparso(s) tomentoso(s);
cor do indumento da inflorescência(s) branco; forma das bráctea(s) floral(ais) oval(ais); ápice(s) das bráctea(s) floral(ais)
acuminado(s); tamanho da bráctea(s) floral(ais) maior(es) que as sépala(s). Flor: pedicelo(s) presente(s) inconspícuo(s); forma
das sépala(s) oval(ais); superfície(s) da face(s) abaxial das sépala(s) esparso(s) tomentosa(s); forma das pétala(s) obtrulada(s);
cor das pétala(s) laranja; indumento das pétala(s) ausente(s); filete(s) concrescido(s) acima do tubo não concrescido(s);
posição dos estame(s) na(s) antese incluso(s).

DESCRIÇÃO ADICIONAL

Erva saxícola. Folhas lâmina ca 3  ×  0,4 cm, linear a estreito-triangular, face adaxial verde, lepidota no terço inferior e depois
glabra, face abaxial  verde, lepidota, margens espinhoso-serradas; espinhos conspícuos, antrorsos, castanhos. Inflorescência
axilar, ereta; pedúnculo ca. 18,6 cm compr., glabro; brácteas pedunculares da porção mediana polísticas, ultrapassando os
entrenós; porção fértil da inflorescência simples. Brácteas florais ca. 0,7 × 0,3 cm, ovais a elípticas, ápice agudo, carenadas,
denso-lepidota, as basais na antese menores que o comprimento das sépalas. Flores conspicuamente pediceladas, polísticas,
as basais ca. 1,3 cm compr., na antese suberetas; sépalas 0,6–0,7 × 0,4–0,5 cm, ovais, ápice agudo, avermelhadas, glabra;
pétalas 0,9 × 0,7–0,8 cm, obovadas, ápice obtuso, lâmina na antese avermelha, glabras; estames inclusos; filetes livres acima da
liberação das pétalas; ovário 0,3–0,4 cm compr.; estilete ca. 0,2 cm compr. 

COMENTÁRIO

Dyckia simulans é conhecida por poucas coletas na região do Quadrilátero Ferrífero, em Minas Gerais.
Pode ser caracterizada por apresentar a parte fértil da inflorescência congesta.
Dyckia simulans aproxima-se de D. schwackeana, diferindo desta por apresentar escapo glabro (vs. tomentoso), inflorescência
congesta (vs. laxa) e estames livres acima do anel pétalo-estamíneo (vs. conatos 2–3 mm). 

Forma de Vida
Erva, Suculenta

Substrato
Rupícola

DISTRIBUIÇÃO

Nativa, é endêmica do Brasil

Domínios Fitogeográficos
Cerrado, Mata Atlântica

Tipos de Vegetação
Cerrado (lato sensu)

Distribuição Geográfica
Ocorrências confirmadas
Sudeste (Minas Gerais)

MATERIAL TESTEMUNHO

M.B. Foster, 570, GH,  (GH00029070), Minas Gerais, Typus

998

Coleção Flora do Brasil 2020 - Jardim Botânico do Rio de Janeiro

http://reflora.jbrj.gov.br/files/voucher.html?imagem=DZI/gh/gh/0/2/90/70/gh00029070.dzi


Angiospermas Bromeliaceae A.Juss.
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Angiospermas Bromeliaceae A.Juss.

Dyckia sordida Baker
Tem como sinônimo
heterotípico Dyckia duarteana L.B.Sm.

DESCRIÇÃO

Caule: tipo rizoma(s). Folha: forma das lâmina(s) estreito(s) triangular(es); margem(ns) das lâmina(s) esparso(s)
espinescente(s); superfície(s) adaxial das lâmina(s) glabra(s)/verde. Inflorescência: posição axilar(es); tipo simples; tamanho
da bráctea(s) mediana(s) do pedúnculo(s) menor que os entrenó(s); eixo da inflorescência(s) esparso(s) tomentoso(s); cor
do indumento da inflorescência(s) ferrugíneo; forma das bráctea(s) floral(ais) oval(ais); ápice(s) das bráctea(s) floral(ais)
agudo(s); tamanho da bráctea(s) floral(ais) menor que as sépala(s). Flor: pedicelo(s) presente(s) inconspícuo(s); forma das
sépala(s) elíptica(s); superfície(s) da face(s) abaxial das sépala(s) denso(s) tomentosa(s); forma das pétala(s) elíptica(s); cor
das pétala(s) laranja; indumento das pétala(s) ausente(s); filete(s) concrescido(s) acima do tubo não concrescido(s); posição
dos estame(s) na(s) antese incluso(s).

DESCRIÇÃO ADICIONAL

Erva rupícola e terrícola, rizomatosa. Folhas 30 a 50, as interiores eretas, as exteriores patentes a reflexas; roseta assimétrica;
lâmina 18–50 × 1,2–2,5 cm, estreito-triangular, face adaxial verde a avermelhada, esparsamente lepidota, face abaxial verde
a avermelhada, esparsamente lepidota, margens esparsamente espinhoso-serradas; espinhos patentes. Inflorescência axilar,
ereta; pedúnculo 32–75 cm compr., robusto, avermelhado, glabrescente a tomentoso; brácteas pedunculares da porção mediana
polísticas, menores, os entrenós; porção fértil da inflorescência simples a composta primária, com 1–9 ramos primários eretos
a suberetos locados na base da porção fértil da inflorescência; raque tomentosa, tricomas castanhos. Brácteas florais 0,5–
1,6 × 0,4–0,7 cm, lanceoladas, ápice agudo, tomentosa, as basais na antese menores que o comprimento das sépalas. Flores
pediceladas, polísticas, as basais ca. 1,8 cm compr., na antese patentes ou reflexas; sépalas 0,8–1,2 × 0,5–0,7 cm, ovais a
elipticas, ápice obtuso, castanhas a alaranjadas, tomentosa; tricomas dendríticos; pétalas 1,2–1,6 × 0,6 cm, suborbiculares, ápice
obtuso a agudo, lâmina na antese alaranjada; estames inclusos; filetes livres acima da liberação das pétalas; estilete ca. 0,1 cm
compr. Fruto 1,5–2 cm compr. 

COMENTÁRIO

Dyckia sórdida é endêmica da Serra do Cipó, Minas Gerais. Ocorre pelos Campos rupestres como rupícola ou terrícola entre
1050-2200 m.
É morfologicamente semelhante a D. inflexifolia, D. nobilis (veja comentário nas respectivas espécies) e D. ursina. Difere de D.
ursina principalmente quanto ao tamanho da roseta e ao indumento tomentoso e ferrugíneo do escapo. Pode ser diferenciada de
D. ursina por formar touceiras (vs. indivíduos isolados), tricomas dendríticos e esparsos (vs. longos,  simples e densos), flores
pediceladas (vs. sésseis) e pelo comprimento  das pétalas, que muito excedem as sépalas (vs. pétalas e sépalas quase do mesmo
tamanho). 

Forma de Vida
Erva, Suculenta

Substrato
Rupícola, Terrícola

DISTRIBUIÇÃO

Nativa, é endêmica do Brasil

Domínios Fitogeográficos
Cerrado, Mata Atlântica

Tipos de Vegetação
Campo Rupestre, Vegetação Sobre Afloramentos Rochosos
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Angiospermas Bromeliaceae A.Juss.

Distribuição Geográfica
Ocorrências confirmadas
Sudeste (Minas Gerais)

MATERIAL TESTEMUNHO

A. Saint-Hilaire, s.n., P,  (P00438701), P,  (P00438703), P,  (P00438702), Minas Gerais, Typus
R.C. Forzza, 234, SPF

IMAGENS DE CAMPO/ILUSTRAÇÕES

Figura 1: Dyckia sordida Baker

BIBLIOGRAFIA

Forzza, R.C.; Wanderley, M.G.L. 1998. Flora da Serra do Cipó, Minas Gerais: Bromeliaceae – Pitcairnioideae. Bol. Bot. Univ.
São Paulo 17: 255-270.
Bu#neker, H.M.; Soares, K.P.; Assis, L.C. (2016) The Dyckia sordida complex (Bromeliaceae, Pitcairnioideae) and a new species
from Minas Gerais, Brazil. Phytotaxa 244: 57–68.
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Angiospermas Bromeliaceae A.Juss.

Dyckia spinulosa L.B.Sm. & Reitz
DESCRIÇÃO

Caule: tipo rizoma(s). Folha: forma das lâmina(s) estreito(s) triangular(es); margem(ns) das lâmina(s) esparso(s)
espinescente(s); superfície(s) adaxial das lâmina(s) denso(s) lepidota(s)/cinérea. Inflorescência: posição axilar(es); tipo
simples; tamanho da bráctea(s) mediana(s) do pedúnculo(s) menor que os entrenó(s); eixo da inflorescência(s) esparso(s)
tomentoso(s); cor do indumento da inflorescência(s) branco; forma das bráctea(s) floral(ais) oval(ais); ápice(s) das bráctea(s)
floral(ais) acuminado(s); tamanho da bráctea(s) floral(ais) menor que as sépala(s). Flor: pedicelo(s) presente(s) conspícuo(s);
forma das sépala(s) oval(ais); superfície(s) da face(s) abaxial das sépala(s) esparso(s) lepidota(s); forma das pétala(s)
romboide(s); cor das pétala(s) laranja; indumento das pétala(s) ausente(s); filete(s) concrescido(s) acima do tubo pouco
concrescido(s); posição dos estame(s) na(s) antese incluso(s).

DESCRIÇÃO ADICIONAL

Erva rizomatosa. Lâmina foliar 29,2 × 1,3–1,6 cm, estreito-triangular, face adaxial metade inferior cinério-lepidota, glabra
acima, face abaxial densamente cinéreo-lepidota, margens esparsamente espinhoso-serradas, retrorsos. Inflorescência axilar,
ereta; pedúnculo 47,8 cm compr., esparsamente tomentoso, brácteas pedunculares da porção mediana polísticas, menores,
que os entrenós; porção fértil da inflorescência simples; raque tomentosa, tricomas brancos. Brácteas florais ca. 0,8 × 0,3
cm, ovais, ápice atenuado, as basais na antese menores que o comprimento das sépalas. Flores longo pediceladas, pediceladas,
polísticas, as basais ca. 1,0 cm compr., na antese suberetas; sépalas 0,7 cm compr., ovais, ápice arredondado a apiculado,
alaranjadas, esparso-lepidota; pétalas 1 cm compr., romboides, ápice arredondado, lâmina na antese alaranjada, glabras; estames
inclusos; filetes conatos acima da liberação das pétalas. 

COMENTÁRIO

 A espécie é conhecida apenas do material-tipo, coletado na Fazenda Mãe d'água, em Várzea da Palma. Na etiqueta consta que o
substrato onde o material foi encontrado é formado por arenito ferruginoso friável. Apesar de citado para o Herbario Bradeanum,
o holótipo não se encontra lá; os isótipos estão nos herbários RB e US. São  necessários  estudos  na  localidade-típica  com 
objetivo  de  se reencontrar a espécie.

Forma de Vida
Erva, Suculenta

Substrato
Rupícola, Terrícola

DISTRIBUIÇÃO

Nativa, é endêmica do Brasil

Domínios Fitogeográficos
Cerrado

Tipos de Vegetação
Cerrado (lato sensu)

Distribuição Geográfica
Ocorrências confirmadas
Sudeste (Minas Gerais)

MATERIAL TESTEMUNHO

A.P. Duarte, 7409, RB, 118912,  (RB00287217), RB, 118912,  (RB00569330), US, 118912,  (US00089085), Minas Gerais,
Typus
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Angiospermas Bromeliaceae A.Juss.

BIBLIOGRAFIA

Smith, L.B.; Downs, R.J. 1974. Pitcairnioideae (Bromeliaceae). Flora Neotropica Monograph 14: 1- 658.
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Angiospermas Bromeliaceae A.Juss.

Dyckia splendida Esteves & Gouda
DESCRIÇÃO

Caule: tipo acaule/rizoma(s). Folha: forma das lâmina(s) estreito(s) triangular(es); margem(ns) das lâmina(s) denso(s)
espinescente(s); superfície(s) adaxial das lâmina(s) denso(s) lepidota(s)/verde/cinérea. Inflorescência: posição axilar(es);
tipo simples/composta(s) primária(s); tamanho da bráctea(s) mediana(s) do pedúnculo(s) menor que os entrenó(s); eixo da
inflorescência(s) denso(s) tomentoso(s); cor do indumento da inflorescência(s) cinéreo/ferrugíneo; forma das bráctea(s)
floral(ais) triangular(es)/lanceada(s); ápice(s) das bráctea(s) floral(ais) acuminado(s)/atenuado(s); tamanho da bráctea(s)
floral(ais) maior(es) que os pedicelo(s)/menor que as pétala(s). Flor: pedicelo(s) presente(s) conspícuo(s); forma das sépala(s)
oval(ais); superfície(s) da face(s) abaxial das sépala(s) denso(s) tomentosa(s); forma das pétala(s) ovada(s)/elíptica(s); cor
das pétala(s) verde/amarela; indumento das pétala(s) tomentoso(s); filete(s) concrescido(s) acima do tubo não concrescido(s);
posição dos estame(s) na(s) antese exserto(s).

DESCRIÇÃO ADICIONAL

Erva rupícola ou terrícola, rizomatosa. Folhas ca. 25–50, as interiores eretas, as exteriores suberetas a patentes, formando
roseta simétrica ou raramente levemente secunda; lâmina ca. 81 × 11,4 cm, estreito-triangular, face adaxial esverdeada a cinérea,
densamente adpresso-lepidota, margens espinhoso-serradas; espinhos conspícuos, aduncos, predominantemente antrorsos,
rígidos, cinéreos na porção basal e castanhos na apical. Inflorescência axilar, ereta; pedúnculo ca. 80 cm compr., robusto, verde
a castanho, densamente tomentoso; brácteas pedunculares da porção mediana polísticas, menores que os entrenós; porção
fértil da inflorescência simples ou raramente composta primária, com 1–7 ramos primários eretos, locados na base da porção
fértil da inflorescência; raque verde a castanho, densamente tomentosa, tricomas cinéreos ou castanhos. Brácteas florais 1,4–
3,1 × 0,7–1,1 cm, triangular-lanceoladas, ápice atenuado-acuminado, as basais na antese menores que o comprimento das
pétalas. Flores pediceladas, polísticas, 2,9–3,6 cm compr., na antese suberetas; sépalas ca. 1,4 × 1 cm, ovais, ápice obtuso a
arredondado, esverdeadas na porção basal, amarelado-avermelhadas na porção superior, cobertas por denso indumento tomentoso
castanho; pétalas 2,2–2,5 × 1,4–1,7 cm, ovais a elípticas, ápice obtuso a arredondado-cuculado, unha ausente, lâmina na antese
subereta, amarelo-esverdeada a amarela, tomentosas; estames exsertos; filetes livres acima da liberação das pétalas; pistilo ca.
2,5 cm compr.; ovário 1,3–1,5 × 0,5–0,6 cm; estilete ca. 0,9 cm compr. Fruto 1,8–2,2 × 0,8–1,4 cm, castanho-escuro. Sementes
discoides.

COMENTÁRIO

Espécie heliófita, encontrada como rupícola em afloramentos rochosos na região de Porto Murtinho, no Mato Grosso do Sul.
Faz parte do complexo D. ferruginea (que inclui: D. excelsa, D. ferruginea, D. insignis (endêmica do Paraguai), D. lymaniana
e D. splendida), que é caracterizado morfologicamente por espécies que apresentam inflorescências com indumento tomentoso-
lanuginoso de coloração castanho-ferrugínea, flores pediceladas, pétalas não unguiculadas com face abaxial indumentada e
estames exsertos. Dyckia splendida é morfologicamente muito similar a D. ferruginea e D. lymaniana.

Forma de Vida
Erva, Suculenta

Substrato
Rupícola, Terrícola

DISTRIBUIÇÃO

Nativa, é endêmica do Brasil

Domínios Fitogeográficos
Pantanal

Tipos de Vegetação
Vegetação Sobre Afloramentos Rochosos
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Angiospermas Bromeliaceae A.Juss.

Distribuição Geográfica
Ocorrências confirmadas
Centro-Oeste (Mato Grosso do Sul)

MATERIAL TESTEMUNHO

E. Esteves Pereira, E-626, UFG, Mato Grosso do Sul, Typus
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Angiospermas Bromeliaceae A.Juss.

Dyckia stenophylla L.B.Sm.
DESCRIÇÃO

Caule: tipo rizoma(s). Folha: forma das lâmina(s) linear(es); margem(ns) das lâmina(s) esparso(s) espinescente(s);
superfície(s) adaxial das lâmina(s) esparso(s) lepidota(s)/branca. Inflorescência: posição axilar(es); tipo simples; tamanho
da bráctea(s) mediana(s) do pedúnculo(s) menor que os entrenó(s); eixo da inflorescência(s) esparso(s) lepidota(s); cor
do indumento da inflorescência(s) branco; forma das bráctea(s) floral(ais) oval(ais); ápice(s) das bráctea(s) floral(ais)
acuminado(s); tamanho da bráctea(s) floral(ais) menor que as sépala(s)/maior(es) que as sépala(s). Flor: pedicelo(s) presente(s)
conspícuo(s); forma das sépala(s) obovada(s); superfície(s) da face(s) abaxial das sépala(s) esparso(s) lepidota(s); forma das
pétala(s) elíptica(s); cor das pétala(s) laranja; indumento das pétala(s) ausente(s); filete(s) concrescido(s) acima do tubo
mediano(s) concrescido(s); posição dos estame(s) na(s) antese incluso(s).

Forma de Vida
Erva, Suculenta

Substrato
Rupícola, Terrícola

DISTRIBUIÇÃO

Nativa, é endêmica do Brasil

Domínios Fitogeográficos
Cerrado

Tipos de Vegetação
Cerrado (lato sensu)

Distribuição Geográfica
Ocorrências confirmadas
Centro-Oeste (Goiás)

MATERIAL TESTEMUNHO

H.S. Irwin, 9728, B (B 10 0248897), P (P00713147), NY,  (NY00679934), K,  (K000321740), GH,  (GH00029071),
Typus
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Angiospermas Bromeliaceae A.Juss.

Dyckia strehliana Büneker & R.Pontes
DESCRIÇÃO

Caule: tipo rizoma(s). Folha: forma das lâmina(s) triangular(es); margem(ns) das lâmina(s) inerme(s)/esparso(s)
espinescente(s); superfície(s) adaxial das lâmina(s) glabra(s)/esparso(s) lepidota(s)/verde/avermelhada. Inflorescência:
posição axilar(es); tipo simples/composta(s) primária(s); tamanho da bráctea(s) mediana(s) do pedúnculo(s) menor que
os entrenó(s); eixo da inflorescência(s) denso(s) tomentoso(s); cor do indumento da inflorescência(s) branco; forma das
bráctea(s) floral(ais) triangular(es)/oval(ais); ápice(s) das bráctea(s) floral(ais) agudo(s)/atenuado(s); tamanho da bráctea(s)
floral(ais) maior(es) que as sépala(s)/menor que as pétala(s). Flor: pedicelo(s) presente(s) inconspícuo(s); forma das sépala(s)
oval(ais)/elíptica(s); superfície(s) da face(s) abaxial das sépala(s) tomentosa(s); forma das pétala(s) ovada(s)/obtrulada(s)/
unguiculada(s); cor das pétala(s) amarela; indumento das pétala(s) ausente(s); filete(s) concrescido(s) acima do tubo não
concrescido(s); posição dos estame(s) na(s) antese incluso(s).

DESCRIÇÃO ADICIONAL

Erva rupícola, rizomatosa. Folhas 16–54, as interiores eretas, suberetas, as exteriores patentes a reflexas; roseta simétrica;
lâmina 6–15 × 1,1–2,6 cm, triangular, rija, face adaxial verde ou avermelhada, esparsamente lepidota, a glabra, face abaxial
longitudinalmente nervado-estriada, lepidota, margens laxamente espinhoso-serradas a inermes; espinhos inconspícuos,
patentes, flexíveis, castanhos. Inflorescência axilar, ereta; pedúnculo 19–60 cm compr., delgado, verde, verde-avermelhado
ou castanho, tomentoso; brácteas pedunculares da porção mediana polísticas, menores ou igualando os entrenós; porção
fértil da inflorescência simples ou composta primária, com 1–4 ramos primários suberetos locados na base da porção fértil
da inflorescência; raque verde, avermelhada ou castanha, tomentosa, tricomas brancos. Brácteas florais 1,1–1,6 × 0,6–1,1 cm,
oval-triangulares, ápice agudo-atenuado, levemente carenadas, esparsamente tomentosa, as basais na antese ultrapassando o
comprimento das sépalas, igualando o comprimento das flores. Flores inconspicuamente pediceladas, polísticas, as basais 1,4–
2 cm compr., na antese suberetas a subpatentes; cálice actinomorfo; sépalas 0,8–1 × 0,4–0,8 cm, ovais a elípticas, ápice obtuso
a agudo, amarelo-esverdeadas com região centro-longitudinal geralmente castanhas, levemente carenadas, tomentosa; pétalas
1,4–1,8 × 0,6–1,1 cm, obovadas a obtruladas, ápice arredondado, unha presente, lâmina na antese subereta, amarela, glabras;
estames inclusos; filetes livres acima da liberação das pétalas; ovário ca. 0,5 × 0,3 cm. Sementes discoides.

COMENTÁRIO

Espécie reófita conhecida apenas por uma população que ocorre nas margens rochosas do rio Toropi, na região central do Rio
Grande do Sul, em ecótono entre a vegetação dos biomas Pampa e Mata Atlântica. O epíteto específico “strehliana” presta
homenagem a bromelióloga e taxonomista Teresia Strehl. A espécie se caracteriza por formar touceiras hemisféricas rizomatosas,
pelas folhas triangulares desprovidas de espinhos nas margens ou com espinhos inconspícuos, pelo eixo da inflorescência com
indumento de coloração branca, flores laxamente dispostas, brácteas florais da porção basal do eixo principal da inflorescência
ultrapassando o comprimento das sépalas e pelas pétalas amarelas com lâminas suberetas.

Forma de Vida
Erva, Suculenta

Substrato
Rupícola

DISTRIBUIÇÃO

Nativa, é endêmica do Brasil

Domínios Fitogeográficos
Mata Atlântica, Pampa

Tipos de Vegetação
Floresta Ciliar ou Galeria, Vegetação Sobre Afloramentos Rochosos
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Angiospermas Bromeliaceae A.Juss.

Distribuição Geográfica
Ocorrências confirmadas
Sul (Rio Grande do Sul)

MATERIAL TESTEMUNHO

F. Santos-Silva, 208, RB,  (RB00843598), Rio Grande do Sul
H.M. Büneker, s.n., HDCF (HDCF006278), Rio Grande do Sul, Typus
H.M. Büneker, R.C. Pontes & L. Witeck, 101, SMDB, Rio Grande do Sul, Typus

IMAGENS DE CAMPO/ILUSTRAÇÕES

Figura 1: Dyckia strehliana Büneker & R.Pontes

Figura 2: Dyckia strehliana Büneker & R.Pontes
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Angiospermas Bromeliaceae A.Juss.

Figura 3: Dyckia strehliana Büneker & R.Pontes

Figura 4: Dyckia strehliana Büneker & R.Pontes

Figura 5: Dyckia strehliana Büneker & R.Pontes

BIBLIOGRAFIA
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Angiospermas Bromeliaceae A.Juss.

Bu#neker, H.M.; Pontes, R.C.; Soares, K.P.; Witeck-Neto, L.; Longhi, S.J. 2013. Uma nova espécie reófita de Dyckia
(Bromeliaceae, Pitcairnioideae) para a flora do Rio Grande do Sul, Brasil. Revista Brasileira de Biociências 11: 284-289.
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Angiospermas Bromeliaceae A.Juss.

Dyckia sulcata Guarçoni
DESCRIÇÃO

Caule: tipo acaule. Folha: forma das lâmina(s) estreito(s) triangular(es); margem(ns) das lâmina(s) esparso(s) espinescente(s);
superfície(s) adaxial das lâmina(s) glabra(s)/esparso(s) lepidota(s)/verde. Inflorescência: posição axilar(es); tipo simples;
tamanho da bráctea(s) mediana(s) do pedúnculo(s) menor que os entrenó(s); eixo da inflorescência(s) denso(s) lepidoto(s);
cor do indumento da inflorescência(s) branco; forma das bráctea(s) floral(ais) oval(ais); ápice(s) das bráctea(s) floral(ais)
acuminado(s); tamanho da bráctea(s) floral(ais) menor que as sépala(s). Flor: pedicelo(s) presente(s) conspícuo(s); forma
das sépala(s) oval(ais)/triangular(es); superfície(s) da face(s) abaxial das sépala(s) denso(s) lepidota(s); forma das pétala(s)
obovada(s)/obtrulada(s); cor das pétala(s) laranja; indumento das pétala(s) ausente(s); filete(s) concrescido(s) acima do tubo
não concrescido(s); posição dos estame(s) na(s) antese incluso(s).

DESCRIÇÃO ADICIONAL

Erva terrícola. Folhas 10 a 27, as interiores eretas, as exteriores patente-arqueadas; roseta assimétrica; lâmina 9,9–17,8 ×
0,9–1,4 cm, estreito-triangular, face adaxial verde, raro avermelhada na metade inferior, esparsamente lepidota, face abaxial
longitudinalmente nervado-estriada, verde, lepidota, margens espinhoso-serradas; espinhos conspícuos, patentes a ligeiramente
retrorsos, rígidos, castanhos. Inflorescência axilar, ereta; pedúnculo 15,8–47,7 cm compr., verde a castanho, tomentoso; brácteas
pedunculares da porção mediana polísticas, menores que os entrenós; porção fértil da inflorescência simples; raque alaranjada,
tomentosa, tricomas brancos. Brácteas florais 0,3–0,8 × 0,2–0,6 cm, oval-triangulares, ápice acuminado, carenadas, tomentosa,
as basais na antese menores que o comprimento das sépalas. Flores conspicuamente pediceladas, polísticas, as basais 1,4–1,9
cm compr., na antese levemente reflexas; sépalas 0,5–0,9 × 0,4–0,7 cm, triangulares  a ovais, ápice obtuso a agudo, alaranjadas,
lepidota; pétalas 0,9–1,3 × 0,6–1 cm, obovadas a obtruladas, ápice obtuso a emarginado, alaranjada, glabras; estames inclusos;
filetes livres acima da liberação das pétalas; ovário 0,5 × 1 cm; estilete ca. 0,1 cm compr. Fruto 1,1–1,4 × 0,9–1 cm. Sementes

COMENTÁRIO

Dyckia sulcata é endêmica dos campos arenosos do Campo Rupestre Quartzítico do Planalto Diamantino, a 1.066-1.200 m alt.
Ocorre isolada em área aberta.
Dyckia sulcata pode ser confundida com D. brachyphylla quando em material de herbário. Entretanto, em campo, pode ser
facilmente identificada pela peculiaridade da forma vegetativa: roseta muito maior e assimétrica, com lâminas foliares  coriáceas, 
extremamente  suculentas  e  nervuras conspícuas formadas por sulcos profundos na face abaxial.  

Forma de Vida
Erva, Suculenta

Substrato
Terrícola

DISTRIBUIÇÃO

Nativa, é endêmica do Brasil

Domínios Fitogeográficos
Cerrado

Tipos de Vegetação
Campo Rupestre

Distribuição Geográfica
Ocorrências confirmadas
Sudeste (Minas Gerais)
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Angiospermas Bromeliaceae A.Juss.

MATERIAL TESTEMUNHO

E.A.E. Guarçoni, 1663, VIC, Minas Gerais, Typus

IMAGENS DE CAMPO/ILUSTRAÇÕES

Figura 1: Dyckia sulcata Guarçoni

Figura 2: Dyckia sulcata Guarçoni
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Angiospermas Bromeliaceae A.Juss.

Figura 3: Dyckia sulcata Guarçoni

Figura 4: Dyckia sulcata Guarçoni

Figura 5: Dyckia sulcata Guarçoni

BIBLIOGRAFIA

Guarçoni, E.A.E., Azevedo, A.A.; Costa, A.F. da 2014. Dyckia sulcata (Bromeliaceae), a new species from Minas Gerais, Brazil,
with notes on leaf anatomy. Phytotaxa 188(3): 169–175.
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Angiospermas Bromeliaceae A.Juss.

Dyckia tenebrosa Leme & H.Luther
DESCRIÇÃO

Caule: tipo rizoma(s). Folha: forma das lâmina(s) estreito(s) triangular(es); margem(ns) das lâmina(s) esparso(s)
espinescente(s); superfície(s) adaxial das lâmina(s) glabra(s). Inflorescência: posição axilar(es); tipo simples; tamanho da
bráctea(s) mediana(s) do pedúnculo(s) menor que os entrenó(s); eixo da inflorescência(s) lanuginoso(s); cor do indumento da
inflorescência(s) branco; forma das bráctea(s) floral(ais) oval-lanceolada(s); ápice(s) das bráctea(s) floral(ais) acuminado(s)/
caudada(s); tamanho da bráctea(s) floral(ais) maior(es) que os pedicelo(s)/menor que as sépala(s). Flor: pedicelo(s) presente(s)
inconspícuo(s); forma das sépala(s) oval(ais); superfície(s) da face(s) abaxial das sépala(s) denso(s) tomentosa(s); forma das
pétala(s) obovada(s); cor das pétala(s) vermelha/vinácea; indumento das pétala(s) ausente(s); filete(s) concrescido(s) acima
do tubo não concrescido(s); posição dos estame(s) na(s) antese incluso(s).

DESCRIÇÃO ADICIONAL

Erva terrícola. Folhas 10–26, as interiores suberetas, as exteriores patentes-arqueadas, roseta simétrica; lâmina 10,4–
18,4 × 0,5–1,6 cm, estreito-triangular, (rija, flexível), face adaxial verde a vinácea, lepidota, face abaxial longitudinalmente
nervado-estriada, verde, denso-lepidota, margens espinhoso-serradas; espinhos conspícuos, antrorsos e retrorsos, castanhos.
Inflorescência axilar, ereta; pedúnculo 18,2–57,8 cm compr., verde a castanho, tomentoso; brácteas pedunculares da porção
mediana polísticas, menores que os entrenós; porção fértil da inflorescência simples ou composta primária, com 1–2 ramos
primários suberetos, locados na base da porção fértil da inflorescência; raque verde a castanha, densamente tomentosa, tricomas
cinéreos. Brácteas florais 0,8–1 × 0,2–0,7 cm), ovais a triangulares, ápice acuminado, levemente carenadas, densamente
tomentosa, as basais na antese menores que o comprimento das sépalas. Flores pediceladas, polísticas, as basais 1,3–1,7 cm
compr., na antese suberetas; sépalas 6,3–9,3 × 3,7–6,2 cm, ovais a elípticas, ápice agudo, castanhas, densamente tomentosa;
pétalas 1–1,3 × 0,6–0,7 cm, lanceoladas a obovadas, ápice obtuso, amarela a alaranjado-vinácea, glabras,; estames inclusos;
filetes livres acima da liberação das pétalas; pistilo 0,4–0,6 cm compr.

COMENTÁRIO

Espécie com ampla distribuição pelos Campos Rupestres da Cadeia do Espinhaço. Tem preferência por solos formados por canga
nodular ou seixos de quartzo, onde parece ser seu hábitat preferencial. Cresce isolada, não formando touceiras, entre 900-1450 m
de altitude.
Dyckia tenebrosa já foi considerada sinônimo de D. rariflora. Neste trabalho assumimos como espécie aceita.

Forma de Vida
Erva, Suculenta

Substrato
Rupícola, Terrícola

DISTRIBUIÇÃO

Nativa, é endêmica do Brasil

Domínios Fitogeográficos
Cerrado

Tipos de Vegetação
Campo Rupestre

Distribuição Geográfica
Ocorrências confirmadas
Sudeste (Minas Gerais)
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Angiospermas Bromeliaceae A.Juss.

MATERIAL TESTEMUNHO

R.C. Forzza, 6386, RB, 526630,  (RB00674110), Minas Gerais
G. Martinelli, 4347, RB, 202001,  (RB00641073), Minas Gerais
E.M.C. Leme, 2895, HB, Minas Gerais, Typus

IMAGENS DE CAMPO/ILUSTRAÇÕES

Figura 1: Dyckia tenebrosa Leme & H.Luther

Figura 2: Dyckia tenebrosa Leme & H.Luther
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Angiospermas Bromeliaceae A.Juss.

Figura 3: Dyckia tenebrosa Leme & H.Luther

Figura 4: Dyckia tenebrosa Leme & H.Luther

Figura 5: Dyckia tenebrosa Leme & H.Luther
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Angiospermas Bromeliaceae A.Juss.

Figura 6: Dyckia tenebrosa Leme & H.Luther

Figura 7: Dyckia tenebrosa Leme & H.Luther

BIBLIOGRAFIA

LEME, E.M.C.; LUTHER, H.E. 1995. Miscellaneous new species of Brazilian Bromeliaceae – II. Selb. 19(2): 183-190.
Guarçoni, E. A. E. (2014) Estudos taxonômicos e de anatomia foliar em espécies de Dyckia Schult. & Schult. f. (Bromeliaceae,
Pitcairnioideae). Tese de Doutorado, Universidade Federal de Viçosa. 
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Angiospermas Bromeliaceae A.Juss.

Dyckia tenuis Mez
Tem como sinônimo
heterotípico Dyckia kuntzeana Mez
heterotípico Dyckia morreniana Mez

DESCRIÇÃO

Caule: tipo rizoma(s). Folha: forma das lâmina(s) estreito(s) triangular(es); margem(ns) das lâmina(s) denso(s)
espinescente(s); superfície(s) adaxial das lâmina(s) denso(s) lepidota(s). Inflorescência: posição axilar(es); tipo simples;
tamanho da bráctea(s) mediana(s) do pedúnculo(s) menor que os entrenó(s); eixo da inflorescência(s) glabro(s)/
glabrescente(s); cor do indumento da inflorescência(s) branco/ausente(s); forma das bráctea(s) floral(ais) triangular(es)/
oval(ais); ápice(s) das bráctea(s) floral(ais) acuminado(s)/atenuado(s); tamanho da bráctea(s) floral(ais) maior(es) que
as sépala(s)/menor que as pétala(s). Flor: pedicelo(s) presente(s) conspícuo(s); forma das sépala(s) oval(ais)/elíptica(s);
superfície(s) da face(s) abaxial das sépala(s) glabra(s); forma das pétala(s) obovada(s)/obtrulada(s); cor das pétala(s) laranja;
indumento das pétala(s) ausente(s); filete(s) concrescido(s) acima do tubo não concrescido(s); posição dos estame(s) na(s)
antese antera(s) parcialmente exserta(s).

DESCRIÇÃO ADICIONAL

Erva rupícola ou terrícola, rizomatosa. Folhas ca. 15, as interiores eretas, as exteriores suberetas a patentes, formando roseta
simétrica; lâmina 17–22 × ca. 1,5 cm, estreito-triangular, flexível, face adaxial lepidota, face abaxial longitudinalmente
nervado-estriada, cinérea, denso-lepidota, margens denso espinhoso-serradas; espinhos conspícuos, patentes a aduncos,
os aduncos predominantemente retrorsos, castanho-amarelados. Inflorescência axilar, ereta; pedúnculo 23–30 cm compr.,
delgado, glabro ou glabrescente; brácteas pedunculares da porção mediana polísticas, menores que os entrenós; porção fértil
da inflorescência simples; raque glabra. Brácteas florais 0,4–1,3 cm compr., oval-triangulares, ápice atenuado-acuminado,
carenadas, glabrescentes, as basais na antese ultrapassando o comprimento das sépalas a igualando o comprimento das flores.
Flores pediceladas, polísticas, as basais 1–1,4 cm compr., na antese suberetas; sépalas 0,3–0,7 cm compr., ovais a elípticas,
ápice obtuso, arredondado, ou agudo-apiculado, glabra ou glabrescente; pétalas 0,6–1 cm compr., obtruladas a obovadas, ápice
arredondado, unha presente, lâmina na antese ereta, alaranjada, glabras; estames com anteras parcialmente exsertas; filetes livres
acima da liberação das pétalas.

COMENTÁRIO

Espécie heliófita, que faz parte do complexo D. tweediei (que inclui: D. apensis, D. boliviensis, D. conspicua, D. gracilis, D.
hassleri, D. logifolia, D. pottiorum, D. pulquinensis, D. rojasii, D. tenuis e D. tweediei), que é caracterizado morfologicamente
por plantas de hábito geralmente estolonífero, com inflorescências providas de pouco ou nenhum indumento, flores trígonas,
pediceladas, pétalas amarelas a alaranjadas e estames com anteras parcialmente exsertas durante a antese. Este complexo
apresenta poucas espécies no Brasil, tendo sua maior diversidade sobretudo no Chaco do Paraguai, mas também na Bolívia e
Argentina. As espécies deste complexo são de difícil delimitação taxonômica e pouco conhecidas. O epíteto específico “tenuis”
faz referência a inflorescência de aspecto tênue, delgada. É morfologicamente muito similar a D. hassleri, da qual difere
basicamente pelas brácteas florais que ultrapassam o comprimento das sépalas e as da base da porção fértil da inflorescência
alcançando ou ultrapassando o comprimento das flores (vs. menores que o comprimento das sépalas).

Forma de Vida
Erva, Suculenta

Substrato
Rupícola, Terrícola

DISTRIBUIÇÃO

Nativa, é endêmica do Brasil

Domínios Fitogeográficos
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Angiospermas Bromeliaceae A.Juss.

Cerrado

Tipos de Vegetação
Cerrado (lato sensu)

Distribuição Geográfica
Ocorrências confirmadas
Centro-Oeste (Goiás, Mato Grosso)

MATERIAL TESTEMUNHO

G. Gardner, 3479, B (B 10 0248903), K,  (K000321752), Typus
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Angiospermas Bromeliaceae A.Juss.

Dyckia tomentosa Mez
Tem como sinônimo
heterotípico Dyckia polyclada L.B.Sm.

DESCRIÇÃO

Caule: tipo rizoma(s). Folha: forma das lâmina(s) estreito(s) triangular(es); margem(ns) das lâmina(s) denso(s)
espinescente(s)/esparso(s) espinescente(s); superfície(s) adaxial das lâmina(s) denso(s) lepidota(s)/verde/branca. Inflorescência:
posição axilar(es); tipo composta(s) primária(s)/composta(s) secundária(s)/composta(s) terciária(s); tamanho da bráctea(s)
mediana(s) do pedúnculo(s) maior(es) que os entrenó(s); eixo da inflorescência(s) pruinoso(s)/esparso(s) tomentoso(s);
cor do indumento da inflorescência(s) branco; forma das bráctea(s) floral(ais) lanceada(s)/oval(ais)/oval-lanceolada(s);
ápice(s) das bráctea(s) floral(ais) acuminado(s)/atenuado(s); tamanho da bráctea(s) floral(ais) menor que as sépala(s). Flor:
pedicelo(s) ausente(s)/presente(s) inconspícuo(s); forma das sépala(s) oval(ais)/triangular(es)/lanceada(s); superfície(s) da
face(s) abaxial das sépala(s) denso(s) tomentosa(s); forma das pétala(s) oblonga(s); cor das pétala(s) amarela; indumento das
pétala(s) tomentoso(s); filete(s) concrescido(s) acima do tubo não concrescido(s); posição dos estame(s) na(s) antese antera(s)
parcialmente exserta(s).

DESCRIÇÃO ADICIONAL

Erva rupícola, rizomatosa ou raramente acaulescente. Folhas ca. 60, as interiores eretas, as exteriores patentes a reflexas; roseta
simétrica ou levemente assimétrica; lâmina 22–96 × 1,6–8 cm, estreito-triangular, rija, face adaxial verde a levemente cinérea,
esparsamente a denso-lepidota, face abaxial longitudinalmente nervado-estriada, verde, verde a levemente  cinérea, esparsamente
lepidota, margens espinhoso-serradas; espinhos conspícuos, aduncos, geralmente antrorsos, rígidos, verde-esbranquiçados na
base e castanhos no ápice. Inflorescência axilar, ereta; pedúnculo 38–87 cm compr., robusto, verde-avermelhado a totalmente
vermelho, glabrescente, pruinoso; brácteas pedunculares da porção mediana polísticas, igualando a ultrapassando os entrenós;
porção fértil da inflorescência composta primária a composta terciária, com 9–62 ramos primários  suberetos a patentes;
raque verde-avermelhada a vermelha, glabrescente, pruinosa, tricomas brancos. Brácteas florais 0,3–0,4 × ca. 0,15 cm, ovais
a lanceoladas, ápice atenuado-acuminado, levemente carenadas a ecarenadas, tomentosas, as basais na antese menores que o
comprimento das sépalas. Flores inconspicuamente pediceladas a sésseis, polísticas, as basais ca. 0,8 cm compr., na antese
patentes a suberetas; cálice actinomorfo; sépalas 0,4–0,5 × ca. 0,2 cm, oval-triangulares a lanceolado-triangulares, ápice obtuso
a arredondado, verde-amareladas, levemente carenadas, densamente tomentosas; pétalas 0,6–0,76 × ca. 0,2 cm, oblongas, ápice
arredondado ou emarginado, unha ausente, lâmina na antese ereta, amarela, denso-tomentosa; estames inclusos a brevemente
exsertos; filetes livres; pistilo ca. 0,7 cm compr.; ovário ca. 0,15 × 0,13 cm; estilete ca. 0,4 cm compr. Sementes oblanceoloides.

COMENTÁRIO

A espécie é heliófita e ocorre como rupícola em afloramentos ou escarpas rochosas de basalto, granito ou arenito. A maioria
das populações conhecidas encontra-se em baixas altitudes (<100 m) nas bacias dos rios Taquari e Jacuí, na região sudeste da
Bacia Hidrográfica do lago Guaíba, no extremo sul do Brasil, no Rio Grande do Sul. A maioria das populações apresenta número
significativo de indivíduos (>200), entretanto algumas tem sido suprimidas pelo avanço urbano, visto que ocorrem na região mais
populosa do estado do Rio Grande do Sul, próximas e na capital do estado. O epíteto específico “tomentosa” faz referência aos
ramos da inflorescência e peças do perianto que apresentam indumento tomentoso. Faz parte do complexo D. selloa, apresentando
afinidade morfológica com D. hebdingii, da qual difere basicamente pelo porte maior quando florida (até ca. 2,3 m vs. até ca.
1,7 m alt.), inflorescência com número maior de ramos (até 62 vs. até 12 ramos) e posição dos lobos estigmáticos durante a
antese (eretos-contortos vs. espiralados). Esta espécie tem sido amplamente confundida com D. maritima (conhecida apenas
para as falésias do município de Torres, no litoral norte do Rio Grande do Sul), porém a última não apresenta grande afinidade
com D. tomentosa, diferindo basicamente desta pelos espinhos das margens das lâminas foliares esverdeados a castanhos (vs.
distintamente pretos em D. maritima), sépalas e pétalas menores e com denso e conspícuo indumento tomentosa nas faces abaxiais
(vs. indumento mais esparso e inconspícuo nas pétalas).

Forma de Vida
Erva, Suculenta

Substrato
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Angiospermas Bromeliaceae A.Juss.

Rupícola

DISTRIBUIÇÃO

Nativa, é endêmica do Brasil

Domínios Fitogeográficos
Mata Atlântica, Pampa

Tipos de Vegetação
Floresta Estacional Decidual, Vegetação Sobre Afloramentos Rochosos

Distribuição Geográfica
Ocorrências confirmadas
Sul (Rio Grande do Sul)

MATERIAL TESTEMUNHO

J.A. Jarenkow, 1933, PEL (PEL0001527), Rio Grande do Sul
F. Sellow, s.n., P (P00713136), B (B 10 0248899), Rio Grande do Sul, Typus
I. Fernandes, 419, ICN, ,  (ICN00030049), Rio Grande do Sul
C.J. Breitsameter, s.n., ICN, ,  (ICN00030050), Rio Grande do Sul
I. Fernandes, 40, ICN,  (ICN00030051), Rio Grande do Sul
M. Pinheiro, 421, ICN,  (ICN00030052), Rio Grande do Sul
B. Irgang, s.n., ICN, ,  (ICN00030053), Rio Grande do Sul
M. Sobral, s.n., ICN, ,  (ICN00030056), Rio Grande do Sul

IMAGENS DE CAMPO/ILUSTRAÇÕES

Figura 1: Dyckia tomentosa Mez
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Angiospermas Bromeliaceae A.Juss.

Figura 2: Dyckia tomentosa Mez

Figura 3: Dyckia tomentosa Mez
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Angiospermas Bromeliaceae A.Juss.

Dyckia trichostachya Baker
Tem como sinônimo
heterotípico Dyckia espiritosantensis Leme & A.P.Fontana
heterotípico Dyckia micracantha Baker

DESCRIÇÃO

Caule: tipo rizoma(s). Folha: forma das lâmina(s) estreito(s) triangular(es); margem(ns) das lâmina(s) esparso(s)
espinescente(s); superfície(s) adaxial das lâmina(s) esparso(s) lepidota(s). Inflorescência: posição axilar(es); tipo simples;
tamanho da bráctea(s) mediana(s) do pedúnculo(s) maior(es) que os entrenó(s); eixo da inflorescência(s) esparso(s)
tomentoso(s); cor do indumento da inflorescência(s) ferrugíneo; forma das bráctea(s) floral(ais) oval(ais); ápice(s) das
bráctea(s) floral(ais) agudo(s); tamanho da bráctea(s) floral(ais) maior(es) que as pétala(s). Flor: pedicelo(s) presente(s)
inconspícuo(s); forma das sépala(s) elíptica(s); superfície(s) da face(s) abaxial das sépala(s) glabra(s); forma das pétala(s)
obovada(s); cor das pétala(s) laranja; indumento das pétala(s) ausente(s); filete(s) concrescido(s) acima do tubo não
concrescido(s); posição dos estame(s) na(s) antese incluso(s).

DESCRIÇÃO ADICIONAL

Erva terrícola ou rupícola. Folhas 30 ou mais, as interiores suberetas a eretas, as exteriores patentes; lâmina 22–39,7 × 0,7–
1,2 cm, estreito-triangular, face adaxial verde, lepidota, face abaxial verde, lepidota, margens espinhoso-serradas, esparsamente
espinhoso-serradas, denso espinhoso-serradas, inermes); espinhos conspícuos, aduncos, antrorsos, castanhos. Inflorescência
axilar, ereta; pedúnculo 30,4–57,8 cm compr., delgado, verde a castanho, tomentoso; brácteas pedunculares da porção mediana
polísticas, ultrapassando os entrenós; porção fértil da inflorescência simples; raque densamente tomentosa, tricomas castanhos.
Brácteas florais 1–3,8 × 0,6–1,4 cm, ovais a elípticas, ápice apiculado, carenadas, lepidota, as basais na antese superando o
comprimento das flores. Flores conspicuamente pediceladas, polísticas, as basais 1,6-1,7 cm compr.), na antese eretas; sépalas
0,9–1,1 × 0,5–0,6 cm, ovais a elípticas, ápice apiculado, alaranjada, lepidota; pétalas 1,3–1,4 × 0,5–0,6 cm, obovadas, ápice
obtuso, alaranjada, glabras; estames inclusos; filetes livres acima da liberação das pétalas; ovário 0,4–0,6 cm compr.; estilete 0,1–
0,2 cm compr. Fruto 0,9–1,4 × 0,7–0,9 cm. 

COMENTÁRIO

Dyckia trichostachya ocorre pelos Campos Rupestres Quartzíticos do Quadrilátero Ferrífero em Minas Gerais e nos inselbergues
do centro/norte do Espírito Santo. Nesta obra, tratamos Dyckia espiritosantensis como sinônimo de D. trichostachya.
Dyckia trichostachya pode ser facilmente confundida com D. bracteata ou D. minarum, diferindo destas por apresentar filetes
livres acima do anel pétalo-estamíneo (vs. conatos) e anteras lineares (vs. oblonga e triangular, respectivamente). Também pode
ser diferenciada de D. bracteata pelas brácteas escapais e florais amplamente ovadas (vs. estreito ovadas) e acúleos laxamente
distribuídos  pelas  partes  foliáceas  (vs. subdensamente).

Forma de Vida
Erva, Suculenta

Substrato
Rupícola, Terrícola

DISTRIBUIÇÃO

Nativa, é endêmica do Brasil

Domínios Fitogeográficos
Cerrado, Mata Atlântica

Tipos de Vegetação
Campo de Altitude, Campo Rupestre
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Distribuição Geográfica
Ocorrências confirmadas
Sudeste (Espírito Santo, Minas Gerais)

MATERIAL TESTEMUNHO

F. Sellow, 59, P (P00438709), Typus
V. Demuner, 1078, MBML, RB
A.P. Fontana, 5776, RB, 479395,  (RB00557285), Espírito Santo

IMAGENS DE CAMPO/ILUSTRAÇÕES

Figura 1: Dyckia trichostachya Baker

Figura 2: Dyckia trichostachya Baker
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Angiospermas Bromeliaceae A.Juss.

Figura 3: Dyckia trichostachya Baker

Figura 4: Dyckia trichostachya Baker

BIBLIOGRAFIA

Guarçoni, E.A.E.; Paula, C.C.; Costa, A.F. 2010. Bromeliaceae do Parque Estadual da Serra do Rola-Moça, Minas
Gerais. Rodriguésia 61(3): 467-490. https://doi.org/10.1590/2175-7860201061309
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Angiospermas Bromeliaceae A.Juss.

Dyckia tuberosa (Vell.) Beer
Este tratamento é composto pelos seguintes táxons: Dyckia tuberosa, .

Tem como sinônimo
basiônimo Tillandsia tuberosa Vell.
heterotípico Dyckia cabrerae L.B.Sm. & Reitz
heterotípico Dyckia coccinea  var.  deltoidea L.B.Sm.
heterotípico Dyckia coccinea Mez
heterotípico Dyckia crocea L.B.Sm.
heterotípico Dyckia deltoidea (L.B.Sm.) L.B.Sm.
heterotípico Dyckia linearifolia Baker
heterotípico Dyckia lutziana L.B.Sm.
heterotípico Dyckia pseudococcinea L.B.Sm.
heterotípico Dyckia remotiflora  var.  angustior L.B.Sm.
heterotípico Dyckia subinermis Mez
heterotípico Dyckia tuberosa  var.  deltoidea (L.B.Sm.) L.B.Sm.

DESCRIÇÃO

Caule: tipo rizoma(s)/estolão. Folha: forma das lâmina(s) estreito(s) triangular(es); margem(ns) das lâmina(s) denso(s)
espinescente(s)/esparso(s) espinescente(s); superfície(s) adaxial das lâmina(s) denso(s) lepidota(s)/esparso(s) lepidota(s)/
verde/cinérea/avermelhada. Inflorescência: posição axilar(es); tipo simples/composta(s) primária(s); tamanho da bráctea(s)
mediana(s) do pedúnculo(s) menor que os entrenó(s)/maior(es) que os entrenó(s); eixo da inflorescência(s) glabro(s)/esparso(s)
tomentoso(s); cor do indumento da inflorescência(s) branco/ausente(s); forma das bráctea(s) floral(ais) triangular(es)/
oval(ais); ápice(s) das bráctea(s) floral(ais) acuminado(s)/atenuado(s); tamanho da bráctea(s) floral(ais) maior(es) que as
sépala(s)/menor que as pétala(s)/maior(es) que as pétala(s). Flor: pedicelo(s) presente(s) conspícuo(s); forma das sépala(s)
oval(ais)/elíptica(s)/lanceada(s); superfície(s) da face(s) abaxial das sépala(s) glabra(s)/tomentosa(s)/pruinosa(s); forma das
pétala(s) obtrulada(s)/unguiculada(s); cor das pétala(s) laranja; indumento das pétala(s) ausente(s); filete(s) concrescido(s)
acima do tubo não concrescido(s)/pouco concrescido(s)/mediano(s) concrescido(s)/totalmente concrescido(s); posição dos
estame(s) na(s) antese incluso(s).

DESCRIÇÃO ADICIONAL

Erva rupícola ou terrícola, rizomatosa ou raramente estolonífera. Folhas 26–114, às vezes secundas, as interiores eretas
ou suberetas, as exteriores patentes a reflexas; roseta simétrica; lâmina 15–60 × 1–4 cm, estreito-triangular, flexível, face
adaxial verde, verde-avermelhada ou raramente cinérea, esparsamente a densamente lepidota, face abaxial longitudinalmente
nervado-estriada, margens espinhoso-serradas; espinhos conspícuos ou raramente inconspícuos, aduncos, antrorsos ou retrorsos,
flexíveis, com ápice castanho-amarelado. Inflorescência axilar, ereta; pedúnculo 18–75 cm compr., robusto ou delgado, verde ou
avermelhado, esparsamente tomentoso a glabro; brácteas pedunculares da porção mediana polísticas, menores a ultrapassando
os entrenós; porção fértil da inflorescência geralmente simples, raramente composta primária com 1–3 ramos primários eretos
ou suberetos, locados na base da porção fértil da inflorescência; raque esverdeada, verde-amarelada, alaranjada ou avermelhada,
tomentosa a glabra, raramente pruinosa, tricomas brancos. Brácteas florais 0,8–1,1 × 1,1–1,7 cm, oval-triangulares, ápice
atenuado-acuminado, as basais na antese menores que o comprimento das sépalas a ultrapassando o comprimento das flores.
Flores conspicuamente pediceladas, polísticas, 1,7–2,5 cm compr., na antese patentes, a levemente reflexas; sépalas 1–1,4 ×
0,5–0,8 cm, lanceoladas, ovais ou raramente elípticas, ápice ápice raramente obtuso, arredondado, agudo ou bífido, geralmente
levemente cuculado e apiculado, alaranjadas a avermelhadas, tomentosas na porção apical da face abaxial a glabras; pétalas 1,4–
2 × 1–1,3 cm, obtruladas, ápice arredondado, raramente levemente cuculado, unha presente, lâmina na antese subereta, ou
raramente patente, alaranjada ou laranja-avermelhadas, glabras; estames inclusos; filetes livres a conatos acima da liberação das
pétalas, ou raramente quase totalmente conatos; pistilo 1,1–1,3  cm compr.; ovário 0,6–1 × ca. 0,25 cm. Sementes discoides.

COMENTÁRIO

Pode ser encontrada como heliófita rupícola ou terrícola (raramente psamófila), do litoral ao interior do continente, em
fisionomias vegetacionais abertas, no Brasil dos estados do Rio de Janeiro ao Rio Grande do Sul, e na Argentina na província de
Missiones, sendo uma das espécies com maior amplitude de distribuição geográfica do gênero. Foi originalmente publicada em
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Angiospermas Bromeliaceae A.Juss.

1829 na Flora Fluminensis pelo Frei José Mariano da Conceição Vellozo como Tillandsia tuberosa, e foi a primeira espécie, do
que hoje é conhecido como gênero Dyckia, a ser catalogada. Apresenta ampla plasticidade morfológica, e suas variações foram
descritas regionalmente como espécies distintas. Seu epíteto específico “tuberosa” faz referência a estrutura entumecida, globosa,
similar a um bulbo, formada pelas bainhas foliares mortas ao redor do caule, na base da roseta. Entretanto esta estrutura nem
sempre está presente. Dyckia tuberosa é morfologicamente similar a D. minarum, D. sellowiana e principalmente D. vicentensis,
podendo ser distinguida da última basicamente por apresentar folhas frequentemente secundas (vs. nunca secundas), pelo eixo da
inflorescência e sépalas geralmente tomentosos (vs. glabros e pruinosos), brácteas florais com porção inferior morta (às vezes viva
imediatamente próximo a inserção), paleáceas (vs. porção inferior das brácteas florais vivas, avermelhadas).

Forma de Vida
Erva, Suculenta

Substrato
Rupícola, Terrícola

DISTRIBUIÇÃO

Nativa, não é endêmica do Brasil

Domínios Fitogeográficos
Mata Atlântica

Tipos de Vegetação
Campo de Altitude, Restinga, Vegetação Sobre Afloramentos Rochosos

Distribuição Geográfica
Ocorrências confirmadas
Sudeste (Rio de Janeiro, São Paulo)
Sul (Paraná, Rio Grande do Sul, Santa Catarina)
Possíveis ocorrências
Sudeste (Minas Gerais)

MATERIAL TESTEMUNHO

J. Lindeman, 3048, MBM (MBM005199), Paraná
B. Irgang, s.n., ICN,  (ICN00030019), Rio Grande do Sul
E.L. Siqueira, 720, HCF (HCF000012319), Paraná
P.K.H. Dusén, 10373, NY,  (NY00376551), US,  (US01935408), Paraná
J.M. Silva, 8369, MBM (MBM386183), Paraná
G. Hatschbach, 11659, MBM (MBM000367), MBM, 490346 (MBM180489), Paraná
V.C. Souza, 8862, ESA (ESA024596), São Paulo
B.R. Silva, 885, RB, 374208, ,  (RB00260318), Rio de Janeiro
G.P. Coelho, GPC117, ICN,  (ICN00030025), Rio Grande do Sul
J. Paula-Souza, 3712, ESA (ESA085500), São Paulo
E.M. Santos, 2155, PEL (PEL0001532), Paraná
G. Hatschbach, 24815, US,  (US01935416), Paraná
A.E. Muelbert, 37, UPCB (UPCB0033316), RB, 490346,  (RB00577684), Paraná
G. Hatschbach, 5381, MBM (MBM034061), Paraná
G. Hatschbach, 24765, US,  (US01935426), Paraná
M.G. Caxambu, 1934, HCF (HCF000012316), Paraná
G. Hatschbach, 58216, MBM (MBM154898), Paraná
E.D. Lozano, 1299, MBM (MBM387561), Paraná
G. Hatschbach, 9313, MBM (MBM034056), Paraná
K. Hagelund, 2351, ICN,  (ICN00030030), Rio Grande do Sul
L.C. Bernacci, 28400, ESA (ESA011201), São Paulo
H.M. Büneker, s.n., RB,  (RB01379558), Rio de Janeiro
I. Mimura, 556, K,  (K000976047), NY,  (NY00376545), UB (UB0002737), São Paulo
R. Moura, 347, R,  (R010005727), Rio de Janeiro
R, Moura, s.n., RB, 373972,  (RB00805033), São Paulo
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http://reflora.jbrj.gov.br/files/voucher.html?imagem=DZI/rb/0/80/50/33/00805033.dzi
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G. Eiten, 3347B, K,  (K000976048), São Paulo
M.E. Engels, 1154, MBM (MBM395326), Paraná
L. von Linsingen, s.n., MBM (MBM272997), Paraná
L.E. Mello Filho, 3825, R,  (R010005714), São Paulo
P.C. Hutchison, 8948, US,  (US01935423), São Paulo
A.C. Cervi, 6328, NY,  (NY00376543), Paraná
A. Gehrt, s.n., UFRN,  (UFRN00020772), São Paulo
R. Mello-Silva, 1950, RB, 408004,  (RB00349650), São Paulo
V.C. Souza, 7173A, ESA (ESA076772), São Paulo
R. Wasum, 4865, MBM (MBM126733), Rio Grande do Sul
F.C. Hoehne, 2515, NY,  (NY00376544), São Paulo
V.C. Souza, 7028, ESA (ESA021305), São Paulo
K. Hagelund, 4985, ICN,  (ICN00030031), Rio Grande do Sul
F. Santos-Silva, 49, RB,  (RB00663054), Rio Grande do Sul
F. Santos-Silva, 40, RB, 594245,  (RB00841049), Santa Catarina
F. Santos-Silva, 194, RB,  (RB00771396), Santa Catarina
G. Hatschbach, 14686, MBM (MBM003123), US,  (US01935402), Paraná
F. Santos-Silva, 193, RB,  (RB00771395), Santa Catarina
E.L. Siqueira, 428, HCF (HCF000012320), Paraná
G. Hatschbach, 37335, MO (MO1357754), MBM (MBM040642), Paraná
G. Hatschbach, 27105, MBM (MBM019318), US,  (US01935309), Paraná
G. Hatschbach, 17248, US,  (US01935307), Paraná
G. Hatschbach, 38063, MBM (MBM048317), NY,  (NY00376553), US,  (US01935396), Paraná
S.R. Ziller, 1588, MBM (MBM197599), Paraná
E. Bernardon, 26, UNOP (UNOP002126), Paraná
E.D. Lozano, 1483, MBM (MBM385962), Paraná
J. Cordeiro, 653, HUEFS (HUEFS073244), MBM, 490346 (MBM150957), Paraná
G. Hatschbach, 11659, UPCB (UPCB0033315), Paraná
D.A. Estevan, 1762, RB, 493416,  (RB00583182), Paraná
A.C. Cervi, 3799, UPCB (UPCB0033314), Paraná
A.M. Giulietti, 1119, RB,  (RB01073877), São Paulo
G.B. Assis, 101, RB,  (RB01222995), São Paulo
K.D. Barreto, 1339, RB, 576336,  (RB00784114), ESA, 490346 (ESA015218), São Paulo
D. Sasaki, 689, RB, 408003,  (RB00349981), São Paulo
S.L. Jung, 105, RB, 458681,  (RB00515670), São Paulo
Tamandaré, 196, RB, 1417,  (RB00260029), São Paulo
V.C. Souza, 4139, ESA (ESA011831), São Paulo
W. Solms, 859, RB,  (RB01073893), São Paulo
C.A.M. Scaramuzza, 477, ESA (ESA008935), São Paulo
O. Yano, 10351, RB, 458030, ,  (RB00514986), São Paulo
P. Ormindo, s.n., RB, 424780, ,  (RB00381199), Rio de Janeiro
P. Ormindo, s.n., RB, 505414,  (RB00604636), Rio de Janeiro
I.S. Gottsberger, 38R-21071, US,  (US01935367), São Paulo
G. Hatschbach, 65305, MBM (MBM208193), Paraná
W. Mantovani, 986, RB, 458034, ,  (RB00514990), São Paulo

IMAGENS DE CAMPO/ILUSTRAÇÕES
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Figura 1: Dyckia tuberosa (Vell.) Beer

Figura 2: Dyckia tuberosa (Vell.) Beer

Figura 3: Dyckia tuberosa (Vell.) Beer

1029

Coleção Flora do Brasil 2020 - Jardim Botânico do Rio de Janeiro

https://imagemcampo.jbrj.gov.br/producao%2Fimagens_de_campo%2F13226477.jpg
https://imagemcampo.jbrj.gov.br/producao%2Fimagens_de_campo%2F297646568.jpg
https://imagemcampo.jbrj.gov.br/producao%2Fimagens_de_campo%2F297646570.jpg


Angiospermas Bromeliaceae A.Juss.

Figura 4: Dyckia tuberosa (Vell.) Beer

Figura 5: Dyckia tuberosa (Vell.) Beer

Figura 6: Dyckia tuberosa (Vell.) Beer
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Angiospermas Bromeliaceae A.Juss.

Figura 7: Dyckia tuberosa (Vell.) Beer
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Angiospermas Bromeliaceae A.Juss.

Dyckia tubifilamentosa Wand. &
G.M.Souza
DESCRIÇÃO

Caule: tipo rizoma(s). Folha: forma das lâmina(s) estreito(s) triangular(es); margem(ns) das lâmina(s) denso(s)
espinescente(s); superfície(s) adaxial das lâmina(s) denso(s) lepidota(s)/cinérea. Inflorescência: posição axilar(es); tipo
simples; tamanho da bráctea(s) mediana(s) do pedúnculo(s) menor que os entrenó(s); eixo da inflorescência(s) esparso(s)
lepidota(s); cor do indumento da inflorescência(s) ausente(s); forma das bráctea(s) floral(ais) oval(ais); ápice(s) das
bráctea(s) floral(ais) caudada(s); tamanho da bráctea(s) floral(ais) menor que as sépala(s). Flor: pedicelo(s) presente(s)
inconspícuo(s); forma das sépala(s) oval(ais); superfície(s) da face(s) abaxial das sépala(s) glabra(s); forma das pétala(s)
lanceada(s)/oblonga(s); cor das pétala(s) verde; indumento das pétala(s) ausente(s); filete(s) concrescido(s) acima do tubo
totalmente concrescido(s); posição dos estame(s) na(s) antese exserto(s).

COMENTÁRIO

Dyckia tubifilamentosa é a espécie com morfologia floral mais distinta dentro do gênero, especialmente pela forma do botão
floral, presença de um tubo estaminal muito mais longo que as pétalas e anteras coniventes, secundariamente divergentes
(Wanderley et al. 2014). A posição diferenciada deste táxon também é demostrada na filogenia de Gomes-da-Silva et al. (2019),
onde D. tubifilamentosa emerge fora do clado de Dyckia s.str., juntamente com D. ragonesei. 
É conhecida apenas para o Piauí. 

Forma de Vida
Erva, Suculenta

Substrato
Rupícola, Terrícola

DISTRIBUIÇÃO

Nativa, é endêmica do Brasil

Domínios Fitogeográficos
Caatinga, Cerrado

Tipos de Vegetação
Caatinga (stricto sensu), Cerrado (lato sensu)

Distribuição Geográfica
Ocorrências confirmadas
Nordeste (Piauí)

MATERIAL TESTEMUNHO

M.G.L. Wanderely, 2630, SP, 454078,  (SP002867), TEPB, Piauí, Typus
M.G.L. Wanderley, 2626, SP, 454077,  (SP002866), Piauí, Typus
A.S.F. Castro, 2303, EAC (EAC0047209), Piauí

IMAGENS DE CAMPO/ILUSTRAÇÕES
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Angiospermas Bromeliaceae A.Juss.

Figura 1: Dyckia tubifilamentosa Wand. & G.M.Souza

Figura 2: Dyckia tubifilamentosa Wand. & G.M.Souza

Figura 3: Dyckia tubifilamentosa Wand. & G.M.Souza
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Angiospermas Bromeliaceae A.Juss.

Figura 4: Dyckia tubifilamentosa Wand. & G.M.Souza

1034

Coleção Flora do Brasil 2020 - Jardim Botânico do Rio de Janeiro

https://imagemcampo.jbrj.gov.br/producao%2Fimagens_de_campo%2F299572483.jpg


Angiospermas Bromeliaceae A.Juss.

Dyckia uleana Mez
Tem como sinônimo
heterotípico Dyckia piracanjubensis Esteves & Gouda

DESCRIÇÃO

Caule: tipo rizoma(s). Folha: forma das lâmina(s) estreito(s) triangular(es); margem(ns) das lâmina(s) denso(s)
espinescente(s); superfície(s) adaxial das lâmina(s) glabra(s). Inflorescência: posição axilar(es); tipo simples; tamanho
da bráctea(s) mediana(s) do pedúnculo(s) menor que os entrenó(s); eixo da inflorescência(s) denso(s) lepidoto(s); cor do
indumento da inflorescência(s) ferrugíneo; forma das bráctea(s) floral(ais) oval(ais); ápice(s) das bráctea(s) floral(ais)
acuminado(s)/agudo(s); tamanho da bráctea(s) floral(ais) menor que as sépala(s). Flor: pedicelo(s) presente(s) inconspícuo(s);
forma das sépala(s) oval(ais); superfície(s) da face(s) abaxial das sépala(s) denso(s) lepidota(s); forma das pétala(s)
romboide(s); cor das pétala(s) laranja; indumento das pétala(s) ausente(s); filete(s) concrescido(s) acima do tubo mediano(s)
concrescido(s); posição dos estame(s) na(s) antese incluso(s).

Forma de Vida
Erva, Suculenta

Substrato
Rupícola, Terrícola

DISTRIBUIÇÃO

Nativa, é endêmica do Brasil

Domínios Fitogeográficos
Cerrado

Tipos de Vegetação
Campo Rupestre, Cerrado (lato sensu)

Distribuição Geográfica
Ocorrências confirmadas
Centro-Oeste (Goiás)
Possíveis ocorrências
Norte (Tocantins)
Centro-Oeste (Mato Grosso)
Sudeste (Minas Gerais)

MATERIAL TESTEMUNHO

A.P. Duarte, 10352, RB
E.H.G. Ule, 3134, B (B 10 0248900), R, 46474,  (R000046474), Typus
E. Ule, 510, P (P02177761), Goiás
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Angiospermas Bromeliaceae A.Juss.

Dyckia ursina L.B.Sm.
DESCRIÇÃO

Caule: tipo acaule. Folha: forma das lâmina(s) estreito(s) triangular(es); margem(ns) das lâmina(s) esparso(s) espinescente(s);
superfície(s) adaxial das lâmina(s) glabra(s)/esparso(s) lepidota(s)/verde/avermelhada. Inflorescência: posição axilar(es);
tipo simples/composta(s) primária(s); tamanho da bráctea(s) mediana(s) do pedúnculo(s) menor que os entrenó(s); eixo da
inflorescência(s) lanuginoso(s); cor do indumento da inflorescência(s) ferrugíneo; forma das bráctea(s) floral(ais) oval(ais);
ápice(s) das bráctea(s) floral(ais) acuminado(s)/agudo(s); tamanho da bráctea(s) floral(ais) menor que as sépala(s)/maior(es)
que as sépala(s). Flor: pedicelo(s) ausente(s); forma das sépala(s) oval(ais); superfície(s) da face(s) abaxial das sépala(s)
denso(s) tomentosa(s); forma das pétala(s) ovada(s); cor das pétala(s) laranja; indumento das pétala(s) ausente(s); filete(s)
concrescido(s) acima do tubo não concrescido(s); posição dos estame(s) na(s) antese incluso(s).

DESCRIÇÃO ADICIONAL

Erva terrícola. Folhas 12 a 26, secundas, as interiores eretas; roseta assimétrica; lâmina 30–65 × 1–3 cm, estreito-triangular,
face adaxial verde a avermelhada, esparsamente lepidota a glabra, face abaxial verde, esparsamente lepidota, margens esparso
espinescente; espinhos conspícuos, retrorsos, castanhos. Inflorescência axilar, ereta; pedúnculo 40–70 cm compr., robusto,
castanho, lanuginoso; brácteas pedunculares da porção mediana polísticas, menores, que os entrenós; porção fértil da
inflorescência simples, raro composta primária, com 1 a 4 ramos primários eretos a suberetos locados na base da porção fértil da
inflorescência; raque avermelhada lanuginosa, tricomas castanhos. Brácteas florais 1–2 × 0,3–0,6 cm, ovais, ápice acuminado,
lanuginosa, as basais na antese menores que o comprimento das sépalas. Flores sésseis, polísticas, na antese patentes; sépalas
1–1,3 × 0,5–1 cm, ovais, ápice agudo, lanuginosa; tricomas simples; pétalas 1–1,3 × 0,8–1 cm, ovadas, ápice agudo, alaranjada;
estames inclusos; filetes livres acima da liberação das pétalas; ovário 05–0,7 cm compr.; estilete 0,1–0,2 cm compr. Fruto 1,4–1,6
cm compr. 

COMENTÁRIO

Dyckia ursina ocorre como terrestre pelos campos rupestres de um trecho da Serra do Cipó, sendo provavelmente endêmica desta
região.
Dyckia ursina é morfologicamente parecida com D. sordida, D. inflexifolia e D. nobilis (veja comentário nas respectivas espécies)
por apresentar indumento ferrugíneo pela inflorescência. Entretanto, é uma espécie de fácil reconhecimento pelas folhas secundas,
flores sésseis, arredondadas e com densa presença de tricomas ferrugíneos. 

Forma de Vida
Erva, Suculenta

Substrato
Rupícola

DISTRIBUIÇÃO

Nativa, é endêmica do Brasil

Domínios Fitogeográficos
Cerrado

Tipos de Vegetação
Campo Rupestre

Distribuição Geográfica
Ocorrências confirmadas
Sudeste (Minas Gerais)
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Angiospermas Bromeliaceae A.Juss.

MATERIAL TESTEMUNHO

G. Martinelli, 915, RB, 182807,  (RB00640625), Minas Gerais
M.B. Foster, 636, SP, 44724,  (SP001757), Minas Gerais, Typus
L.B. Smith, 6697, NY,  (NY00873362), K,  (K000973258), Minas Gerais

IMAGENS DE CAMPO/ILUSTRAÇÕES

Figura 1: Dyckia ursina L.B.Sm.

Figura 2: Dyckia ursina L.B.Sm.
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Angiospermas Bromeliaceae A.Juss.

Figura 3: Dyckia ursina L.B.Sm.

Figura 4: Dyckia ursina L.B.Sm.

Figura 5: Dyckia ursina L.B.Sm.
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Angiospermas Bromeliaceae A.Juss.

Dyckia vicentensis Strehl
Tem como sinônimo
heterotípico Dyckia waechteri Strehl

DESCRIÇÃO

Caule: tipo rizoma(s)/estolão. Folha: forma das lâmina(s) estreito(s) triangular(es); margem(ns) das lâmina(s) denso(s)
espinescente(s); superfície(s) adaxial das lâmina(s) esparso(s) lepidota(s)/verde/avermelhada. Inflorescência: posição
axilar(es); tipo simples/composta(s) primária(s); tamanho da bráctea(s) mediana(s) do pedúnculo(s) menor que os entrenó(s)/
maior(es) que os entrenó(s); eixo da inflorescência(s) glabro(s)/pruinoso(s); cor do indumento da inflorescência(s) ausente(s);
forma das bráctea(s) floral(ais) triangular(es)/oval(ais); ápice(s) das bráctea(s) floral(ais) acuminado(s)/agudo(s); tamanho
da bráctea(s) floral(ais) menor que as sépala(s). Flor: pedicelo(s) presente(s) conspícuo(s)/presente(s) inconspícuo(s); forma
das sépala(s) oval(ais)/triangular(es)/elíptica(s); superfície(s) da face(s) abaxial das sépala(s) glabra(s)/pruinosa(s); forma
das pétala(s) obtrulada(s)/unguiculada(s); cor das pétala(s) laranja/vermelha; indumento das pétala(s) ausente(s); filete(s)
concrescido(s) acima do tubo não concrescido(s); posição dos estame(s) na(s) antese incluso(s).

DESCRIÇÃO ADICIONAL

Erva rupícola, rizomatosa ou raramente estolonífera. Folhas 11–40, raramente secundas, as interiores eretas ou suberetas, as
exteriores patentes a reflexas; roseta simétrica ou raramente assimétrica; lâmina 7–56 × 1–2,3 cm, estreito-triangular,
rija, face adaxial verde ou verde-amarelada, raramente avermelhada, geralmente esparsamente lepidota com escamas mais
concentradas na base, face abaxial com nervuras longitudinais inconspícuas, branca a cinérea, denso-lepidota com escamas
conspícuas, margens espinhoso-serradas; espinhos conspícuos, aduncos, antrorsos, rígidos, branco-esverdeados na base e
castanho-amarelados no ápice. Inflorescência axilar, ereta; pedúnculo 30–52 cm compr., delgado ou raramente robusto,
verde ou avermelhado, glabro, pruinoso; brácteas pedunculares da porção mediana polísticas, menores a ultrapassando os
entrenós; porção fértil da inflorescência simples ou composta primária com 1–11 ramos primários suberetos, locados
na base da porção fértil da inflorescência; raque verde ou avermelhada, pruinosa. Brácteas florais 0,7–2,9 × 0,5–1,2 cm,
oval-triangulares, ápice agudo a acuminado, ecarenadas, glabra ou pruinosa, as basais na antese menores a igualando o
comprimento das sépalas. Flores pediceladas, raramente inconspicuamente pediceladas, polísticas, as basais 2,5–3 cm
compr., na antese patentes ou raramente suberetas; cálice actinomorfo; sépalas 0,9–1,6 × 0,6–0,8 cm, oval-triangulares a
elípticas, ápice arredondado a agudo-acuminado, raramente bífido, levemente carenada, glabra ou pruinosa; pétalas 1,5–
1,9 × 0,8–1,1 cm, obtruladas, ápice arredondado ou raramente emarginado, unha presente, lâmina na antese ereta ou
subereta, alaranjada a vermelha, glabras; estames inclusos; filetes livres acima da liberação das pétalas; pistilo 1,3–1,5 cm
compr.; ovário ca. 0,6 × 0,26 cm; estilete ca. 0,4 cm compr. Sementes discoides.

COMENTÁRIO

Espécie heliófita, endêmica da região oeste do Rio Grande do Sul, onde ocorre em escarpas e afloramentos rochosos (em cerros e
cornijas) de arenito silicificado. Grandes populações ocorrem na região de arenização dos municípios de Maçambará, Unistalda,
São Francisco de Assis, Manoel Viana e Alegrete. O epíteto específico “vicentensis” faz referência ao município onde foi
primeiramente localizada, São Vicente do Sul. Apresenta relevante variação vegetativa, em porte, tipo de propagação (rizomatosa
ou estolonífera) e coloração de folhas. Apresenta afinidade morfológica com Dyckia tuberosa, da qual se distingue basicamente
pela ausência de tricomas no eixo da inflorescência e sépalas (vs. geralmente tomentosos) e presença de cerosidade nestas
estruturas (vs. cerosidade ausente).

Forma de Vida
Erva, Suculenta

Substrato
Rupícola, Terrícola

DISTRIBUIÇÃO

Nativa, é endêmica do Brasil
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Angiospermas Bromeliaceae A.Juss.

Domínios Fitogeográficos
Pampa

Tipos de Vegetação
Campo Limpo, Vegetação Sobre Afloramentos Rochosos

Distribuição Geográfica
Ocorrências confirmadas
Sul (Rio Grande do Sul)

MATERIAL TESTEMUNHO

J.N.C. Marchiori, 590, HDCF (HDCF002970), Rio Grande do Sul
T. Strehl, 1375, HAS, Rio Grande do Sul, Typus
G.A. Dettke, 503, RB,  (RB00660434), Rio Grande do Sul
R.A.X. Borges, 1231, ICN,  (ICN00038292), Rio Grande do Sul
M. Sobral, 4562, ICN, ,  (ICN00000146), Rio Grande do Sul, Typus

IMAGENS DE CAMPO/ILUSTRAÇÕES

Figura 1: Dyckia vicentensis Strehl

Figura 2: Dyckia vicentensis Strehl
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Angiospermas Bromeliaceae A.Juss.

Figura 3: Dyckia vicentensis Strehl

Figura 4: Dyckia vicentensis Strehl
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Angiospermas Bromeliaceae A.Juss.

Dyckia vilsonii P.J.Braun & C.Gastaldi
Tem como sinônimo
heterotípico Dyckia apiunensis P.J.Braun & C.Gastaldi

DESCRIÇÃO

Caule: tipo rizoma(s). Folha: forma das lâmina(s) estreito(s) triangular(es); margem(ns) das lâmina(s) denso(s)
espinescente(s); superfície(s) adaxial das lâmina(s) glabra(s)/esparso(s) lepidota(s). Inflorescência: posição axilar(es); tipo
simples/composta(s) primária(s); tamanho da bráctea(s) mediana(s) do pedúnculo(s) maior(es) que os entrenó(s); eixo da
inflorescência(s) esparso(s) tomentoso(s)/glabrescente(s); cor do indumento da inflorescência(s) ferrugíneo; forma das
bráctea(s) floral(ais) triangular(es)/oval(ais); ápice(s) das bráctea(s) floral(ais) acuminado(s)/atenuado(s); tamanho da
bráctea(s) floral(ais) maior(es) que as sépala(s). Flor: pedicelo(s) presente(s) conspícuo(s); forma das sépala(s) oval(ais);
superfície(s) da face(s) abaxial das sépala(s) glabra(s)/tomentosa(s); forma das pétala(s) obovada(s)/obtrulada(s); cor das
pétala(s) amarela; indumento das pétala(s) ausente(s); filete(s) concrescido(s) acima do tubo não concrescido(s); posição dos
estame(s) na(s) antese incluso(s).

DESCRIÇÃO ADICIONAL

Erva rupícola, rizomatosa. Folhas 40–90, as interiores eretas ou suberetas, as exteriores patentes a
reflexas; roseta simétrica; lâmina 25–75 × 1–4 cm, estreito-triangular, flexível, face adaxial verde ou verde-amarelada,
esparsamente lepidota a glabra, face abaxial longitudinalmente nervado-estriada, verde-amarelada, esparsamente
lepidota, margens denso espinhoso-serradas; espinhos conspícuos, triangulares, patentes ou aduncos, predominantemente
antrorsos, rígidos, castanho-esverdeados a cinéreos. Inflorescência axilar, ereta; pedúnculo 80–160 cm compr., robusto, verde ou
avermelhado, glabro; brácteas pedunculares da porção mediana polísticas, igualando ou ultrapassando os entrenós; porção fértil
da inflorescência simples ou composta primária, com 1–3 ramos primários suberetos ou patentes locados na base da porção
fértil da inflorescência; raque verde ou avermelhada, esparsamente tomentosa a glabrescente, tricomas castanhos. Brácteas
florais 0,6–2 × 0,3–0,9 cm, oval-triangulares, ápice atenuado-acuminado, levemente carenadas, glabrescente, as basais
na antese igualando o comprimento das flores. Flores conspicuamente pediceladas, polísticas, secundas,  1,5–2,5 cm
compr., na antese patentes; cálice actinomorfo; sépalas 0,8–1,8 × 0,4–0,8 cm, ovais a triangulares, ápice obtuso a arredondado,
amareladas, esparsamente tomentosa a glabra; pétalas 1–1.6 × 0,7–0,9 cm, obovadas a obtruladas, ápice arredondado a
emarginado, unha presente, lâmina na antese subpatente a patente, amarela, glabra; estames inclusos; filetes livres acima da
liberação das pétalas; ovário 0,3–0,8 × 0,2–0,3 cm; estilete 0,3–0,35 cm compr. Sementes discoides.

COMENTÁRIO

A espécie é heliófita ou, ocasionalmente, ciófita. Ocorre em escarpas rochosas no município de Apiúna, em Santa Catarina. O
epíteto específico “vilsonii” presta homenagem ao biólogo Vilson Müller. É morfologicamente similar a D. encholirioides, se
distinguindo por apresentar inflorescência geralmente simples (vs. composta), eixo da inflorescência e face abaxial das sépalas
glabrescentes (vs. com indumento persistente), flores secundas (vs. não secundas) e  lâminas das pétalas patentes (vs. suberetas).
No mesmo artigo onde foi originalmente descrita D. vilsonii, também foi descrita, para o mesmo município, D. apiunensis, sendo
as diferenças morfológicas apontadas, em maior parte, quantitativas. A observação de espécimes desta localidade revelaram
sobreposição nos caracteres originalmente apontados como diagnósticos. Diferenças significativas, taxonomicamente, entre as
populações de Apiúna, não se evidenciaram, se propondo considerá-las uma só espécie.

Forma de Vida
Erva, Suculenta

Substrato
Rupícola

DISTRIBUIÇÃO

Nativa, é endêmica do Brasil
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Angiospermas Bromeliaceae A.Juss.

Domínios Fitogeográficos
Mata Atlântica

Tipos de Vegetação
Floresta Ombrófila (Floresta Pluvial), Vegetação Sobre Afloramentos Rochosos

Distribuição Geográfica
Ocorrências confirmadas
Sul (Santa Catarina)

MATERIAL TESTEMUNHO

V. Müller & C. Gastaldi, s.n., HBR, 57549, Santa Catarina, Typus

IMAGENS DE CAMPO/ILUSTRAÇÕES

Figura 1: Dyckia vilsonii P.J.Braun & C.Gastaldi
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Angiospermas Bromeliaceae A.Juss.

Dyckia walteriana Leme
DESCRIÇÃO

Caule: tipo rizoma(s). Folha: forma das lâmina(s) estreito(s) triangular(es); margem(ns) das lâmina(s) denso(s)
espinescente(s)/esparso(s) espinescente(s); superfície(s) adaxial das lâmina(s) denso(s) lepidota(s)/esparso(s) lepidota(s)/
verde/branca. Inflorescência: posição axilar(es); tipo simples/composta(s) primária(s); tamanho da bráctea(s) mediana(s) do
pedúnculo(s) menor que os entrenó(s); eixo da inflorescência(s) pruinoso(s)/esparso(s) tomentoso(s)/denso(s) tomentoso(s)/
glabrescente(s)/lanuginoso(s); cor do indumento da inflorescência(s) ferrugíneo; forma das bráctea(s) floral(ais)
triangular(es)/oval(ais); ápice(s) das bráctea(s) floral(ais) agudo(s); tamanho da bráctea(s) floral(ais) menor que as sépala(s).
Flor: pedicelo(s) presente(s) inconspícuo(s); forma das sépala(s) orbicular(es); superfície(s) da face(s) abaxial das sépala(s)
denso(s) tomentosa(s); forma das pétala(s) elíptica(s); cor das pétala(s) amarela; indumento das pétala(s) ausente(s); filete(s)
concrescido(s) acima do tubo não concrescido(s); posição dos estame(s) na(s) antese exserto(s).

DESCRIÇÃO ADICIONAL

Erva rupícola ou terrícola, rizomatosa. Folhas ca. 50, as interiores suberetas, as exteriores reflexas; roseta simétrica; lâmina
75–90 × 3–3,4 cm, estreito-triangular, flexível, face adaxial verde, cinérea ou raramente avermelhada, denso-lepidota, face
abaxial longitudinalmente nervado-estriada, lepidota, margens espinhoso-serradas; espinhos conspícuos, aduncos, antrorsos,
rígidos, castanhos a pretos. Inflorescência axilar, ereta; pedúnculo ca. 80 cm compr., robusto, verde-avermelhado, tomentoso;
brácteas pedunculares da porção mediana polísticas, menores a igualando os entrenós; porção fértil da inflorescência composta
primária, com 3–12 ramos primários suberetos a patentes locados na base da porção fértil da inflorescência; raque verde-
avermelhada, densamente tomentosa, tricomas castanhos. Brácteas florais 3–5 × 3–4 cm, oval-triangulares, ápice agudo,
as basais na antese menores que o comprimento das sépalas. Flores inconspicuamente pediceladas, polísticas, formando
subverticilos, as basais ca. 1,6 cm compr., na antese patentes; cálice actinomorfo; sépalas 0,35–0,5 × 0,4–0,5 cm, orbiculares,
ápice obtuso-emarginado, esverdeadas, ecarenadas, lanuginosa; tricomas castanhos; pétalas ca. 1,2 × 0,6–0,7 cm, oblongo-
elípticas, ápice obtuso-emarginado, unha ausente, lâmina na antese subereta, amarela,  glabra; estames exsertos; filetes livres
acima da liberação das pétalas; pistilo 1,3–1,5 cm compr.; ovário ca. 0,6–0,7 × ca. 0,3 cm; estilete 0,5–0,7 cm compr. Fruto ca.
1,4 × 1 cm. Sementes discoides.

COMENTÁRIO

A espécie é heliófita e ocorre em afloramentos rochosos basálticos da formação Serra Geral, na região de Londrina, na porção
norte do estado do Paraná. O epíteto específico “walteriana” presta homenagem ao pesquisador Walter Miguel Kranz. É
morfologicamente similar a D. divaricata, se distinguindo facilmente por apresentar longos rizomas (vs. rizomas curtos), pelas
folhas adaxialmente denso-lepidotas (vs. esparso-lepidotas a glabras) e com espinhos das margens pretos, às vezes cobertos por
escamas cinéreas (vs. espinhos esverdeados), e ramos da inflorescência e sépalas cobertas por indumento castanho (vs. branco).

Forma de Vida
Erva, Suculenta

Substrato
Rupícola

DISTRIBUIÇÃO

Nativa, é endêmica do Brasil

Domínios Fitogeográficos
Mata Atlântica

Tipos de Vegetação
Vegetação Sobre Afloramentos Rochosos
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Angiospermas Bromeliaceae A.Juss.

Distribuição Geográfica
Ocorrências confirmadas
Sul (Paraná)

MATERIAL TESTEMUNHO

G. Hatschbach, 24853, UEC, 6830,  (UEC005102), UPCB, 169517 (UPCB0033309), RB, 169517, ,  (RB00259304), P
(P02177645), NY,  (NY00376566), NY,  (NY00376565), MBM (MBM015551), K,  (K000973260), MO (MO1357753),
UNOP (UNOP006316), US,  (US01935338), US,  (US01935339), Paraná
W. Kranz, 13, RB, 569378,  (RB00778776), RB, 569378,  (RB00778775), RB, 569378,  (RB00778494), Paraná, Typus

IMAGENS DE CAMPO/ILUSTRAÇÕES

Figura 1: Dyckia walteriana Leme

Figura 2: Dyckia walteriana Leme
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https://imagemcampo.jbrj.gov.br/producao%2Fimagens_de_campo%2F9615644.jpg
https://imagemcampo.jbrj.gov.br/producao%2Fimagens_de_campo%2F9615643.jpg


Angiospermas Bromeliaceae A.Juss.

Figura 3: Dyckia walteriana Leme

Figura 4: Dyckia walteriana Leme

Figura 5: Dyckia walteriana Leme
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Angiospermas Bromeliaceae A.Juss.

Figura 6: Dyckia walteriana Leme

BIBLIOGRAFIA

Musegante, J.V. da R.; Ribeiro, J.E.L. da S.; Ferraz, J.R.; Oliveira, P.O. de; Bianchini, E.; Medri, C. 2020. Geographical
distribution of Dyckia walteriana (Bromeliaceae), a recently described and endangered species endemic to the Serra Geral
formation, southern Brazil. Phytotaxa 438(4): 263–275.

1048

Coleção Flora do Brasil 2020 - Jardim Botânico do Rio de Janeiro

https://imagemcampo.jbrj.gov.br/producao%2Fimagens_de_campo%2F274350544.jpg


Angiospermas Bromeliaceae A.Juss.

Dyckia warmingii Mez
DESCRIÇÃO

Caule: tipo acaule. Folha: forma das lâmina(s) estreito(s) triangular(es); margem(ns) das lâmina(s) denso(s) espinescente(s);
superfície(s) adaxial das lâmina(s) glabra(s). Inflorescência: posição axilar(es); tipo simples; tamanho da bráctea(s)
mediana(s) do pedúnculo(s) menor que os entrenó(s); eixo da inflorescência(s) esparso(s) lepidota(s); cor do indumento da
inflorescência(s) branco; forma das bráctea(s) floral(ais) oval(ais); ápice(s) das bráctea(s) floral(ais) agudo(s); tamanho
da bráctea(s) floral(ais) menor que as sépala(s). Flor: pedicelo(s) presente(s) conspícuo(s); forma das sépala(s) oval(ais);
superfície(s) da face(s) abaxial das sépala(s) denso(s) lepidota(s); forma das pétala(s) obovada(s); cor das pétala(s) laranja;
indumento das pétala(s) ausente(s); filete(s) concrescido(s) acima do tubo totalmente concrescido(s); posição dos estame(s)
na(s) antese incluso(s).

DESCRIÇÃO ADICIONAL

Erva terrícola. Lâmina 1,3–1,6 cm larg., estreito-triangular, face adaxial denso-lepidota, face abaxial longitudinais inconspícuas,
lepidota, margens espinhoso-serradas; espinhos conspícuos, retrorsos, castanhos. Inflorescência axilar, ereta; pedúnculo
robusto; brácteas pedunculares da porção mediana menores, que os entrenós; porção fértil da inflorescência simples; raque
esparsamente furfurácea, tricomas brancos. Brácteas florais ovais, ápice acuminado, as basais na antese menores que o
comprimento das sépalas. Flores conspicuamente pediceladas, polísticas, as basais ca. 1,5 cm compr., na antese patentes ou
reflexas; sépalas 0,6–0,8 cm compr., ovais, ápice agudo, pétalas obovadas, ápice obtuso; estames inclusos; filetes conatos acima
da liberação das pétalas.

COMENTÁRIO

Dyckia warmingii é conhecida apenas por fragmentos. É necessário buscas  na localidade-típo  na  tentativa  de  reencontrá-la.  

Forma de Vida
Erva, Suculenta

Substrato
Terrícola

DISTRIBUIÇÃO

Nativa, é endêmica do Brasil

Domínios Fitogeográficos
Cerrado

Tipos de Vegetação
Cerrado (lato sensu)

Distribuição Geográfica
Ocorrências confirmadas
Sudeste (Minas Gerais)

MATERIAL TESTEMUNHO

A. Warming, s.n., B (B 10 0248893), C, Minas Gerais, Typus

1049

Coleção Flora do Brasil 2020 - Jardim Botânico do Rio de Janeiro



Angiospermas Bromeliaceae A.Juss.

Dyckia weddelliana Baker
DESCRIÇÃO

Caule: tipo rizoma(s). Folha: forma das lâmina(s) estreito(s) triangular(es); margem(ns) das lâmina(s) esparso(s)
espinescente(s); superfície(s) adaxial das lâmina(s) glabra(s). Inflorescência: posição axilar(es); tipo simples/composta(s)
primária(s); tamanho da bráctea(s) mediana(s) do pedúnculo(s) menor que os entrenó(s); eixo da inflorescência(s) denso(s)
lepidoto(s); cor do indumento da inflorescência(s) ferrugíneo; forma das bráctea(s) floral(ais) oval(ais); ápice(s) das
bráctea(s) floral(ais) agudo(s); tamanho da bráctea(s) floral(ais) menor que as sépala(s). Flor: pedicelo(s) presente(s)
conspícuo(s); forma das sépala(s) oval(ais)/oblonga(s); superfície(s) da face(s) abaxial das sépala(s) denso(s) lepidota(s);
forma das pétala(s) obovada(s); cor das pétala(s) amarela/vermelha; indumento das pétala(s) ausente(s); filete(s)
concrescido(s) acima do tubo totalmente concrescido(s); posição dos estame(s) na(s) antese incluso(s).

DESCRIÇÃO ADICIONAL

Erva terrícola ou rupícola. Lâmina foliar 50–70 × 2,3–2,6 cm, estreito-triangular, face adaxial verde, lepidota, face abaxial
verde, lepidota, denso-lepidota, margens esparsamente espinhoso-serradas; espinhos conspícuos, aduncos, retrorsos, castanhos.
Inflorescência axilar, ereta; pedúnculo ca. 67 cm compr., robusto, verde, tomentoso; brácteas pedunculares da porção mediana
polísticas, menores que os entrenós; porção fértil da inflorescência simples; raque alaranjada, tomentoso, tricomas castanhos.
Brácteas florais 0,7–0,9 cm compr., ovais, ápice agudo, as basais na antese menores que o comprimento das sépalas. Flores
conspicuamente pediceladas, polísticas, as basais 1,1–1,3 cm compr., na antese suberetas a patentes; sépalas 0,6–0,9 × 0,4–
0,5 cm, elípticas, ápice obtuso, alaranjadas, pétalas 1–1,2 cm compr., obovadas, ápice arredondado, lâmina na antese ereta a
subereta, alaranjada; estames inclusos; filetes totalmente conatos; 

COMENTÁRIO

Dyckia weddelliana é uma espécie pouco conhecida. Novas coletas nas localidades de ocorrência devem ser efetuadas para
aprofundar o conhecimento sobre a espécie

Forma de Vida
Erva, Suculenta

Substrato
Rupícola, Terrícola

DISTRIBUIÇÃO

Nativa, é endêmica do Brasil

Domínios Fitogeográficos
Cerrado

Tipos de Vegetação
Campo Rupestre, Cerrado (lato sensu)

Distribuição Geográfica
Ocorrências confirmadas
Centro-Oeste (Goiás)
Sudeste (Minas Gerais)

MATERIAL TESTEMUNHO

A. Weddell, 2584, P (P00438707), P (P00438706), Typus
H.S. Irwin, 11929, K,  (K000976033), UB, NY
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Angiospermas Bromeliaceae A.Juss.

Edmundoa Leme
Este tratamento é composto pelos seguintes táxons: Edmundoa, Edmundoa ambigua, Edmundoa lindenii, Edmundoa perplexa.

COMO CITAR

Monteiro, R.F. 2020. Edmundoa in Flora do Brasil 2020. Jardim Botânico do Rio de Janeiro. Disponível em: http://
floradobrasil.jbrj.gov.br/reflora/floradobrasil/FB6082.

DESCRIÇÃO

Ervas epífitas ou terrestres, ca. 30-60 cm alt. Folhas patentes a recurvadas: bainha alva, esverdeada ou castanha, indumento
lepidoto; lâmina cartácea verde, podendo apresentar máculas verde-escuras, lepidota, aculeada ou raramente inteira,  ápice
atenuado-mucronado. Pedúnculo ereto, emergindo a roseta foliar ou raramente incluso na roseta foliar, geralmente alvo,  lanoso;
brácteas do pedúnculo ovais a oblongas, lanceoladas ou elípticas, esverdeadas a rosadas, lepidotas, margem serrilhada, ápice
agudo, acuminado ou mucronado. Inflorescência corimbiforme, congesta, lanuginosa. Bráctea primária elípitca a oval, verde
a verde-avermelhada, lepidota, margem aculeada, ápice atenuado-mucronado. Bráctea floral lanceolada, ovais ou oblongas,
margem inteira, ápice mucronado. Flores polísticas, sésseis ou pediceladas; sépalas lanceoladas ou elípticas, alvas ou verdes,
livres ou conatas na base, assimétricas, lepidotas,  margem inteira, ápice mucronado; pétalas lanceoladas ou oblanceoladas, alvas,
livres, ápice agudo ou arredondado, ereto ou cuculado; apêndices petalíneos presentes ou ausentes, estames inclusos, monadelfos,
adnatos às pétalas; estigma incluso; hipanto alvo, lanuginoso. Fruto baga. 
    

COMENTÁRIO

    Edmundoa é um gênero parafilético (Silvestro et al. 2014) visto que E. lindenii (Regel) Leme emerge em um clado juntamente
com Wittrockia cyathiformis (Vell.) Leme em uma linhagem distinta das demais espécies de Edmundoa e, por isso, sua
circunscrição deve ser revista. Ainda que tenha sido muito bem descrito e trabalhado taxonomicamente por Leme (1997),
Wanderley et al. (2007) tratou Edmundoa, bem como Wittrockia, como sinônimos de Canistrum, alegando um contínuo nos
caracteres considerados diagnósticos.
    Considerando que apenas duas espécies de Wittrockia e de Canistrum foram incluídas na hipótese evolutiva de Silvestro (2014),
e em Evans (2015) o Edmundoa é recuperado em uma grande politomia, novas análises são desejáveis para a certeza de qual
melhor adequação na taxonomia desse grupo se faz necessária.

Forma de Vida
Erva

Substrato
Epífita, Rupícola, Terrícola

DISTRIBUIÇÃO

Nativa, é endêmica do Brasil

Domínios Fitogeográficos
Mata Atlântica

Tipos de Vegetação
Floresta Estacional Semidecidual, Floresta Ombrófila (Floresta Pluvial)

Distribuição Geográfica
Ocorrências confirmadas
Nordeste (Bahia)
Sudeste (Espírito Santo, Minas Gerais, Rio de Janeiro, São Paulo)
Sul (Paraná, Rio Grande do Sul, Santa Catarina)
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Angiospermas Bromeliaceae A.Juss.

CHAVE DE IDENTIFICAÇÃO

1. Apendices petalíneos presentes ..... Edmundoa lindenii 
1'. Apendices petalíneos ausentes.
        2. Sépalas livres ......... Edmundoa perplexa 
        2'. Sépalas conatas ..... Edmundoa ambigua 

BIBLIOGRAFIA

Evans, T.M., Jabalily, R.S., Faria, A.P.G., Sousa, L.O.F., Wendt, T., Brown, G.K. 2015. Phylogenetic relationships in
Bromelioideae based on chloroplast DNA sequence data. Syst Bot 40: 116-128.
Leme, E. M. C. 1997. Canistrum, Bromélias da Mata Atlântica. Ed. Salamandra, Rio de Janeiro, 107p.Smith L. B. & R. J. Downs.
1979. Bromelioideae (Bromeliaceae). Flora Neotropica 14: 1493–2142.
Silvestro, D., Zizka, G., Schulte, K. 2014. Disentangling the Effects of Key Innovations on the Diversification of Bromelioideae
(Bromeliaceae). Evol 68, 163-175.  
Wanderley, M.G.L., Martins, S.M., Costa, A.F., Moreira, B.A., Sousa, G.M., Martinelli, G., Ogawa, K., Versieux, L. M.,
Fiorato, L., Louzada, R. B., Forzza, R.C., Moura, R.L., Tardivo, R.C., Proença, S.L., Lima, T.T. & Oliveira, V.S. 2007
Bromeliaceae. In: Melhem, T.S.A., Walderley, M.G.L., Martins, S.M., Jung-Mendaçolli, S.L., Shepherd, G.J & Kirizawa, M.
(eds.) Flora Fanerogâmica do Estado de São Paulo. 5: 39-161.
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Angiospermas Bromeliaceae A.Juss.

Edmundoa ambigua (Wand. & Leme)
Leme
Tem como sinônimo
homotípico Canistrum ambiguum (Wamd. & Leme) Wand. & B.A. Moreira

DESCRIÇÃO

Folha: bainha(s) oval(ais)/elíptica(s); lâmina(s) oblonga(s)/lepidota(s)/margem(ns) aculeada(s)/ápice(s) mucronado(s)/verde.
Inflorescência: bráctea(s) oval(ais)/avermelhada/esverdeada/lepidota(s)/margem(ns) aculeada(s)/ápice(s) mucronado(s);
tamanho acima da roseta(s) foliar(es); tipo corimbiforme(s). Flor: bráctea(s) maior(es) que ovário(s)/lanceolada(s)/
lanuginosa(s)/margem(ns) inteira/ápice(s) agudo(s); pedicelo(s) ausente(s); sépala(s) lanceolada(s)/alvo/lepidota(s)/ápice(s)
mucronado(s); pétala(s) oblanceolada(s)/alvo/ápice(s) arredondado(s).

Forma de Vida
Erva

Substrato
Epífita, Rupícola

DISTRIBUIÇÃO

Nativa, é endêmica do Brasil

Domínios Fitogeográficos
Mata Atlântica

Tipos de Vegetação
Floresta Ombrófila (Floresta Pluvial)

Distribuição Geográfica
Ocorrências confirmadas
Sudeste (Rio de Janeiro, São Paulo)

MATERIAL TESTEMUNHO

Oliveira, A., 1114, RB
D. Sucre, s.n., RB, 184234,  (RB00643650)

BIBLIOGRAFIA

Leme, E. M. C. 1997. Canistrum, Bromélias da Mata Atlântica. Ed. Salamandra, Rio de Janeiro, 107p.
Wanderley, M.G.L., Martins, S.M., Costa, A.F., Moreira, B.A., Sousa, G.M., Martinelli, G., Ogawa, K., Versieux, L. M.,
Fiorato, L., Louzada, R. B., Forzza, R.C., Moura, R.L., Tardivo, R.C., Proença, S.L., Lima, T.T. & Oliveira, V.S. 2007
Bromeliaceae. In: Melhem, T.S.A., Walderley, M.G.L., Martins, S.M., Jung-Mendaçolli, S.L., Shepherd, G.J & Kirizawa, M.
(eds.) Flora Fanerogâmica do Estado de São Paulo. 5: 39-161.
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Angiospermas Bromeliaceae A.Juss.

Edmundoa lindenii (Regel) Leme
Este tratamento é composto pelos seguintes táxons: Edmundoa lindenii, .

Tem como sinônimo
basiônimo Canistrum lindenii (Regel) Mez
basiônimo Nidularium lindenii Regel
homotípico Canistrum lindeni (Regel) Mez
homotípico Canistrum lindenii  Reitz f. rm. lindenii
homotípico Canistrum lindenii  f. rm. viride Reitz
homotípico Canistrum lindenii  f. rm. viride Reitz
homotípico Canistrum lindenii  (Regel) Mez var.  lindenii
homotípico Canistrum lindenii  var.  roseum (E.Morren) L.B.Sm.
homotípico Canistrum lindenii  var.  viride (E.Morren) Reitz
homotípico Canistrum lindenii var. lindenii  (Regel) Mez f.  lindenii
heterotípico Aechmea fusca Baker
heterotípico Aechmea rosea (E.Morren) Baker
heterotípico Aechmea viridis (E.Morren) Baker
heterotípico Billbergia canephora Baker
heterotípico Canistrum binotii Mez
heterotípico Canistrum eburneum E.Morren
heterotípico Canistrum fuscum (Baker) E.Morren ex Mez
heterotípico Canistrum lindenii  f. rm. roseum Reitz
heterotípico Canistrum roseum E.Morren
heterotípico Canistrum viride E.Morren
heterotípico Edmundoa lindenii  var.  rosea (E.Morren) Leme
Aechmea eburnea (E.Morren) Baker

DESCRIÇÃO

Folha: bainha(s) elíptica(s)/castanho/margem(ns) aculeada(s); lâmina(s) oblonga(s)/margem(ns) aculeada(s)/ápice(s)
mucronado(s)/verde. Inflorescência: bráctea(s) oval(ais)/avermelhada/esverdeada/lepidota(s)/margem(ns) aculeada(s)/
ápice(s) mucronado(s); tamanho abaixo da roseta(s) foliar(es); tipo corimbiforme(s). Flor: bráctea(s) maior(es) que sépala(s)/
maior(es) que ovário(s)/oblonga(s)/lanuginosa(s)/margem(ns) aculeada(s)/ápice(s) agudo(s); pedicelo(s) presente(s); sépala(s)
lanceolada(s)/alvo/esverdeada/lepidota(s)/ápice(s) mucronado(s); pétala(s) oblanceolada(s)/verde/ápice(s) agudo(s)/apêndice(s)
fimbriado(s).

Forma de Vida
Erva

Substrato
Epífita, Rupícola, Terrícola

DISTRIBUIÇÃO

Nativa, é endêmica do Brasil

Domínios Fitogeográficos
Mata Atlântica

Tipos de Vegetação
Floresta Estacional Semidecidual, Floresta Ombrófila (Floresta Pluvial)

Distribuição Geográfica
Ocorrências confirmadas
Nordeste (Bahia)
Sudeste (Espírito Santo, Minas Gerais, Rio de Janeiro, São Paulo)
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Sul (Paraná, Rio Grande do Sul, Santa Catarina)

MATERIAL TESTEMUNHO

W.W. Thomas, 11805, NY, 442049,  (NY00545599), Bahia
M. Verdi, 4903, FURB (FURB01103)
R.C. Forzza, 4465, RB, 442049,  (RB00488925), Rio de Janeiro

BIBLIOGRAFIA

Leme, E. M. C. 1997. Canistrum, Bromélias da Mata Atlântica. Ed. Salamandra, Rio de Janeiro, 107p.
Wanderley, M.G.L., Martins, S.M., Costa, A.F., Moreira, B.A., Sousa, G.M., Martinelli, G., Ogawa, K., Versieux, L. M.,
Fiorato, L., Louzada, R. B., Forzza, R.C., Moura, R.L., Tardivo, R.C., Proença, S.L., Lima, T.T. & Oliveira, V.S. 2007
Bromeliaceae. In: Melhem, T.S.A., Walderley, M.G.L., Martins, S.M., Jung-Mendaçolli, S.L., Shepherd, G.J & Kirizawa, M.
(eds.) Flora Fanerogâmica do Estado de São Paulo. 5: 39-161.
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Angiospermas Bromeliaceae A.Juss.

Edmundoa perplexa (L.B.Sm.) Leme
Tem como sinônimo
basiônimo Canistrum perplexum L.B.Sm.

DESCRIÇÃO

Folha: bainha(s) elíptica(s)/castanho/inteira; lâmina(s) oblonga(s)/margem(ns) aculeada(s)/ápice(s) mucronado(s)/verde.
Inflorescência: bráctea(s) oval(ais)/elíptica(s)/avermelhada/esverdeada/lepidota(s)/margem(ns) aculeada(s)/ápice(s)
mucronado(s); tamanho abaixo da roseta(s) foliar(es); tipo corimbiforme(s). Flor: bráctea(s) maior(es) que ovário(s)/
lanceolada(s)/oval(ais)/lanuginosa(s)/margem(ns) inteira/ápice(s) agudo(s); pedicelo(s) ausente(s); sépala(s) lanceolada(s)/alvo/
lepidota(s)/ápice(s) mucronado(s); pétala(s) oblanceolada(s)/alvo/ápice(s) agudo(s).

Forma de Vida
Erva

Substrato
Epífita

DISTRIBUIÇÃO

Nativa, é endêmica do Brasil

Domínios Fitogeográficos
Mata Atlântica

Tipos de Vegetação
Floresta Ombrófila (Floresta Pluvial)

Distribuição Geográfica
Ocorrências confirmadas
Sudeste (São Paulo)

MATERIAL TESTEMUNHO

E.M.C. Leme, 2956, RB, 432199,  (RB00369750), HB, SEL
G. Martinelli, 15939, RB, 342252, ,  (RB00643653)

BIBLIOGRAFIA

Leme, E. M. C. 1997. Canistrum, Bromélias da Mata Atlântica. Ed. Salamandra, Rio de Janeiro, 107p.
Wanderley, M.G.L., Martins, S.M., Costa, A.F., Moreira, B.A., Sousa, G.M., Martinelli, G., Ogawa, K., Versieux, L. M.,
Fiorato, L., Louzada, R. B., Forzza, R.C., Moura, R.L., Tardivo, R.C., Proença, S.L., Lima, T.T. & Oliveira, V.S. 2007
Bromeliaceae. In: Melhem, T.S.A., Walderley, M.G.L., Martins, S.M., Jung-Mendaçolli, S.L., Shepherd, G.J & Kirizawa, M.
(eds.) Flora Fanerogâmica do Estado de São Paulo. 5: 39-161.

1056

Coleção Flora do Brasil 2020 - Jardim Botânico do Rio de Janeiro

http://reflora.jbrj.gov.br/files/voucher.html?imagem=DZI/rb/0/36/97/50/00369750.dzi
http://reflora.jbrj.gov.br/files/voucher.html?imagem=DZI/rb/0/64/36/53/00643653.dzi
http://reflora.jbrj.gov.br/files/voucher.html?imagem=DZI/rb/0/64/36/53/00643653-1.dzi


Angiospermas Bromeliaceae A.Juss.

Eduandrea Leme et al.
Este tratamento é composto pelos seguintes táxons: Eduandrea, Eduandrea selloana.

COMO CITAR

Monteiro, R.F. 2020. Eduandrea in Flora do Brasil 2020. Jardim Botânico do Rio de Janeiro. Disponível em: http://
floradobrasil.jbrj.gov.br/reflora/floradobrasil/FB34344.

Tem como sinônimo
homotípico Andrea Mez

DESCRIÇÃO

Erva terrícola ou rupícola, 30-48 cm alt. Folhas recurvadas; bainha 6-7,5 x 2 cm, oval a elíptica, creme a verde-claro, lepidota,
margem inteira; lâmina 58-70 x 1-1,7 cm, linear, verde, lepidota, margem inteira, canaliculada, ápice acuminado. Pedúnculo
ereto, 13-35 cm compr., 3-7 mm diâm., verde-claro, lepidoto; brácteas do pedúnculo eretas a patentes, 4,5-38,1 x 0,6-1,3
cm, linear-lanceoladas a lanceoladas, verdes, lepidotas, margem inteira, ápice atenuado. Inflorescência composta, congesta,
globosa, 3,6-7,8 cm compr., 3,8-6,6 cm diâm.; raque verde, lepidota; bráctea primária 2-4,6 x 1,1-1,4 cm, oval, verde, lepidota,
margem aculeada, acúleos 0,5 mm compr., ápice atenuado-mucronado ou obtuso-mucronado. Bráctea floral 1,1-1,3 x 0,6-0,8
cm, triangular, simétrica, verde, carenada, lepidota, margem serrilhada, ápice agudo-mucronado. Flores sésseis; sépalas 1-1,3
x 0,4-0,5 cm, oblongas, verdes, conatas por ca. 2 mm, lepidotas  margem inteira, ápice agudo; pétalas 1,4-1,7 x 0,5-0,7 cm,
espatuladas, alva com margem levemente azul ou violeta na antese e lilás pós-antese, glabras, conatas por ca. 2 mm, apresentando
duas calosidades, ápice agudo; estames com filetes coplanados, adnatos à corola, 8-12 mm compr.; anteras lineares, 4 mm compr.
curvas no ápice, alvas, dorsifixas; estigma conduplicado-espiralado, alvo; hipanto 4-10 mm compr., oval. Fruto bacáceo, 7-10
mm diam., oval, verde a verde-azulado, com odor adocicado.

COMENTÁRIO

Gênero monoespecífico, Eduandrea é endêmico da Cadeia do Espinhaço no sudeste do Brasil ocorrendo em local sombreado de
solo argiloso bastante úmido, próximo a cursos d'água sob Floresta Estacional. 
A margem da lâmina foliar inteira é uma característica presente no gênero e incomum em Bromleioideae, assim como sua
inflorescência globosa com brácteas primárias verdes ovais na base da inflorescência lembrando a inflorescência de algumas
espécies de Rapateaceae.

Forma de Vida
Erva

Substrato
Rupícola, Terrícola

DISTRIBUIÇÃO

Nativa, é endêmica do Brasil

Domínios Fitogeográficos
Cerrado

Tipos de Vegetação
Campo Rupestre

Distribuição Geográfica
Ocorrências confirmadas
Sudeste (Minas Gerais)

BIBLIOGRAFIA
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Brown, G., Leme, E.M.C. 2005 The re-establishment of Andrea (Bromeliaceae: Bromelioideae), a monotypic genus from
Southeastern Brazil threatened with extinction." Taxon 54(1): 63-70.
Guarçoni, E.A.E., Paula, C.C. 2008. Eduandrea selloana: Field Notes on a New Area Occurrence J. Bromeliad Soc. 58(2): 65-69
Guarçoni, E.A.E., Paula, C.C., Costa, A.F. 2010. Bromeliaceae do Parque Estadual da Serra do Rola-Moça, Minas Gerais.
Rodrigue#sia 61(3): 467-490. 
Leme, E.M.C. 1998. Canistropsis – Bromélias da Mata Atlântica. Rio de Janeiro, Salamandra, 143p.
Leme, E.M.C.; Till, W.; Brown, G.K.; Grant, J.R. & Govaerts, R. 2008. Eduandrea, a new generic name for Andrea. J. Bromeliad
Soc. 58(2): 61-64.
Luiz-Santos, A., Wanderley, M.G.L. 2012. Flora da Serra do Cipo#, Minas Gerais, Brasil: Bromeliaceae – Bromelioideae. Bol.
Bot. Univ. Sa#o Paulo, 30 (2): 89-107.
Smith, L. B. & R. J. Downs. 1979. Bromelioideae (Bromeliaceae). Flora Neotropica Monograph 14: 1493-2141. Hafner Press,
New York, New York, USA.
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Angiospermas Bromeliaceae A.Juss.

Eduandrea selloana (Baker) Leme et al.
Tem como sinônimo
basiônimo Quesnelia selloana Baker
homotípico Andrea selloana (Baker) Mez
homotípico Canistropsis selloana (Baker) Leme
homotípico Nidularium selloanum (Baker) E.Pereira & Leme

DESCRIÇÃO

Erva terrícola ou rupícola, 30-48 cm alt. Folhas recurvadas; bainha 6-7,5 x 2 cm, oval a elíptica, creme a verde-claro, lepidota,
margem inteira; lâmina 58-70 x 1-1,7 cm, linear, verde, lepidota, margem inteira, canaliculada, ápice acuminado. Pedúnculo
ereto, 13-35 cm compr., 3-7 mm diâm., verde-claro, lepidoto; brácteas do pedúnculo eretas a patentes, 4,5-38,1 x 0,6-1,3
cm, linear-lanceoladas a lanceoladas, verdes, lepidotas, margem inteira, ápice atenuado. Inflorescência composta, congesta,
globosa, 3,6-7,8 cm compr., 3,8-6,6 cm diâm.; raque verde, lepidota; bráctea primária 2-4,6 x 1,1-1,4 cm, oval, verde, lepidota,
margem aculeada, acúleos 0,5 mm compr., ápice atenuado-mucronado ou obtuso-mucronado. Bráctea floral 1,1-1,3 x 0,6-0,8
cm, triangular, simétrica, verde, carenada, lepidota, margem serrilhada, ápice agudo-mucronado. Flores sésseis; sépalas 1-1,3
x 0,4-0,5 cm, oblongas, verdes, conatas por ca. 2 mm, lepidotas  margem inteira, ápice agudo; pétalas 1,4-1,7 x 0,5-0,7 cm,
espatuladas, alva com margem levemente azul ou violeta na antese e lilás pós-antese, glabras, conatas por ca. 2 mm, apresentando
duas calosidades, ápice agudo; estames com filetes coplanados, adnatos à corola, 8-12 mm compr.; anteras lineares, 4 mm compr.
curvas no ápice, alvas, dorsifixas; estigma conduplicado-espiralaso, alvo; hipanto 4-10 mm compr., oval. Fruto bacáceo, 7-10
mm diam., oval, verde a verde-azulado, com odor adocicado (Brown & Leme 2005, Guarçoni et al. 2010).

Forma de Vida
Erva

Substrato
Rupícola, Terrícola

DISTRIBUIÇÃO

Nativa, é endêmica do Brasil

Domínios Fitogeográficos
Cerrado

Tipos de Vegetação
Campo Rupestre

Distribuição Geográfica
Ocorrências confirmadas
Sudeste (Minas Gerais)

MATERIAL TESTEMUNHO

Damazio, L., s.n., RB, 112227,  (RB00247515)
F. Sellow, 65, P (P00753373), Typus
G. Martinelli, 2708, RB, 195566,  (RB00247765)

IMAGENS DE CAMPO/ILUSTRAÇÕES
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Angiospermas Bromeliaceae A.Juss.

Figura 1: Eduandrea selloana (Baker) Leme et al.

Figura 2: Eduandrea selloana (Baker) Leme et al.

Figura 3: Eduandrea selloana (Baker) Leme et al.
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Angiospermas Bromeliaceae A.Juss.

Figura 4: Eduandrea selloana (Baker) Leme et al.

BIBLIOGRAFIA

Brown, G., Leme, E.M.C. 2005 The re-establishment of Andrea (Bromeliaceae: Bromelioideae), a monotypic genus from
Southeastern Brazil threatened with extinction." Taxon 54(1): 63-70.
Guarçoni, E.A.E., Paula, C.C. 2008. Eduandrea selloana: Field Notes on a New Area Occurrence J. Bromeliad Soc. 58(2): 65-69
Guarçoni, E.A.E., Paula, C.C., Costa, A.F. 2010. Bromeliaceae do Parque Estadual da Serra do Rola-Moça, Minas
Gerais. Rodrigue#sia 61(3): 467-490. 
Leme, E.M.C. 1998. Canistropsis – Bromélias da Mata Atlântica. Rio de Janeiro, Salamandra, 143p.
Leme, E.M.C.; Till, W.; Brown, G.K.; Grant, J.R. & Govaerts, R. 2008. Eduandrea, a new generic name for Andrea. J. Bromeliad
Soc. 58(2): 61-64.
Luiz-Santos, A., Wanderley, M.G.L. 2012. Flora da Serra do Cipo#, Minas Gerais, Brasil: Bromeliaceae – Bromelioideae. Bol.
Bot. Univ. Sa#o Paulo, 30 (2): 89-107.
Smith, L. B. & R. J. Downs. 1979. Bromelioideae (Bromeliaceae). Flora Neotropica Monograph 14: 1493-2141. Hafner Press,
New York, New York, USA.
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Angiospermas Bromeliaceae A.Juss.

Encholirium Mart. ex Schult. & Schult.f.
Este tratamento é composto pelos seguintes táxons: Encholirium, Encholirium agavoides, Encholirium ascendens, Encholirium
biflorum, Encholirium brachypodum, Encholirium bracteatum, Encholirium ctenophyllum, Encholirium diamantinum,
Encholirium disjunctum, Encholirium eddie-estevesii, Encholirium erectiflorum, Encholirium fragae, Encholirium gracile,
Encholirium heloisae, Encholirium horridum, Encholirium irwinii, Encholirium josinoinarcisae, Encholirium kranzianum,
Encholirium longiflorum, Encholirium luxor, Encholirium magalhaesii, Encholirium maximum, Encholirium pedicellatum,
Encholirium pierrebraunii, Encholirium pulchrum, Encholirium reflexum, Encholirium scrutor, Encholirium spectabile,
Encholirium splendidum, Encholirium subsecundum, Encholirium viridicentrum, Encholirium vogelii.

COMO CITAR

Forzza, R.C. 2020. Encholirium in Flora do Brasil 2020. Jardim Botânico do Rio de Janeiro. Disponível em: http://
floradobrasil.jbrj.gov.br/reflora/floradobrasil/FB6086.

DESCRIÇÃO

Ervas rupícolas ou de solos areno-pedregosos, raramente terrícola; isoladas ou, mais freqüentemente, formando grandes
touceiras; acuales ou com rizomas desenvolvidos e com grandes ramificações laterais. Folhas densamente rosuladas, ereto-
patentes, reflexas ou secundas; bainha foliar ampla, oval, coriácea, totalmente castanha ou alva, margem inteira ou raramente
com acúleos muito reduzidos na porção distal; lâmina foliar crassa, verde, verde-avermelhada, verde-amarelada, nigrescente ou
cinérea, triangular-lanceolada, margem aculeada, mais raramente, aculeado-serrilhada ou inteira. Pedúnculo verde, castanho
ou glauco, terminal, com numerosas brácteas, conspícuo, ereto, em geral glabro ou esparsamente lepidoto. Brácteas do
pedúnculo foliáceas até a região mediana, foliáceas ou não no terço superior, cinéreas, estramíneas, verde-avermelhadas,
verdes ou castanhas, menores, igualando ou excedendo os entrenós, triangular-lanceoladas, lanceoladas, oval-lanceoladas,
com ápice agudo, atenuado, acuminado a aristado, de margem inteira a fortemente aculeada, eretas, patentes ou reflexas,
glabras a lepidotas. Inflorescência simples (racemo) ou composta (duplo racemo heterotético), pauciflora a multiflora, laxa
a congesta. Brácteas florais conspícuas até muito reduzidas, estramíneas, castanhas, verdes, levemente rosadas ou vináceas,
linear-lanceoladas, lanceoladas, oval-lanceoladas, oval-triangulares, largo-ovais ou obovais, com margem inteira ou serrilhada,
glabras ou glabrescentes. Flores  actinomorfas, monoclinas, pediceladas, ocasionalmente sésseis, patentes, secundas, reflexas
ou quase paralelas à raque (eretas); sépalas livres, verdes a verde-amareladas, amarelas, vináceas ou róseas, ovais, oval-
triangulares, triangular-lanceoladas ou obovais, com margem inteira ou levemente crenada, sobrepostas ou não, simétricas
ou excepcionalmente assimétricas, glabras ou muito raramente com indumento nas margens; pétalas livres, creme, creme-
esverdeadas, verdes, verde-amareladas, amarelas, ou vináceas, elípticas, ovais ou obovais, com margem inteira, muito raramente
levemente crenada ou ciliada, completamente sobrepostas a não sobrepostas, simétricas, glabras; estames 6, inclusos ou
exsertos; filetes livres ou brevemente conatos na base;  ovário súpero a parcialmente ínfero, verde, trígono, trilobado, glabro;
estilete trilobado, inconspícuo ou desenvolvido, incluso ou exserto; estigma conduplicado-espiralado, lobos laminares ou
compactos. Frutos cápsulas com deiscência septicida até a base e loculicida na porção apical, lóculos facilmente divisíveis,
coriáceos, brilhantes ou opacos, globosos, eretos. Sementes numerosas, castanhas, achatadas, com superfície celular homogênea,
embrião completamente circundado por ala única; ala arredondada, truncada, falciforme ou longo-caudada.

COMENTÁRIO

Encholirium é um gênero parafilético restrito ao território brasileiro. Ocorre exclusivamente em afloramentos rochosos, campos
rupestres ou solos areno-predogosos, no Cerrado, Caatinga e Floresta Atlântica. Possui 31 espécies e o centro de diversidade está
na Cadeia do Espinhaço de Minas Gerais, onde são encontrados 14 táxons. O grupo não possui sinapomorfias e o caráter mais útil
para distinção de Dyckia é a presença de pedúnculo terminal (vs. axilar). Mesmo com a sinonimização de Encholirium em Dyckia
(Gomes-da-Silva et al. 2019), aqui nesta obra estamos tratando as espécies em dois gêneros distintos, pois alguns nomes ainda
carecem de novas combinações.   

Forma de Vida
Erva

Substrato
Rupícola, Terrícola
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Angiospermas Bromeliaceae A.Juss.

DISTRIBUIÇÃO

Nativa, é endêmica do Brasil

Domínios Fitogeográficos
Caatinga, Cerrado, Mata Atlântica

Tipos de Vegetação
Campo Rupestre, Vegetação Sobre Afloramentos Rochosos

Distribuição Geográfica
Ocorrências confirmadas
Norte (Tocantins)
Nordeste (Alagoas, Bahia, Ceará, Maranhão, Paraíba, Pernambuco, Piauí, Rio Grande do Norte, Sergipe)
Centro-Oeste (Distrito Federal, Goiás)
Sudeste (Espírito Santo, Minas Gerais, Rio de Janeiro)

CHAVE DE IDENTIFICAÇÃO

1. Inflorescência composta (duplo racemo heterotético).
2. Racemos parciais patentes; flores secundas ...................... E. erectiflorum
2'. Racemos parciais pêndulos ou eretos; flores polísticas, patentes ou eretas.
3. Racemos parciais pêndulos; sementes longo-caudadas; folhas reflexas ..... E. horridum
3'. Racemos parciais eretos; sementes falciformes; folhas ereto-patentes.
4. Flores com pétalas vináceas; estames inclusos; folhas cinéreas ............. E. fragae
4'. Flores com pétalas verdes; estames exsertos; folhas verdes ............. E. ascendens
1'. Inflorescência simples (racemo), ou raramente com pequenas ramificações na base.
5. Estames e estiletes inclusos; flores com pétalas obovais, totalmente sobrepostas formando uma corola campanulada.
6. Flores curto-pediceladas, pedicelos 3-7 mm compr.
7. Inflorescência com até 5 flores; rosetas 4-11 cm diâm.; folhas secundas; lâmina foliar cinérea apenas na face
abaxial ................ E. biflorum
7'. Inflorescência com mais de 5 flores; rosetas 15-30 cm diâm.; folhas reflexas; lâmina foliar cinérea em ambas as faces ........... E.
reflexum
6'. Flores longo-pediceladas, pedicelos iguais ou maiores que 1 cm compr.
8. Brácteas medianas do pedúnculo excedendo os entrenós.
9. Plantas com mais de 1,2 m alt.; brácteas florais excedendo os pedicelos; margem das sépalas lanuginosa .......... E. vogelii
9'. Plantas com até 80 cm alt.; brácteas florais menores que os pedicelos; margem das sépalas glabra ............... E. disjunctum
8'. Brácteas medianas do pedúnculo menores que os entrenós.
10'. Pedicelos e sépalas róseos ou roxo-escuros.
11. Lâmina foliar com margem aculeada; flores pêndulas; pedicelos e sépalas roxo-escuros  ................................................  E.
kranzianum
11'. Lâmina foliar com margem inerme, ou raramente com acúleos diminutos esparsos; flores patentes a levemente reflexas;
pedicelos e sépalas róseos  ....  E. scrutor
10'. Pedicelos e sépalas verdes.
12. Pedicelos florais com 1-2,2 cm compr.; lâmina foliar com margem inerme, ou raramente com acúleos diminutos
esparsos ............  E. heloisae
12'. Pedicelos florais com 2,2-5,5 cm compr.; lâmina foliar com margem aculeada.
13. Lâmina foliar 6,5-10 cm compr., cinérea, densamente lepidota; brácteas inferiores do pedúnculo menores que os
entrenós .............. E. pedicellatum
13.  Lâmina foliar 20-25 cm compr., verde a avermelhada, glabra exceto na margem; brácteas inferiores do pedúnculo maiores
que os entrenós .... E. pulchrum
5'. Estames e estilete exsertos; flores com pétalas ovais, elípticas ou lanceoladas não sobrepostas ou parcialmente sobrepostas.
14. Pétalas parcialmente sobrepostas; flores sésseis ou com pedicelos de 3-4(7) mm compr.
15. Flores com pedicelos curtos, porém distintos, 3-4 mm compr.; pétalas e sépalas com máculas róseas e com margens
crenadas ................ E. eddiestevesii
15'. Flores sésseis; pétalas e sépalas sem máculas róseas e com margens inteiras.
16. Inflorescência congesta, com raque recoberta pelas flores; sépalas simétricas, ovais; pétalas creme-esverdeadas ou creme com
máculas vináceas
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17. Lâmina foliar em geral verde ou verde-amarelada, esparsamente lepdota em ambas as faces; pétalas creme-esverdeadas; planta
de granito-gnaisse ou quartizito ..................................................... E. brachypodum
17’. Lâmina foliar argentea, densamente lepdota em ambas as faces; pétalas creme com máculas vináceas; planta de afloramento
calcário.............................. E. bracteatum
16'. Inflorescência laxa a subcongesta, com raque não recoberta pelas flores; sépalas levemente assimétricas, obovais; pétalas
amarelo-vívidas ............ E. maximum
14'. Pétalas não sobrepostas; flores com pedicelos maiores que 4 mm compr.
18. Brácteas florais menores que os pedicelos.
19. Flores com pétalas e sépalas amarelas.
20. Pétalas ovais; sementes com alas longo-caudadas ......... E. gracile
20’. Pétalas lanceoladas; sementes com alas falcadas .......E. josinoinarcisae
19'. Flores com sépalas verdes, vináceas, verde-amareladas ou verdes com ápice vináceo; pétalas verdes, verdes com máculas
vináceas ou creme-esverdeadas
21. Flores até 5 cm compr.; pedicelos 0,3-2,5 cm compr.; pétalas eretas na antese.
22. Lâmina foliar verde-escura, cinérea 2,4-7,2 cm larg.; pedicelos 1,1-2,5 compr. ............................................. E. luxor
22'. Lâmina foliar verde-clara, verde-avermelhada, verde-amarelada, algumas vezes cinérea, 2,2-4,7 cm larg.; pedicelos 0,3-1,5
cm compr. ......... E. spectabile
21'. Flores maiores que 5 cm compr.; pedicelos 2,2-5,5 cm compr.; pétalas reflexas (espiraladas) na antese
 23. Plantas até 1,6 m alt.; rosetas até 40 cm diam.; lâmina foliar verde, 28-33 cm compr. .................................. E. splendidum
23'. Plantas maior que 2,5 m alt.; rosetas maiores que 90 cm diam.; lâmina foliar cinérea, maior que 50 cm compr. .
24. Lâmina foliar triangular-lanceolada, 5-8,3 cm larg.; acúleos 3-5 mm compr.    .................................. E. longiflorum
24’.Lâmina foliar longo-atenuada a acuminada, ca. 3,8 cm larg.; acúleos ca. 9 mm compr.  ................E. pierrebraunii 
18'. Brácteas florais igualando ou excedendo os pedicelos.
25. Plantas maiores que 1,5 m alt.; rosetas com mais de 50 cm de diâm.
26. Brácteas florais excedendo as flores; sépalas triangular-lanceoladas. ........ E. subsecundum
26'. Brácteas florais nunca excedendo as flores; sépalas ovais ......... E. spectabile
25'. Plantas até 1,3 m alt.; rosetas com até 40 cm de diâm.; inflorescência laxa.
27. Lâminas foliares triangulares, menores que 5 cm compr. ............ E. agavoides
27'. Lâminas foliares lanceoladas ou estreito-lanceoladas, maiores que 10 cm compr.
28. Lâminas foliares reflexas .............. E. diamantinum
28'. Lâminas foliares ereto-patentes ou secundas.
29. Lâminas foliares secundas, cinéreas apenas na face adaxial, 22-35 cm compr. .................................... E. irwinii
29'. Lâminas foliares ereto-patentes, cinéreas em ambas as faces, 8-23 cm compr.
30. Brácteas medianas do pedúnculo menores que os entrenós, rosetas 8-1 cm diam.; acúleos 2-5 mm compr. ......... E. magalhaesii
30'. Brácteas medianas do pedúnculo maiores que os entrenós, rosetas 15-28 cm diam.; acúleos 6-8 mm compr. ......... E.
ctenophyllum
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Encholirium agavoides Forzza & Zappi
DESCRIÇÃO

Caule: rizoma(s) acaule. Folha: indumento face(s) abaxial denso(s) lepidota(s); indumento face(s) adaxial denso(s)
lepidota(s); posição lâmina(s) ereta(s) patente(s); tamanho do acúleo(s) menor que largura da lâmina(s) foliar(es).
Inflorescência: bráctea(s) mediana(s) do pedúnculo(s) maior(es) que entrenó(s); inflorescência(s) simples; tamanho da
bráctea(s) floral(ais) maior(es) que o pedicelo(s). Flor: pedicelo(s) presente(s); cor da pétala(s) verde; forma da pétala(s)
elíptica(s)/lanceada(s); posição pétala(s) na(s) antese não sobreposta(s); posição dos estame(s) na(s) antese exserto(s); posição
do estigma(s) na(s) antese exserto(s). Semente: forma falcada(s).

COMENTÁRIO

Encholirium agavoides é endêmica da Serra do Cipó, onde forma belas populações nas partes mais altas e isoladas da serra. O
tamanho, a forma e a coloração argentea das folhas torna o reconhecimento desta espécie uma tarefa bastante fácil mesmo quando
estéril. 

Forma de Vida
Erva

Substrato
Rupícola

DISTRIBUIÇÃO

Nativa, é endêmica do Brasil

Domínios Fitogeográficos
Cerrado

Tipos de Vegetação
Campo Rupestre

Distribuição Geográfica
Ocorrências confirmadas
Sudeste (Minas Gerais)

MATERIAL TESTEMUNHO

R.C. Forzza, 5475, SPF, US, CEPEC, MBM, K,  (K000881975), RB, 504154,  (RB00601277), Minas Gerais, Typus

IMAGENS DE CAMPO/ILUSTRAÇÕES
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Figura 1: Encholirium agavoides Forzza & Zappi

Figura 2: Encholirium agavoides Forzza & Zappi

Figura 3: Encholirium agavoides Forzza & Zappi
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Encholirium ascendens Leme
DESCRIÇÃO

Caule: rizoma(s) evidente(s). Folha: indumento face(s) abaxial glabra(s)/esparso(s) lepidota(s); indumento face(s) adaxial
denso(s) lepidota(s); posição lâmina(s) ereta(s) patente(s); tamanho do acúleo(s) menor que largura da lâmina(s) foliar(es).
Inflorescência: bráctea(s) mediana(s) do pedúnculo(s) maior(es) que entrenó(s); inflorescência(s) composta(s); tamanho
da bráctea(s) floral(ais) maior(es) que o pedicelo(s). Flor: pedicelo(s) ausente(s); cor da pétala(s) verde; forma da pétala(s)
oval(ais); posição pétala(s) na(s) antese parcialmente sobreposta(s); posição dos estame(s) na(s) antese exserto(s); posição do
estigma(s) na(s) antese exserto(s). Semente: forma falcada(s).

COMENTÁRIO

Encholirium ascendens é uma espécie restrita aos afloramento de granito/gnais do norte de Minas Gerais. Compartilha com
E. horridum, E. erectiflorum e E. fragae a presença de inflorescência composta (duplo racemo heterotético). Porém, pode ser
diferenciada destas pela posição ascendente dos ramos da inflorescência e pela coloração verde das pétalas (vs. amarelas ou
vináceas).

Forma de Vida
Erva

Substrato
Rupícola

DISTRIBUIÇÃO

Nativa, é endêmica do Brasil

Domínios Fitogeográficos
Caatinga

Tipos de Vegetação
Vegetação Sobre Afloramentos Rochosos

Distribuição Geográfica
Ocorrências confirmadas
Sudeste (Minas Gerais)

MATERIAL TESTEMUNHO

E. Leme, 7451, RB, 479898,  (RB00557874), RB, 479898,  (RB00755681), RB, 479898,  (RB00755682), Minas Gerais,
Typus

IMAGENS DE CAMPO/ILUSTRAÇÕES
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Figura 1: Encholirium ascendens Leme

BIBLIOGRAFIA

Leme, E.M.C. Selbyana 30(2): 129–146. 2010.
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Encholirium biflorum (Mez) Forzza
Tem como sinônimo
basiônimo Dyckia biflora Mez

DESCRIÇÃO

Caule: rizoma(s) acaule. Folha: indumento face(s) abaxial esparso(s) lepidota(s)/denso(s) lepidota(s); indumento face(s)
adaxial glabra(s)/esparso(s) lepidota(s); posição lâmina(s) secunda(s); tamanho do acúleo(s) menor que largura da lâmina(s)
foliar(es). Inflorescência: bráctea(s) mediana(s) do pedúnculo(s) menor que entrenó(s); inflorescência(s) simples; tamanho
da bráctea(s) floral(ais) maior(es) que o pedicelo(s). Flor: pedicelo(s) presente(s); cor da pétala(s) verde; forma da pétala(s)
oboval(ais); posição pétala(s) na(s) antese sobreposta(s); posição dos estame(s) na(s) antese incluso(s); posição do estigma(s)
na(s) antese incluso(s). Semente: forma orbicular(es).

COMENTÁRIO

Encholirium bifloum é uma espécie endêmica do Espinhaço de Minas Gerais e todas as coletas recentes são provenientes do
Planalto de Diamantina, onde forma raras e pequenas populações sempre em solos areno-pedregosos. Pode ser facilmente
diferenciada das demais espécies do gênero pelo seu porte muito reduzido e pelo número de flores por inflorescência. 

Forma de Vida
Erva

Substrato
Rupícola, Terrícola

DISTRIBUIÇÃO

Nativa, é endêmica do Brasil

Domínios Fitogeográficos
Cerrado

Tipos de Vegetação
Campo Rupestre

Distribuição Geográfica
Ocorrências confirmadas
Sudeste (Minas Gerais)

MATERIAL TESTEMUNHO

A.F.M. Glaziou, 19919, P (P00713035), Minas Gerais, Typus
R.C. Forzza, 1466, BHCB, SPF, MBM, US, Minas Gerais
M.R.V. Zanatta, 1120, RB, 583280,  (RB00802894), Minas Gerais

IMAGENS DE CAMPO/ILUSTRAÇÕES
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Figura 1: Encholirium biflorum (Mez) Forzza
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Encholirium brachypodum L.B.Sm. &
R.W.Read
DESCRIÇÃO

Caule: rizoma(s) evidente(s). Folha: indumento face(s) abaxial esparso(s) lepidota(s); indumento face(s) adaxial
esparso(s) lepidota(s); posição lâmina(s) ereta(s) patente(s); tamanho do acúleo(s) menor que largura da lâmina(s) foliar(es).
Inflorescência: bráctea(s) mediana(s) do pedúnculo(s) maior(es) que entrenó(s); inflorescência(s) simples; tamanho da
bráctea(s) floral(ais) maior(es) que o pedicelo(s). Flor: pedicelo(s) ausente(s); cor da pétala(s) verde/creme; forma da
pétala(s) oval(ais); posição pétala(s) na(s) antese parcialmente sobreposta(s); posição dos estame(s) na(s) antese exserto(s);
posição do estigma(s) na(s) antese exserto(s). Semente: forma falcada(s).

COMENTÁRIO

Encholirium brachypodum ocorre em afloramentos graníticos ou quartzíticos nos domínios da Caatinga, Bahia. Pode ser
facilmente confundida com E. spectabile, que também ocorre na mesma região, porém pode ser diferenciada desta pelas flores
sésseis e pelas brácteas florais largo-ovais a abovais. Compartilha com E. maximum, que também ocorre nesta área, a ausência
de pedicelos e a forma das brácteas florais. Porém, E. brachypodum possui inflorescências congestas (vs. laxa), pétalas creme-
esverdeadas (vs. amarelas-vívidas) e sépalas ovais (vs. obovais).

Forma de Vida
Erva

Substrato
Rupícola

DISTRIBUIÇÃO

Nativa, é endêmica do Brasil

Domínios Fitogeográficos
Caatinga

Tipos de Vegetação
Campo Rupestre, Vegetação Sobre Afloramentos Rochosos

Distribuição Geográfica
Ocorrências confirmadas
Nordeste (Bahia)
Sudeste (Minas Gerais)

MATERIAL TESTEMUNHO

R. W. Read, 3442, US,  (US00170207), US,  (US00170205), US,  (US01101320), Bahia, Typus

IMAGENS DE CAMPO/ILUSTRAÇÕES
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Figura 1: Encholirium brachypodum L.B.Sm. & R.W.Read

Figura 2: Encholirium brachypodum L.B.Sm. & R.W.Read
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Encholirium bracteatum P.J.Braun &
Esteves
DESCRIÇÃO

Caule: rizoma(s) evidente(s). Folha: indumento face(s) abaxial denso(s) lepidota(s); indumento face(s) adaxial denso(s)
lepidota(s); posição lâmina(s) ereta(s) patente(s); tamanho do acúleo(s) menor que largura da lâmina(s) foliar(es).
Inflorescência: bráctea(s) mediana(s) do pedúnculo(s) menor que entrenó(s); inflorescência(s) simples/composta(s); tamanho
da bráctea(s) floral(ais) maior(es) que o pedicelo(s). Flor: pedicelo(s) presente(s); cor da pétala(s) maculada(s) vinácea/creme;
forma da pétala(s) oboval(ais); posição pétala(s) na(s) antese parcialmente sobreposta(s); posição dos estame(s) na(s) antese
exserto(s); posição do estigma(s) na(s) antese exserto(s). Semente: forma desconhecida(s).

COMENTÁRIO

Encholirium bracteatum pode ser facilmente confundida com E. brachypodum. Na revisão de Forzza (2005) alguns dos espécimes
hoje pertences ao conceito de E. bracteatum foram tratados como E. brachypodum. Porém, estes táxons podem ser diferenciados
especialmente pela coloração da lâmina foliar (argentea em E. bracteatum vs. verde a verde-amarelada em E. brachypodum);
pela coloração das pétalas (creme com máculas vináceas vs. creme-esverdeada) e pelo tamanho das brácteas florais, nitidamente
maiores em E. bracteatum.  Além das características morfológicas, E. bracteatum parece ser uma espécie restrita à afloramentos
calcários, enquanto E. brachypodum ocorre em afloramentos de granito-gnaisse e quartizítico.  

Forma de Vida
Erva

Substrato
Rupícola

DISTRIBUIÇÃO

Nativa, é endêmica do Brasil

Domínios Fitogeográficos
Caatinga

Tipos de Vegetação
Vegetação Sobre Afloramentos Rochosos

Distribuição Geográfica
Ocorrências confirmadas
Nordeste (Bahia)
Sudeste (Minas Gerais)

MATERIAL TESTEMUNHO

E.E. Pereira, E-403, UFG, 18175, Bahia, Typus
J.G. Jardim, 3476, RB, 391488,  (RB00641446), Bahia
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Encholirium ctenophyllum Forzza & Zappi
DESCRIÇÃO

Caule: rizoma(s) evidente(s). Folha: indumento face(s) abaxial denso(s) lepidota(s); indumento face(s) adaxial denso(s)
lepidota(s); posição lâmina(s) reflexa(s)/ereta(s) patente(s); tamanho do acúleo(s) maior(es) que largura da lâmina(s) foliar(es).
Inflorescência: bráctea(s) mediana(s) do pedúnculo(s) maior(es) que entrenó(s); inflorescência(s) simples; tamanho da
bráctea(s) floral(ais) maior(es) que flor(es). Flor: pedicelo(s) presente(s); cor da pétala(s) verde; forma da pétala(s) elíptica(s);
posição pétala(s) na(s) antese não sobreposta(s); posição dos estame(s) na(s) antese exserto(s); posição do estigma(s) na(s)
antese exserto(s). Semente: forma falcada(s).

COMENTÁRIO

Encholirium ctenophyllum é uma espécie endêmica da Serra do Cipó onde cresce, preferencialmente, diretamente sobre rochas.
Uma característica marcante nesta espécie são os acúleos maiores que a largura da lâmina foliar. Pode ser diferenciada também
pela lâmina foliar densamente lepidota e cinérea; brácteas do pedúnculo maiores que os entrenós e brácteas florais maiores que as
flores. 

Forma de Vida
Erva

Substrato
Rupícola

DISTRIBUIÇÃO

Nativa, é endêmica do Brasil

Domínios Fitogeográficos
Cerrado

Tipos de Vegetação
Campo Rupestre

Distribuição Geográfica
Ocorrências confirmadas
Sudeste (Minas Gerais)

MATERIAL TESTEMUNHO

R.C. Forzza, 5455, RB, 504157,  (RB00655398), RB, 504157,  (RB00655397), NY,  (NY01477600), K,  (K000881976),
RB, 504157,  (RB00601281), Minas Gerais, Typus

IMAGENS DE CAMPO/ILUSTRAÇÕES
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http://reflora.jbrj.gov.br/files/voucher.html?imagem=DZI/rb/0/65/53/98/00655398.dzi
http://reflora.jbrj.gov.br/files/voucher.html?imagem=DZI/rb/0/65/53/97/00655397.dzi
http://reflora.jbrj.gov.br/files/voucher.html?imagem=DZI/newyork/ny_/1/47/76/0/ny_01477600.dzi
http://reflora.jbrj.gov.br/files/voucher.html?imagem=DZI/kew/k/0/8/81/97/6/k000881976.dzi
http://reflora.jbrj.gov.br/files/voucher.html?imagem=DZI/rb/0/60/12/81/00601281.dzi


Angiospermas Bromeliaceae A.Juss.

Figura 1: Encholirium ctenophyllum Forzza & Zappi
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Angiospermas Bromeliaceae A.Juss.

Encholirium diamantinum Forzza
DESCRIÇÃO

Caule: rizoma(s) acaule. Folha: indumento face(s) abaxial denso(s) lepidota(s); indumento face(s) adaxial denso(s)
lepidota(s); posição lâmina(s) arqueada(s); tamanho do acúleo(s) menor que largura da lâmina(s) foliar(es). Inflorescência:
bráctea(s) mediana(s) do pedúnculo(s) menor que entrenó(s)/maior(es) que entrenó(s); inflorescência(s) simples; tamanho
da bráctea(s) floral(ais) maior(es) que o pedicelo(s). Flor: pedicelo(s) presente(s); cor da pétala(s) verde; forma da pétala(s)
elíptica(s); posição pétala(s) na(s) antese não sobreposta(s); posição dos estame(s) na(s) antese exserto(s); posição do
estigma(s) na(s) antese exserto(s). Semente: forma falcada(s).

COMENTÁRIO

Encholirium diamantinum é uma espécie endêmica do Planalto de Diamantina, local que concentra uma grande diversidade de
espécies do gênero. Pode ser diferenciada das demais espécies da região mesmo quando estéril pela posição reflexa e coloração
fortemente cinérea das folhas. Estas características também são encontradas em Encholirium reflexum, táxon que ocorre na porção
mais ao norte do Espinhaço mineiro, mas que pode ser facilmente diferenciado pela morfologia floral. 

Forma de Vida
Erva

Substrato
Rupícola

DISTRIBUIÇÃO

Nativa, é endêmica do Brasil

Domínios Fitogeográficos
Cerrado

Tipos de Vegetação
Campo Rupestre

Distribuição Geográfica
Ocorrências confirmadas
Sudeste (Minas Gerais)

MATERIAL TESTEMUNHO

R.C. Forzza, 4858, RB, 458335,  (RB00515319), Minas Gerais, Typus

IMAGENS DE CAMPO/ILUSTRAÇÕES
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http://reflora.jbrj.gov.br/files/voucher.html?imagem=DZI/rb/0/51/53/19/00515319.dzi


Angiospermas Bromeliaceae A.Juss.

Figura 1: Encholirium diamantinum Forzza

Figura 2: Encholirium diamantinum Forzza
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Angiospermas Bromeliaceae A.Juss.

Encholirium disjunctum Forzza
DESCRIÇÃO

Caule: rizoma(s) acaule. Folha: indumento face(s) abaxial esparso(s) lepidota(s); indumento face(s) adaxial glabra(s); posição
lâmina(s) ereta(s) patente(s); tamanho do acúleo(s) menor que largura da lâmina(s) foliar(es). Inflorescência: bráctea(s)
mediana(s) do pedúnculo(s) maior(es) que entrenó(s); inflorescência(s) simples; tamanho da bráctea(s) floral(ais) menor que
o pedicelo(s). Flor: pedicelo(s) presente(s); cor da pétala(s) desconhecida(s); forma da pétala(s) oboval(ais); posição pétala(s)
na(s) antese sobreposta(s); posição dos estame(s) na(s) antese incluso(s); posição do estigma(s) na(s) antese incluso(s).
Semente: forma orbicular(es).

COMENTÁRIO

Encholirium disjunctum apresenta porte reduzido, flores longo-pediceladas, sépalas ovais, pétalas obovadas e sobrepostas,
estames e estilete inclusos na corola.  Tais caracteres morfológicos são compartilhadas com espécies endêmicas da Cadeia do
Espinhaço de Minas Gerais.
Apesar da ocorrência registrada em três estados da federação, E. disjunctum ocorre apenas em pequenas populações, nas dívidas
dos estados de Goiás, Tocantins e Bahia. Sua área de ocorrência está extremamente ameaçada pelo avanço da fronteira agrícola no
cerrado. 

Forma de Vida
Erva

Substrato
Rupícola

DISTRIBUIÇÃO

Nativa, é endêmica do Brasil

Domínios Fitogeográficos
Cerrado

Tipos de Vegetação
Vegetação Sobre Afloramentos Rochosos

Distribuição Geográfica
Ocorrências confirmadas
Norte (Tocantins)
Nordeste (Bahia)
Centro-Oeste (Goiás)

MATERIAL TESTEMUNHO

R.C. Forzza, 2570, RB, 396905,  (RB00562493), RB, 396905,  (RB00566036), Goiás, Typus
R.C. Forzza, 1570, SPF, 396905, ,  (SPF00142854), Goiás, Typus
R.C. Forzza, 8730, RB, 396905,  (RB01114697), Tocantins

IMAGENS DE CAMPO/ILUSTRAÇÕES
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http://reflora.jbrj.gov.br/files/voucher.html?imagem=DZI/rb/0/56/24/93/00562493.dzi
http://reflora.jbrj.gov.br/files/voucher.html?imagem=DZI/rb/0/56/60/36/00566036.dzi
http://reflora.jbrj.gov.br/files/voucher.html?imagem=DZI/spf/spf/0/14/28/54/spf00142854.dzi
http://reflora.jbrj.gov.br/files/voucher.html?imagem=DZI/spf/spf/0/14/28/54/spf00142854_a.dzi
http://reflora.jbrj.gov.br/files/voucher.html?imagem=DZI/rb/1/11/46/97/01114697.dzi


Angiospermas Bromeliaceae A.Juss.

Figura 1: Encholirium disjunctum Forzza

Figura 2: Encholirium disjunctum Forzza

Figura 3: Encholirium disjunctum Forzza
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Angiospermas Bromeliaceae A.Juss.

Figura 4: Encholirium disjunctum Forzza
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Angiospermas Bromeliaceae A.Juss.

Encholirium eddie-estevesii Leme &
Forzza
DESCRIÇÃO

Caule: rizoma(s) evidente(s). Folha: indumento face(s) abaxial denso(s) lepidota(s); indumento face(s) adaxial denso(s)
lepidota(s); posição lâmina(s) ereta(s) patente(s); tamanho do acúleo(s) menor que largura da lâmina(s) foliar(es).
Inflorescência: bráctea(s) mediana(s) do pedúnculo(s) maior(es) que entrenó(s); inflorescência(s) simples; tamanho da
bráctea(s) floral(ais) maior(es) que o pedicelo(s). Flor: pedicelo(s) presente(s); cor da pétala(s) maculada(s) vinácea/creme;
forma da pétala(s) elíptica(s); posição pétala(s) na(s) antese parcialmente sobreposta(s); posição dos estame(s) na(s) antese
antera(s) parcialmente exserta(s); posição do estigma(s) na(s) antese exserto(s). Semente: forma falcada(s).

COMENTÁRIO

Encholirium eddie-estevesii pode ser diferenciada das demais espécies do gênero pela presença de sépalas e pétalas creme com
máculas róseas. Além desta coloração diferenciada do perianto, são caracteres diagnósticos para esta espécie a presença de
pedicelos e brácteas florais muito reduzidos, pétalas parcialmente sobrepostas, sépalas e pétalas levemente assimétricas e com
margens discretamente crenadas.
Esta espécie forma grandes populações nos afloramentos de calcário de Goiás, nas proximidades dos município de Niquelândia,
Iaciara, Nova Roma, Posse e Guarani de Goiás e também no sul de Tocantins.

Forma de Vida
Erva

Substrato
Rupícola

DISTRIBUIÇÃO

Nativa, é endêmica do Brasil

Domínios Fitogeográficos
Cerrado

Tipos de Vegetação
Vegetação Sobre Afloramentos Rochosos

Distribuição Geográfica
Ocorrências confirmadas
Norte (Tocantins)
Centro-Oeste (Goiás)

MATERIAL TESTEMUNHO

R.C. Forzza, 4669, RB, 452587, ,  (RB00495141), Goiás
R.C. Forzza, 1046, CEN (CEN00051420), NY, ,  (NY00884574), Goiás, Typus
E.E. Pereira, s.n., RB, 493873, ,  (RB00583738)
G. Martinelli, 16387, RB, 485542, ,  (RB00570059), Tocantins
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http://reflora.jbrj.gov.br/files/voucher.html?imagem=DZI/rb/0/49/51/41/00495141.dzi
http://reflora.jbrj.gov.br/files/voucher.html?imagem=DZI/rb/0/49/51/41/00495141-1.dzi
http://reflora.jbrj.gov.br/files/voucher.html?imagem=DZI/newyork/ny_/0/88/45/74/ny_00884574-02.dzi
http://reflora.jbrj.gov.br/files/voucher.html?imagem=DZI/newyork/ny_/0/88/45/74/ny_00884574-03.dzi
http://reflora.jbrj.gov.br/files/voucher.html?imagem=DZI/rb/0/58/37/38/00583738.dzi
http://reflora.jbrj.gov.br/files/voucher.html?imagem=DZI/rb/0/58/37/38/00583738-1.dzi
http://reflora.jbrj.gov.br/files/voucher.html?imagem=DZI/rb/0/57/0/59/00570059.dzi
http://reflora.jbrj.gov.br/files/voucher.html?imagem=DZI/rb/0/57/0/59/00570059-1.dzi


Angiospermas Bromeliaceae A.Juss.

Encholirium erectiflorum L.B.Sm.
DESCRIÇÃO

Caule: rizoma(s) evidente(s). Folha: indumento face(s) abaxial glabra(s)/esparso(s) lepidota(s); indumento face(s) adaxial
glabra(s)/esparso(s) lepidota(s); posição lâmina(s) ereta(s) patente(s); tamanho do acúleo(s) menor que largura da lâmina(s)
foliar(es). Inflorescência: bráctea(s) mediana(s) do pedúnculo(s) maior(es) que entrenó(s); inflorescência(s) composta(s);
tamanho da bráctea(s) floral(ais) menor que o pedicelo(s). Flor: pedicelo(s) presente(s); cor da pétala(s) amarela; forma da
pétala(s) elíptica(s); posição pétala(s) na(s) antese não sobreposta(s); posição dos estame(s) na(s) antese exserto(s); posição do
estigma(s) na(s) antese exserto(s). Semente: forma falcada(s).

COMENTÁRIO

Encholirium erectiflorum é uma espécie endêmica dos afloramentos rochosos da caatinga, ocorrendo  nos estados do Ceará e
Piauí. As maiores populações conhecidas da espécies são dos PARNAs de Sete Cidades e Serra das Confusões. A inflorescência
composta (duplo racemo heterotético) e as flores secundas caracterizam a espécie. 

Forma de Vida
Erva

Substrato
Rupícola

DISTRIBUIÇÃO

Nativa, é endêmica do Brasil

Domínios Fitogeográficos
Caatinga

Tipos de Vegetação
Vegetação Sobre Afloramentos Rochosos

Distribuição Geográfica
Ocorrências confirmadas
Nordeste (Ceará, Piauí)

MATERIAL TESTEMUNHO

Sousa, G.M., s.n., TEPB, 9749, SP, SPF
R. C. Mendonça, 6063, RB, 510743, ,  (RB00629168)
D. Sucre, 10777, RB, 184750, ,  (RB00641471)
Lima-Verde, L.W., 1225, EAC (EAC0035405), Ceará

IMAGENS DE CAMPO/ILUSTRAÇÕES
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http://reflora.jbrj.gov.br/files/voucher.html?imagem=DZI/rb/0/62/91/68/00629168.dzi
http://reflora.jbrj.gov.br/files/voucher.html?imagem=DZI/rb/0/62/91/68/00629168-1.dzi
http://reflora.jbrj.gov.br/files/voucher.html?imagem=DZI/rb/0/64/14/71/00641471.dzi
http://reflora.jbrj.gov.br/files/voucher.html?imagem=DZI/rb/0/64/14/71/00641471-1.dzi


Angiospermas Bromeliaceae A.Juss.

Figura 1: Encholirium erectiflorum L.B.Sm.

Figura 2: Encholirium erectiflorum L.B.Sm.

Figura 3: Encholirium erectiflorum L.B.Sm.
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Angiospermas Bromeliaceae A.Juss.

Encholirium fragae Forzza
DESCRIÇÃO

Caule: rizoma(s) evidente(s). Folha: indumento face(s) abaxial denso(s) lepidota(s); indumento face(s) adaxial denso(s)
lepidota(s); posição lâmina(s) ereta(s) patente(s); tamanho do acúleo(s) menor que largura da lâmina(s) foliar(es).
Inflorescência: bráctea(s) mediana(s) do pedúnculo(s) maior(es) que entrenó(s); inflorescência(s) composta(s); tamanho da
bráctea(s) floral(ais) maior(es) que o pedicelo(s). Flor: pedicelo(s) presente(s); cor da pétala(s) vinácea; forma da pétala(s)
oval(ais); posição pétala(s) na(s) antese sobreposta(s); posição dos estame(s) na(s) antese incluso(s); posição do estigma(s)
na(s) antese exserto(s). Semente: forma falcada(s).

COMENTÁRIO

Encholirium fragae é uma espécie com distribuição restrita aos afloramentos calcários da Bahia, sendo conhecida até o momento
apenas pelo material typus. Compartilha com E. erectiflorum e E. horridum a presença de inflorescências compostas (duplo
racemo heterotético). Porém, pode ser facilmente diferenciada destas e das demais espécies do gênero pela coloração vinácea das
pétalas e pela forma tubulosa da corola. 

Forma de Vida
Erva

Substrato
Rupícola

DISTRIBUIÇÃO

Nativa, é endêmica do Brasil

Domínios Fitogeográficos
Caatinga, Cerrado

Tipos de Vegetação
Vegetação Sobre Afloramentos Rochosos

Distribuição Geográfica
Ocorrências confirmadas
Nordeste (Bahia)

MATERIAL TESTEMUNHO

C.N. Fraga, 2735, RB,  (RB01033801), RB,  (RB00573615), RB,  (RB01033800), RB,  (RB01033806), RB, 
(RB01033805), RB,  (RB01033804), RB,  (RB01033803), RB,  (RB01033802), Bahia, Typus

IMAGENS DE CAMPO/ILUSTRAÇÕES
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http://reflora.jbrj.gov.br/files/voucher.html?imagem=DZI/rb/1/3/38/1/01033801.dzi
http://reflora.jbrj.gov.br/files/voucher.html?imagem=DZI/rb/0/57/36/15/00573615.dzi
http://reflora.jbrj.gov.br/files/voucher.html?imagem=DZI/rb/1/3/38/0/01033800.dzi
http://reflora.jbrj.gov.br/files/voucher.html?imagem=DZI/rb/1/3/38/6/01033806.dzi
http://reflora.jbrj.gov.br/files/voucher.html?imagem=DZI/rb/1/3/38/5/01033805.dzi
http://reflora.jbrj.gov.br/files/voucher.html?imagem=DZI/rb/1/3/38/4/01033804.dzi
http://reflora.jbrj.gov.br/files/voucher.html?imagem=DZI/rb/1/3/38/3/01033803.dzi
http://reflora.jbrj.gov.br/files/voucher.html?imagem=DZI/rb/1/3/38/2/01033802.dzi


Angiospermas Bromeliaceae A.Juss.

Figura 1: Encholirium fragae Forzza

Figura 2: Encholirium fragae Forzza

Figura 3: Encholirium fragae Forzza
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Angiospermas Bromeliaceae A.Juss.

Figura 4: Encholirium fragae Forzza
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Angiospermas Bromeliaceae A.Juss.

Encholirium gracile L.B.Sm.
DESCRIÇÃO

Caule: rizoma(s) evidente(s). Folha: indumento face(s) abaxial denso(s) lepidota(s); indumento face(s) adaxial denso(s)
lepidota(s); posição lâmina(s) secunda(s); tamanho do acúleo(s) menor que largura da lâmina(s) foliar(es). Inflorescência:
bráctea(s) mediana(s) do pedúnculo(s) menor que entrenó(s); inflorescência(s) simples/composta(s); tamanho da bráctea(s)
floral(ais) maior(es) que o pedicelo(s). Flor: pedicelo(s) presente(s); cor da pétala(s) amarela; forma da pétala(s) oval(ais);
posição pétala(s) na(s) antese parcialmente sobreposta(s); posição dos estame(s) na(s) antese exserto(s); posição do estigma(s)
na(s) antese exserto(s). Semente: forma longo(s) caudada(s).

COMENTÁRIO

Encholirium gracile compartilha vários caracteres com E. horridum. Ambas apresentam sementes lineares com alas longo-
caudadas, sendo que esta característica é exclusiva para estes dois táxons em Encholirium. Também, o aspecto geral das flores
e a morfologia das brácteas florais são muito semelhantes. Além das similaridades morfológicas, estas espécies ocorrem
simpatricamente em diversos afloramentos no Espírito Santo e Minas Gerais, o que pode levar a identificações errôneas,
principalmente, quando examinados apenas fragmentos de materiais herborizados. 
Aparentemente, o conceito apresentado por Forzza (2005) para este táxon não corresponde exatamente ao espécime typus. É
possível que E. gracile seja um extremo da variação observada em E. horridum, porém estudos adicionais são necessários,
especialmente nas populações localizadas nos inselbergues do norte do Espirito Santo. 

Forma de Vida
Erva

Substrato
Rupícola

DISTRIBUIÇÃO

Nativa, é endêmica do Brasil

Domínios Fitogeográficos
Mata Atlântica

Tipos de Vegetação
Vegetação Sobre Afloramentos Rochosos

Distribuição Geográfica
Ocorrências confirmadas
Sudeste (Espírito Santo, Minas Gerais)

MATERIAL TESTEMUNHO

R. P. Belém, 1620, CEPEC,  (CEPEC00002016), NY,  (NY00247090), Minas Gerais, Typus
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Angiospermas Bromeliaceae A.Juss.

Encholirium heloisae (L.B.Sm.) Forzza &
Wand.
Tem como sinônimo
basiônimo Dyckia heloisae L.B.Sm.
heterotípico Encholirium sazimae Rauh

DESCRIÇÃO

Caule: rizoma(s) acaule. Folha: indumento face(s) abaxial glabra(s)/esparso(s) lepidota(s); indumento face(s) adaxial
glabra(s)/esparso(s) lepidota(s); posição lâmina(s) reflexa(s)/ereta(s) patente(s); tamanho do acúleo(s) menor que largura da
lâmina(s) foliar(es). Inflorescência: bráctea(s) mediana(s) do pedúnculo(s) menor que entrenó(s); inflorescência(s) simples;
tamanho da bráctea(s) floral(ais) menor que o pedicelo(s). Flor: pedicelo(s) presente(s); cor da pétala(s) verde; forma da
pétala(s) oboval(ais); posição pétala(s) na(s) antese sobreposta(s); posição dos estame(s) na(s) antese incluso(s); posição do
estigma(s) na(s) antese incluso(s). Semente: forma falcada(s).

COMENTÁRIO

Encholirium heloisae é semelhante a E. scrutor, podendo ser diferenciada por apresentar sépalas e pedicelos verdes ou verde-
amarelados (vs. pedicelos e sépalas róseos); brácteas florais estramíneas ou levemente esverdeadas (vs. róseas) e lanceoladas (vs.
oval-triangulares). É endêmica da Serra do Cipó, ocorrendo sempre nos campos rupestres em solos areno-pedregosos. 

Forma de Vida
Erva

Substrato
Rupícola, Terrícola

DISTRIBUIÇÃO

Nativa, é endêmica do Brasil

Domínios Fitogeográficos
Cerrado

Tipos de Vegetação
Campo Rupestre

Distribuição Geográfica
Ocorrências confirmadas
Sudeste (Minas Gerais)

MATERIAL TESTEMUNHO

H.S. Irwin, 20472, NY,  (NY00873359), UB, R, Minas Gerais
R.C. Forzza, 145, SPF, Minas Gerais

IMAGENS DE CAMPO/ILUSTRAÇÕES

1088

Coleção Flora do Brasil 2020 - Jardim Botânico do Rio de Janeiro

https://reflora.cria.org.br/inct/exsiccatae/image/format/jpeg/size/large/barcode/NY00873359


Angiospermas Bromeliaceae A.Juss.

Figura 1: Encholirium heloisae (L.B.Sm.) Forzza & Wand.
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Angiospermas Bromeliaceae A.Juss.

Encholirium horridum L.B.Sm.
DESCRIÇÃO

Caule: rizoma(s) acaule. Folha: indumento face(s) abaxial esparso(s) lepidota(s); indumento face(s) adaxial glabra(s);
posição lâmina(s) arqueada(s); tamanho do acúleo(s) menor que largura da lâmina(s) foliar(es). Inflorescência: bráctea(s)
mediana(s) do pedúnculo(s) menor que entrenó(s); inflorescência(s) composta(s); tamanho da bráctea(s) floral(ais) menor
que o pedicelo(s). Flor: pedicelo(s) presente(s); cor da pétala(s) amarela; forma da pétala(s) oval(ais); posição pétala(s)
na(s) antese não sobreposta(s); posição dos estame(s) na(s) antese exserto(s); posição do estigma(s) na(s) antese exserto(s).
Semente: forma longo(s) caudada(s).

COMENTÁRIO

Encholirium horridum é uma espécie típica dos inselbergues da Floresta Atlântica, onde forma grandes populações, especialmente
nos estados de Minas Gerais e Espirito Santo. Também é encontrada do sul da Bahia e no noroeste do Rio de Janeiro, mas nestes
estados suas populações são mais raras. 
Pode ser facilmente reconhecida pela presença de folhas arqueadas com margem densamente espinescentes; inflorescência
geralmente ampla, composta (duplo recamo heterotérmico); flores amarelas e sementes longo-causadas.

Forma de Vida
Erva

Substrato
Rupícola

DISTRIBUIÇÃO

Nativa, é endêmica do Brasil

Domínios Fitogeográficos
Mata Atlântica

Tipos de Vegetação
Vegetação Sobre Afloramentos Rochosos

Distribuição Geográfica
Ocorrências confirmadas
Nordeste (Bahia)
Sudeste (Espírito Santo, Minas Gerais, Rio de Janeiro)

MATERIAL TESTEMUNHO

C.N. Fraga, 956, RB, 403836,  (RB00352410), Espírito Santo
R.C. Forzza, 929, MBM (MBM270920), US, SPF, HB, Espírito Santo
L. Daneu, 377, CEPEC, ,  (CEPEC00128049), Bahia
M. B. Foster, 193, GH,  (GH00073602), GH,  (GH00029077), Espírito Santo, Typus

IMAGENS DE CAMPO/ILUSTRAÇÕES
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Angiospermas Bromeliaceae A.Juss.

Figura 1: Encholirium horridum L.B.Sm.

Figura 2: Encholirium horridum L.B.Sm.

Figura 3: Encholirium horridum L.B.Sm.
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Angiospermas Bromeliaceae A.Juss.

Encholirium irwinii L.B.Sm.
DESCRIÇÃO

Caule: rizoma(s) acaule. Folha: indumento face(s) abaxial esparso(s) lepidota(s); indumento face(s) adaxial glabra(s); posição
lâmina(s) ereta(s) patente(s)/secunda(s); tamanho do acúleo(s) menor que largura da lâmina(s) foliar(es). Inflorescência:
bráctea(s) mediana(s) do pedúnculo(s) maior(es) que entrenó(s); inflorescência(s) simples; tamanho da bráctea(s) floral(ais)
menor que o pedicelo(s)/maior(es) que o pedicelo(s). Flor: pedicelo(s) presente(s); cor da pétala(s) verde; forma da pétala(s)
elíptica(s); posição pétala(s) na(s) antese não sobreposta(s); posição dos estame(s) na(s) antese exserto(s); posição do
estigma(s) na(s) antese exserto(s). Semente: forma falcada(s).

COMENTÁRIO

Encholirium irwinii assemelha-se a E. magalhaesii pelo porte reduzido, inflorescência laxa e brácteas do escapo relativamente
pouco desenvolvidas. Entretanto, E. irwiniia presenta folhas secundas, relativamente maiores, muitas vezes nigrescentes e com
indumento cinéreo evidente apenas na face adaxial. É a única espécie do gênero com ocorrência registrada para a região de Grão-
Mogol, sendo endêmica dessa localidade e se desenvolvendo nos campos rupestres, diretamente sobre rocha. 

Forma de Vida
Erva

Substrato
Rupícola

DISTRIBUIÇÃO

Nativa, é endêmica do Brasil

Domínios Fitogeográficos
Cerrado

Tipos de Vegetação
Campo Rupestre

Distribuição Geográfica
Ocorrências confirmadas
Sudeste (Minas Gerais)

MATERIAL TESTEMUNHO

R.C. Forzza, 801, BHCB, SP, SPF, US, Minas Gerais
H.S. Irwin, 23573, NY,  (NY00247091), Minas Gerais, Typus
J.R. Pirani, CFCR, K,  (K000973339), NY,  (NY00873357), Minas Gerais

IMAGENS DE CAMPO/ILUSTRAÇÕES
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Angiospermas Bromeliaceae A.Juss.

Figura 1: Encholirium irwinii L.B.Sm.

Figura 2: Encholirium irwinii L.B.Sm.
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Angiospermas Bromeliaceae A.Juss.

Encholirium josinoinarcisae P.J.Braun &
Esteves
DESCRIÇÃO

Caule: rizoma(s) evidente(s). Folha: indumento face(s) abaxial esparso(s) lepidota(s); indumento face(s) adaxial esparso(s)
lepidota(s); posição lâmina(s) ereta(s) patente(s)/secunda(s); tamanho do acúleo(s) menor que largura da lâmina(s) foliar(es).
Inflorescência: bráctea(s) mediana(s) do pedúnculo(s) maior(es) que entrenó(s); inflorescência(s) simples; tamanho da
bráctea(s) floral(ais) menor que o pedicelo(s). Flor: pedicelo(s) presente(s); cor da pétala(s) amarela; forma da pétala(s)
lanceada(s); posição pétala(s) na(s) antese parcialmente sobreposta(s); posição dos estame(s) na(s) antese antera(s)
parcialmente exserta(s); posição do estigma(s) na(s) antese exserto(s). Semente: forma falcada(s).

Forma de Vida
Erva

Substrato
Rupícola

DISTRIBUIÇÃO

Nativa, é endêmica do Brasil

Domínios Fitogeográficos
Cerrado

Tipos de Vegetação
Vegetação Sobre Afloramentos Rochosos

Distribuição Geográfica
Ocorrências confirmadas
Centro-Oeste (Goiás)

MATERIAL TESTEMUNHO

E. Esteves Pereira, E-788, UFG, 60896, Goiás, Typus
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Angiospermas Bromeliaceae A.Juss.

Encholirium kranzianum Leme & Forzza
DESCRIÇÃO

Caule: rizoma(s) acaule. Folha: indumento face(s) abaxial denso(s) lepidota(s); indumento face(s) adaxial denso(s)
lepidota(s); posição lâmina(s) reflexa(s)/ereta(s) patente(s); tamanho do acúleo(s) menor que largura da lâmina(s) foliar(es).
Inflorescência: bráctea(s) mediana(s) do pedúnculo(s) menor que entrenó(s); inflorescência(s) simples; tamanho da
bráctea(s) floral(ais) menor que o pedicelo(s). Flor: pedicelo(s) presente(s); cor da pétala(s) verde; forma da pétala(s)
oboval(ais); posição pétala(s) na(s) antese sobreposta(s); posição dos estame(s) na(s) antese exserto(s); posição do estigma(s)
na(s) antese exserto(s). Semente: forma desconhecida(s).

COMENTÁRIO

Encholirium kranzianum é uma espécie endêmica da Cadeia do Espinhaço de Minas Gerais, de onde é conhecida por apenas duas
populações. Pode ser facilmente diferenciada das demais espécies do gênero por ser a única com flores campanuladas e pêndulas
com estames exsertos. 

Forma de Vida
Erva

Substrato
Rupícola

DISTRIBUIÇÃO

Nativa, é endêmica do Brasil

Domínios Fitogeográficos
Cerrado

Tipos de Vegetação
Campo Rupestre

Distribuição Geográfica
Ocorrências confirmadas
Sudeste (Minas Gerais)

MATERIAL TESTEMUNHO

W. Kranz, 393, RB,  (RB00867295), Minas Gerais, Typus

IMAGENS DE CAMPO/ILUSTRAÇÕES
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Angiospermas Bromeliaceae A.Juss.

Figura 1: Encholirium kranzianum Leme & Forzza

Figura 2: Encholirium kranzianum Leme & Forzza

Figura 3: Encholirium kranzianum Leme & Forzza
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Angiospermas Bromeliaceae A.Juss.

Encholirium longiflorum Leme
Tem como sinônimo
heterotípico Encholirium anteroi P.J.Braun, Esteves & R.Esteves Pereira

DESCRIÇÃO

Caule: rizoma(s) evidente(s). Folha: indumento face(s) abaxial denso(s) lepidota(s); indumento face(s) adaxial denso(s)
lepidota(s); posição lâmina(s) ereta(s) patente(s); tamanho do acúleo(s) menor que largura da lâmina(s) foliar(es).
Inflorescência: bráctea(s) mediana(s) do pedúnculo(s) maior(es) que entrenó(s); inflorescência(s) simples; tamanho da
bráctea(s) floral(ais) menor que o pedicelo(s). Flor: pedicelo(s) presente(s); cor da pétala(s) verde; forma da pétala(s)
elíptica(s); posição pétala(s) na(s) antese não sobreposta(s); posição dos estame(s) na(s) antese exserto(s); posição do
estigma(s) na(s) antese exserto(s). Semente: forma falcada(s).

DESCRIÇÃO ADICIONAL

Plantas ca. 2,5 m alt.; rosetas ca. 100 cm diam.; lâmina foliar cinérea, 50-83 X 5-8,3 cm. Inflorescência simples (racemo).
Brácteas florais menores que os pedicelos. Flores verdes, 5-8,5 cm compr.; estames exsertos. 

COMENTÁRIO

Encholirium longiflorum é uma espécie exclusiva de afloramentos calcários da bacia do rio São Francisco. É semelhante a E.
splendidum, porém pode ser diferenciada, por apresentar porte muito maior, folhas maiores e mais largas, cinéreas. 

Forma de Vida
Erva

Substrato
Rupícola

DISTRIBUIÇÃO

Nativa, é endêmica do Brasil

Domínios Fitogeográficos
Caatinga, Cerrado

Tipos de Vegetação
Vegetação Sobre Afloramentos Rochosos

Distribuição Geográfica
Ocorrências confirmadas
Nordeste (Bahia)
Centro-Oeste (Goiás)
Sudeste (Minas Gerais)

MATERIAL TESTEMUNHO

Teixeira, 380, MBM,  (MBM0145663), HB, Minas Gerais, Typus
D. Andrade-Lima, 75-8167, IPA, Bahia
R.C. Forzza, 4076, RB, , , , ,  (RB01033451), Bahia
M. Machado, 273, RB,  (RB00660507), Bahia

IMAGENS DE CAMPO/ILUSTRAÇÕES
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Angiospermas Bromeliaceae A.Juss.

Figura 1: Encholirium longiflorum Leme

Figura 2: Encholirium longiflorum Leme

Figura 3: Encholirium longiflorum Leme
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Angiospermas Bromeliaceae A.Juss.

Figura 4: Encholirium longiflorum Leme
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Angiospermas Bromeliaceae A.Juss.

Encholirium luxor L.B.Sm. & R.W.Read
Tem como sinônimo
heterotípico Encholirium piresianum L.B.Sm. & R.W.Read
heterotípico Encholirium viride P. J.Braun & Esteves

DESCRIÇÃO

Caule: rizoma(s) evidente(s). Folha: indumento face(s) abaxial esparso(s) lepidota(s)/denso(s) lepidota(s); indumento
face(s) adaxial esparso(s) lepidota(s)/denso(s) lepidota(s); posição lâmina(s) ereta(s) patente(s); tamanho do acúleo(s)
menor que largura da lâmina(s) foliar(es). Inflorescência: bráctea(s) mediana(s) do pedúnculo(s) maior(es) que entrenó(s);
inflorescência(s) simples; tamanho da bráctea(s) floral(ais) menor que o pedicelo(s). Flor: pedicelo(s) presente(s); cor da
pétala(s) verde/maculada(s) vinácea; forma da pétala(s) elíptica(s); posição pétala(s) na(s) antese não sobreposta(s); posição
dos estame(s) na(s) antese exserto(s); posição do estigma(s) na(s) antese exserto(s). Semente: forma falcada(s)/orbicular(es).

DESCRIÇÃO ADICIONAL

Planta 1,6-2,2 m alt.; roseta 0,8-1,1 m diâm. Lâmina foliar verde-escura, cinérea, 25-80 x 2,4-7,2 cm. Inflorescência simples
(racemo). Flores 2,7-5 cm compr.;  pedicelos 1,1-2,5 compr.; sépalas verdes a vináceas; pétalas verdes a levemente vináceas;
estames exsertos. 

COMENTÁRIO

Encholirium luxor é uma espécie exclusiva de afloramentos calcários do cerrado de Minas Gerais, Goiás, Tocantins e Distrito
Federal. Grande parte das suas populações está ameaçada pela mineração destes afloramentos. 

Forma de Vida
Erva

Substrato
Rupícola

DISTRIBUIÇÃO

Nativa, é endêmica do Brasil

Domínios Fitogeográficos
Cerrado

Tipos de Vegetação
Vegetação Sobre Afloramentos Rochosos

Distribuição Geográfica
Ocorrências confirmadas
Norte (Tocantins)
Centro-Oeste (Distrito Federal, Goiás)
Sudeste (Minas Gerais)

MATERIAL TESTEMUNHO

W.R. Anderson, 9259, UB (UB0002798), Minas Gerais
W.R. Anderson, 9259, UB (UB0002798), Minas Gerais, Typus
W.R. Anderson, 9259, NY,  (NY00335410), K,  (K000321542), K,  (K000321541), Minas Gerais, Typus
R.C. Forzza, 940, US, BHCB, SPF, Minas Gerais
R.C. Forzza, 917, K,  (K000481064), K,  (K000481065), Goiás

IMAGENS DE CAMPO/ILUSTRAÇÕES
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Angiospermas Bromeliaceae A.Juss.

Figura 1: Encholirium luxor L.B.Sm. & R.W.Read

Figura 2: Encholirium luxor L.B.Sm. & R.W.Read

Figura 3: Encholirium luxor L.B.Sm. & R.W.Read
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Angiospermas Bromeliaceae A.Juss.

Figura 4: Encholirium luxor L.B.Sm. & R.W.Read

Figura 5: Encholirium luxor L.B.Sm. & R.W.Read

Figura 6: Encholirium luxor L.B.Sm. & R.W.Read
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Angiospermas Bromeliaceae A.Juss.

Encholirium magalhaesii L.B.Sm.
Tem como sinônimo
heterotípico Encholirium crassiscapum E.Gross
heterotípico Encholirium suzannae Rauh

DESCRIÇÃO

Caule: rizoma(s) acaule. Folha: indumento face(s) abaxial denso(s) lepidota(s); indumento face(s) adaxial esparso(s)
lepidota(s)/denso(s) lepidota(s); posição lâmina(s) ereta(s) patente(s); tamanho do acúleo(s) menor que largura da lâmina(s)
foliar(es). Inflorescência: bráctea(s) mediana(s) do pedúnculo(s) menor que entrenó(s); inflorescência(s) simples; tamanho
da bráctea(s) floral(ais) maior(es) que o pedicelo(s). Flor: pedicelo(s) presente(s); cor da pétala(s) verde; forma da pétala(s)
elíptica(s); posição pétala(s) na(s) antese não sobreposta(s); posição dos estame(s) na(s) antese exserto(s); posição do
estigma(s) na(s) antese exserto(s). Semente: forma falcada(s).

COMENTÁRIO

Encholirium magalhaesii é semelhante a E. subsecundum no que se refere ao aspecto geral da flor, o que leva algumas vezes
a identificações incorretas. No entanto, as dimensões do hábito, das peças florais e das brácteas florais apresentam diferenças
significativas (vide Forzza 2005). Outros caracteres que podem auxiliar na diferenciação destas espécies são: brácteas do escapo
não excedendo os entrenós, inflorescência laxa com poucas flores e sépalas ovais em E. magalhaesii, em oposição a brácteas
do escapo excedendo os entrenós, inflorescência multiflora e, frequentemente, congesta e sépalas triangular-lanceoladas, em E.
subsecundum..
Ocorre nos campos rupestres da cadeia do Espinhaço de Minas Gerais, especialmente no Planalto de Diamantina,
preferencialmente sobre rocha ou, mais raramente, em solos areno-pedregosos.
Espécimes em flor e fruto podem ser encontrados ao longo de vários meses do ano. Todavia, assim como a maioria das espécies
do gênero que ocorrem na Cadeia do Espinhaço de Minas Gerais, os indivíduos florescem e frutificam principalmente entre
dezembro e março (Forzza 2005).

Forma de Vida
Erva

Substrato
Rupícola

DISTRIBUIÇÃO

Nativa, é endêmica do Brasil

Domínios Fitogeográficos
Cerrado

Tipos de Vegetação
Campo Rupestre

Distribuição Geográfica
Ocorrências confirmadas
Sudeste (Minas Gerais)

MATERIAL TESTEMUNHO

W.R. Anderson, 35558, NY,  (NY00873382), Minas Gerais, Typus
R.C. Forzza, 1509, MBM (MBM266999), Minas Gerais
G. Hatschbach, 27956, MBM (MBM021547), Minas Gerais

IMAGENS DE CAMPO/ILUSTRAÇÕES
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Angiospermas Bromeliaceae A.Juss.

Figura 1: Encholirium magalhaesii L.B.Sm.

Figura 2: Encholirium magalhaesii L.B.Sm.

Figura 3: Encholirium magalhaesii L.B.Sm.

1104

Coleção Flora do Brasil 2020 - Jardim Botânico do Rio de Janeiro

https://imagemcampo.jbrj.gov.br/producao%2Fimagens_de_campo%2F23786551.jpg
https://imagemcampo.jbrj.gov.br/producao%2Fimagens_de_campo%2F23786552.jpg
https://imagemcampo.jbrj.gov.br/producao%2Fimagens_de_campo%2F23786553.jpg


Angiospermas Bromeliaceae A.Juss.

Figura 4: Encholirium magalhaesii L.B.Sm.
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Angiospermas Bromeliaceae A.Juss.

Encholirium maximum Forzza & Leme
DESCRIÇÃO

Caule: rizoma(s) acaule. Folha: indumento face(s) abaxial denso(s) lepidota(s); indumento face(s) adaxial denso(s)
lepidota(s); posição lâmina(s) ereta(s) patente(s); tamanho do acúleo(s) menor que largura da lâmina(s) foliar(es).
Inflorescência: bráctea(s) mediana(s) do pedúnculo(s) maior(es) que entrenó(s); inflorescência(s) simples; tamanho da
bráctea(s) floral(ais) maior(es) que o pedicelo(s). Flor: pedicelo(s) ausente(s); cor da pétala(s) amarela; forma da pétala(s)
oval(ais); posição pétala(s) na(s) antese parcialmente sobreposta(s); posição dos estame(s) na(s) antese exserto(s); posição do
estigma(s) na(s) antese exserto(s). Semente: forma orbicular(es).

COMENTÁRIO

Encholirium maximum compartilha com E. brachypodum a presença de flores quase sésseis, a forma das brácteas florais e
das pétalas. Porém, podem ser diferenciadas pela presença de inflorescência congesta, com raque completamente recoberta
pelas flores, pétalas creme-esverdeadas, sépalas não sobrepostas e ovais em E. brachypodum, enquanto que em E.maximum,
a inflorescência varia de laxa a subcongesta com raque exposta, as pétalas são amarelo-vívidas, e as sépalas são sobrepostas e
obovais. 
Até o momento, E. maximum é conhecida apenas por coletas oriundas do oeste Bahia, nos município de Oliveira dos Brejinhos
e Ibotirama. Forma grandes populações, sempre diretamente sobre rocha, e suas longas inflorescências podem ser facilmente
visualizadas entre a vegetação local.

Forma de Vida
Erva

Substrato
Rupícola

DISTRIBUIÇÃO

Nativa, é endêmica do Brasil

Domínios Fitogeográficos
Caatinga

Tipos de Vegetação
Vegetação Sobre Afloramentos Rochosos

Distribuição Geográfica
Ocorrências confirmadas
Nordeste (Bahia)

MATERIAL TESTEMUNHO

G. Hatschbach, 67797, CEPEC,  (CEPEC00102810), K,  (K000433001), K,  (K000433002), NY,  (NY00803907), RB,
394980,  (RB00287985), RB, 394980,  (RB00562495), Bahia, Typus
R.C. Forzza, 1234, SPF, , ,  (SPF00135798), Bahia, Typus

IMAGENS DE CAMPO/ILUSTRAÇÕES
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Angiospermas Bromeliaceae A.Juss.

Figura 1: Encholirium maximum Forzza & Leme
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Angiospermas Bromeliaceae A.Juss.

Encholirium pedicellatum (Mez) Rauh
Tem como sinônimo
basiônimo Dyckia pedicellata Mez

DESCRIÇÃO

Caule: rizoma(s) acaule. Folha: indumento face(s) abaxial denso(s) lepidota(s); indumento face(s) adaxial denso(s)
lepidota(s); posição lâmina(s) reflexa(s); tamanho do acúleo(s) menor que largura da lâmina(s) foliar(es). Inflorescência:
bráctea(s) mediana(s) do pedúnculo(s) menor que entrenó(s); inflorescência(s) simples; tamanho da bráctea(s) floral(ais)
menor que o pedicelo(s). Flor: pedicelo(s) presente(s); cor da pétala(s) verde; forma da pétala(s) oboval(ais); posição pétala(s)
na(s) antese sobreposta(s); posição dos estame(s) na(s) antese incluso(s); posição do estigma(s) na(s) antese incluso(s).
Semente: forma orbicular(es).

COMENTÁRIO

Encholirium pedicellatum é uma espécie endêmica do Planalto Diamantina, onde forma raras e pequenas populações. Pode ser
diferenciada das demais espécies do gênero que ocorrem nesta região pelas lâminas foliares densamente lepidotas, cinéreas e
flores completamente verdes e longo-pediceladas.

Forma de Vida
Erva

Substrato
Rupícola, Terrícola

DISTRIBUIÇÃO

Nativa, é endêmica do Brasil

Domínios Fitogeográficos
Cerrado

Tipos de Vegetação
Campo Rupestre

Distribuição Geográfica
Ocorrências confirmadas
Sudeste (Minas Gerais)

MATERIAL TESTEMUNHO

R.C. Forzza, 1504, SPF, US
L. Menini Neto, 197, RB, 476983,  (RB00550036)
Schwacke, 8413, RB, 112239,  (RB00287214), Typus
A.F.M. Glaziou, 19918/a, P (P01677801)

IMAGENS DE CAMPO/ILUSTRAÇÕES
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Angiospermas Bromeliaceae A.Juss.

Figura 1: Encholirium pedicellatum (Mez) Rauh

Figura 2: Encholirium pedicellatum (Mez) Rauh

Figura 3: Encholirium pedicellatum (Mez) Rauh
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Angiospermas Bromeliaceae A.Juss.

Encholirium pierrebraunii Esteves
DESCRIÇÃO

Caule: rizoma(s) evidente(s). Folha: indumento face(s) abaxial denso(s) lepidota(s); indumento face(s) adaxial denso(s)
lepidota(s); posição lâmina(s) ereta(s) patente(s); tamanho do acúleo(s) menor que largura da lâmina(s) foliar(es).
Inflorescência: bráctea(s) mediana(s) do pedúnculo(s) maior(es) que entrenó(s); inflorescência(s) simples; tamanho da
bráctea(s) floral(ais) menor que o pedicelo(s). Flor: pedicelo(s) presente(s); cor da pétala(s) verde/maculada(s) vinácea; forma
da pétala(s) lanceada(s); posição pétala(s) na(s) antese não sobreposta(s); posição dos estame(s) na(s) antese exserto(s);
posição do estigma(s) na(s) antese exserto(s). Semente: forma falcada(s).

COMENTÁRIO

Encholirium pierrebraunii ocorre em formações de calcário na região da Serra do Ramalho, Bahia. Nesta mesma região, várias
outras espécie do gênero podem ser encontradas e duas delas podem ser facilmente confundidas com E. pierrebraunii, E.
longiflorum e E. splendidum. Os melhores caracteres para distinguir estas espécies são forma, indumento, largura e comprimento
da lâmina foliar, altura da planta e tamanho das rosetas. 

Forma de Vida
Erva

Substrato
Rupícola

DISTRIBUIÇÃO

Nativa, é endêmica do Brasil

Domínios Fitogeográficos
Caatinga

Tipos de Vegetação
Vegetação Sobre Afloramentos Rochosos

Distribuição Geográfica
Ocorrências confirmadas
Nordeste (Bahia)

MATERIAL TESTEMUNHO

E.E. Pereira, E-489, UFG, 50535, Bahia, Typus
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Angiospermas Bromeliaceae A.Juss.

Encholirium pulchrum Forzza et al.
DESCRIÇÃO

Caule: rizoma(s) acaule. Folha: indumento face(s) abaxial glabra(s); indumento face(s) adaxial glabra(s); posição lâmina(s)
reflexa(s)/ereta(s) patente(s); tamanho do acúleo(s) menor que largura da lâmina(s) foliar(es). Inflorescência: bráctea(s)
mediana(s) do pedúnculo(s) menor que entrenó(s)/maior(es) que entrenó(s); inflorescência(s) simples; tamanho da bráctea(s)
floral(ais) menor que o pedicelo(s). Flor: pedicelo(s) presente(s); cor da pétala(s) verde; forma da pétala(s) oboval(ais);
posição pétala(s) na(s) antese sobreposta(s); posição dos estame(s) na(s) antese exserto(s)/incluso(s); posição do estigma(s)
na(s) antese incluso(s). Semente: forma desconhecida(s).

Forma de Vida
Erva

Substrato
Rupícola, Terrícola

DISTRIBUIÇÃO

Nativa, é endêmica do Brasil

Domínios Fitogeográficos
Cerrado

Tipos de Vegetação
Campo Rupestre

Distribuição Geográfica
Ocorrências confirmadas
Sudeste (Minas Gerais)

MATERIAL TESTEMUNHO

O.B.C. Ribeiro, 48, RB, 504202,  (RB00601355), Minas Gerais, Typus

IMAGENS DE CAMPO/ILUSTRAÇÕES

Figura 1: Encholirium pulchrum Forzza et al.
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Angiospermas Bromeliaceae A.Juss.

Figura 2: Encholirium pulchrum Forzza et al.

Figura 3: Encholirium pulchrum Forzza et al.
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Angiospermas Bromeliaceae A.Juss.

Encholirium reflexum Forzza & Wand.
DESCRIÇÃO

Caule: rizoma(s) acaule. Folha: indumento face(s) abaxial denso(s) lepidota(s); indumento face(s) adaxial denso(s)
lepidota(s); posição lâmina(s) reflexa(s); tamanho do acúleo(s) menor que largura da lâmina(s) foliar(es). Inflorescência:
bráctea(s) mediana(s) do pedúnculo(s) menor que entrenó(s); inflorescência(s) simples; tamanho da bráctea(s) floral(ais)
maior(es) que o pedicelo(s). Flor: pedicelo(s) presente(s); cor da pétala(s) verde; forma da pétala(s) oboval(ais); posição
pétala(s) na(s) antese sobreposta(s); posição dos estame(s) na(s) antese antera(s) parcialmente exserta(s); posição do estigma(s)
na(s) antese incluso(s). Semente: forma orbicular(es).

COMENTÁRIO

Encholirium reflexum é conhecida apenas por sua coleção typus coletada na Serra do Deus Me Livre, norte de Minas Gerais. 
Forzza & Wanderley (2001), citaram também um material oriundo do Planalto de Diamantina como pertencendo a espécie.
Porém, Forzza et al. (2012) corrigem este equivoco descrevendo uma nova espécie para a região do Planalto de Diamantina,
Encholirium diamantinum. 
Estes dois táxons compartilham a presença de folhas densamente cinéreas e reflexas. Porém, podem ser diferenciados pela forma
das brácteas florais, pétalas e sépalas e pela posição dos estames e estilete/estigma. 

Forma de Vida
Erva

Substrato
Rupícola

DISTRIBUIÇÃO

Nativa, é endêmica do Brasil

Domínios Fitogeográficos
Caatinga, Cerrado

Tipos de Vegetação
Campo Rupestre

Distribuição Geográfica
Ocorrências confirmadas
Sudeste (Minas Gerais)

MATERIAL TESTEMUNHO

R.C. Forzza, 800, SPF,  (SPF00132118), Minas Gerais, Typus

IMAGENS DE CAMPO/ILUSTRAÇÕES
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Angiospermas Bromeliaceae A.Juss.

Figura 1: Encholirium reflexum Forzza & Wand.

Figura 2: Encholirium reflexum Forzza & Wand.

Figura 3: Encholirium reflexum Forzza & Wand.
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Angiospermas Bromeliaceae A.Juss.

Encholirium scrutor (L.B.Sm.) Rauh
Tem como sinônimo
basiônimo Dyckia scrutor L.B.Sm.
heterotípico Encholirium carmineoviridiflorum Rauh
heterotípico Encholirium inerme Rauh

DESCRIÇÃO

Caule: rizoma(s) acaule. Folha: indumento face(s) abaxial esparso(s) lepidota(s)/denso(s) lepidota(s); indumento face(s)
adaxial esparso(s) lepidota(s)/denso(s) lepidota(s); posição lâmina(s) ereta(s) patente(s)/secunda(s); tamanho do acúleo(s)
menor que largura da lâmina(s) foliar(es). Inflorescência: bráctea(s) mediana(s) do pedúnculo(s) menor que entrenó(s);
inflorescência(s) simples; tamanho da bráctea(s) floral(ais) menor que o pedicelo(s). Flor: pedicelo(s) presente(s); cor da
pétala(s) verde; forma da pétala(s) oboval(ais); posição pétala(s) na(s) antese sobreposta(s); posição dos estame(s) na(s)
antese incluso(s); posição do estigma(s) na(s) antese incluso(s). Semente: forma orbicular(es).

COMENTÁRIO

Encholirium scrutor é uma espécie endêmica dos campos rupestres de Minas Gerais, com grande parte das coletas oriundas do
Planalto de Diamantina e apenas um registro para a região da Serra do Cipó. Pode ser facilmente diferenciada das demais espécies
do gênero pelo porte reduzido e por suas sépalas róseas. 

Forma de Vida
Erva

Substrato
Rupícola, Terrícola

DISTRIBUIÇÃO

Nativa, é endêmica do Brasil

Domínios Fitogeográficos
Cerrado

Tipos de Vegetação
Campo Rupestre

Distribuição Geográfica
Ocorrências confirmadas
Sudeste (Minas Gerais)

MATERIAL TESTEMUNHO

R.C. Forzza, 1520, NY,  (NY00873381), UB, SPF, Minas Gerais
I. Cordeiro, CFCR4048, SPF,  (SPF00030892), Minas Gerais, Typus
R.C. Forzza, 1488, SPF, BHCB, K,  (K000973328), SP, US, MBM, Minas Gerais

IMAGENS DE CAMPO/ILUSTRAÇÕES
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Angiospermas Bromeliaceae A.Juss.

Figura 1: Encholirium scrutor (L.B.Sm.) Rauh

Figura 2: Encholirium scrutor (L.B.Sm.) Rauh
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Angiospermas Bromeliaceae A.Juss.

Encholirium spectabile Mart. ex Schult. &
Schult.f.
Tem como sinônimo
homotípico Dyckia spectabilis (Mart. ex Schult. & Schult.f.) Baker
homotípico Puya saxatilis Mart.
heterotípico Encholirium bahianum L.B.Sm. & R.W.Read
heterotípico Encholirium densiflorum Ule
heterotípico Encholirium harleyi L.B.Sm. & R.W.Read
heterotípico Encholirium hoehneanum L.B.Sm.
heterotípico Encholirium lutzii L.B.Sm.
heterotípico Encholirium paraibae L.B.Sm. & R.W.Read
heterotípico Encholirium patens L.B.Sm.
heterotípico Encholirium pernambucanum L.B.Sm. & R.W.Read
heterotípico Encholirium rupestre Ule

DESCRIÇÃO

Caule: rizoma(s) evidente(s). Folha: indumento face(s) abaxial glabra(s)/esparso(s) lepidota(s)/denso(s) lepidota(s);
indumento face(s) adaxial glabra(s)/esparso(s) lepidota(s)/denso(s) lepidota(s); posição lâmina(s) ereta(s) patente(s); tamanho
do acúleo(s) menor que largura da lâmina(s) foliar(es). Inflorescência: bráctea(s) mediana(s) do pedúnculo(s) maior(es) que
entrenó(s); inflorescência(s) simples; tamanho da bráctea(s) floral(ais) menor que o pedicelo(s)/maior(es) que o pedicelo(s).
Flor: pedicelo(s) presente(s); cor da pétala(s) verde/creme; forma da pétala(s) elíptica(s); posição pétala(s) na(s) antese não
sobreposta(s); posição dos estame(s) na(s) antese exserto(s); posição do estigma(s) na(s) antese exserto(s). Semente: forma
falcada(s).

DESCRIÇÃO ADICIONAL

Planta 2,2-2,5 m alt., formando densas populações; roseta 0,50-1,1 m diâm.  Lâmina foliar verde-clara, verde-avermelhada,
verde-amarelada, algumas vezes cinérea, 25-90 x 2,2-4,7 cm. Inflroescência simples, raramente com racemos parciais pouco
desenvolvidos na base.  Flores 1,8-4,5 cm; pedicelos 0,3-1,5 cm compr.; estames exsertos. 

COMENTÁRIO

Encholirum spectabile é a espécie tipo do gênero e a que apresenta distribuição geográfica mais ampla. Ocorre por toda Caatinga
em afloramentos rochosos e campos rupestres da Cadeia do Espinhaço da Bahia. Algumas populações podem ser encontradas
em áreas de transição com o Cerrado e Floresta Atlântica, mas a espécie praticamente circunscreve o domínio da Caatinga, onde
é popularmente conhecida como macambira. Apresenta grande variação morfológica e vários sinônimos (para maiores detalhes
consulte Forzza 2005).

Forma de Vida
Erva

Substrato
Rupícola

DISTRIBUIÇÃO

Nativa, é endêmica do Brasil

Domínios Fitogeográficos
Caatinga, Mata Atlântica

Tipos de Vegetação
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Angiospermas Bromeliaceae A.Juss.

Campo Rupestre, Vegetação Sobre Afloramentos Rochosos

Distribuição Geográfica
Ocorrências confirmadas
Nordeste (Alagoas, Bahia, Ceará, Maranhão, Paraíba, Pernambuco, Piauí, Rio Grande do Norte, Sergipe)

MATERIAL TESTEMUNHO

M.L.S. Guedes, 12079, ALCB (ALCB011704), Bahia
C.F.P. Martius, 2483, M, M-0010685,  (M0010685), Typus
G. Martinelli, 7669, RB
J.A. Siqueira Filho, 2032, HVASF, 4364,  (HVASF004364), Bahia
S. C. de Sant'Ana, 1024, CEPEC, ,  (CEPEC00093515), Bahia
H.L.C. Silva, 11, HVASF,  (HVASF009663), Pernambuco
R.C. Forzza, 3885, RB, 416380,  (RB00641821), Bahia

IMAGENS DE CAMPO/ILUSTRAÇÕES

Figura 1: Encholirium spectabile Mart. ex Schult. & Schult.f.

Figura 2: Encholirium spectabile Mart. ex Schult. & Schult.f.
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https://reflora.cria.org.br/inct/exsiccatae/image/format/jpeg/size/large/imagecode/m0010685_20060811124644
https://reflora.cria.org.br/inct/exsiccatae/image/format/jpeg/size/large/barcode/HVASF004364
http://reflora.jbrj.gov.br/files/voucher.html?imagem=DZI/cepec/cepec/0/9/35/15/cepec00093515.dzi
http://reflora.jbrj.gov.br/files/voucher.html?imagem=DZI/cepec/cepec/0/9/35/15/cepec00093515_1.dzi
https://reflora.cria.org.br/inct/exsiccatae/image/format/jpeg/size/large/barcode/HVASF009663
http://reflora.jbrj.gov.br/files/voucher.html?imagem=DZI/rb/0/64/18/21/00641821.dzi
https://imagemcampo.jbrj.gov.br/producao%2Fimagens_de_campo%2F15618123.jpg
https://imagemcampo.jbrj.gov.br/producao%2Fimagens_de_campo%2F15618124.jpg


Angiospermas Bromeliaceae A.Juss.

Figura 3: Encholirium spectabile Mart. ex Schult. & Schult.f.

Figura 4: Encholirium spectabile Mart. ex Schult. & Schult.f.

Figura 5: Encholirium spectabile Mart. ex Schult. & Schult.f.

BIBLIOGRAFIA
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Forzza, R. C. 2005. Revisão taxonômica de Encholirium Mart. ex Schult. & Schult. f. (Pitcairnioideae – Bromeliaceae). Bol. Bot.
Univ. São Paulo 23(1): 1 – 49.
Guarçoni, E. A. E. et al. 2020. New occurrence records of Bromeliaceae for the state of Maranhão, northeastern Brazil. Check List
16 (6): 1575–1580 https://doi.org/10.15560/16.6.1575
Siqueira-Filho, J.A. & Leme, E.M.C. 2006. Fragmentos de Mata Atlântica do Nordeste: Biodiversidade, conservação e suas
bromélias. Andrea Jakobsson Estúdio Editorial Ltda., Rio de Janeiro. 416 p.
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Angiospermas Bromeliaceae A.Juss.

Encholirium splendidum Forzza
DESCRIÇÃO

Caule: rizoma(s) evidente(s). Folha: indumento face(s) abaxial esparso(s) lepidota(s); indumento face(s) adaxial esparso(s)
lepidota(s); posição lâmina(s) reflexa(s)/ereta(s) patente(s); tamanho do acúleo(s) menor que largura da lâmina(s) foliar(es).
Inflorescência: bráctea(s) mediana(s) do pedúnculo(s) maior(es) que entrenó(s); inflorescência(s) simples; tamanho da
bráctea(s) floral(ais) maior(es) que o pedicelo(s). Flor: pedicelo(s) presente(s); cor da pétala(s) verde; forma da pétala(s)
lanceada(s); posição pétala(s) na(s) antese não sobreposta(s); posição dos estame(s) na(s) antese exserto(s); posição do
estigma(s) na(s) antese exserto(s). Semente: forma falcada(s).

COMENTÁRIO

Encholirium splendidum é uma espécie conhecida até o momento dos afloramentos calcários da bacia do São Francisco no estado
da Bahia. Assemelha-se a E. longiflorum, da qual pode ser diferenciada pelas folhas verdes (vs.argenteas), tamanho da planta em
flor (1.4–1.6 m vs. 2.5 m), diâmetro da roseta  (20–40 vs.100 cm) e tamanho das folhas (28–33 × 1.8–2.2 cm vs. 50–83 × 5–8.3
cm).

Forma de Vida
Erva

Substrato
Rupícola

DISTRIBUIÇÃO

Nativa, é endêmica do Brasil

Domínios Fitogeográficos
Caatinga

Tipos de Vegetação
Vegetação Sobre Afloramentos Rochosos

Distribuição Geográfica
Ocorrências confirmadas
Nordeste (Bahia)

MATERIAL TESTEMUNHO

R.C. Forzza, 4078, RB,  (RB01034090), RB,  (RB01034089), RB,  (RB01034088), RB,  (RB01034040), Bahia, Typus

IMAGENS DE CAMPO/ILUSTRAÇÕES
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http://reflora.jbrj.gov.br/files/voucher.html?imagem=DZI/rb/1/3/40/90/01034090.dzi
http://reflora.jbrj.gov.br/files/voucher.html?imagem=DZI/rb/1/3/40/89/01034089.dzi
http://reflora.jbrj.gov.br/files/voucher.html?imagem=DZI/rb/1/3/40/88/01034088.dzi
http://reflora.jbrj.gov.br/files/voucher.html?imagem=DZI/rb/1/3/40/40/01034040.dzi


Angiospermas Bromeliaceae A.Juss.

Figura 1: Encholirium splendidum Forzza

Figura 2: Encholirium splendidum Forzza

Figura 3: Encholirium splendidum Forzza
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Figura 4: Encholirium splendidum Forzza

1123

Coleção Flora do Brasil 2020 - Jardim Botânico do Rio de Janeiro

https://imagemcampo.jbrj.gov.br/producao%2Fimagens_de_campo%2F299122709.jpg


Angiospermas Bromeliaceae A.Juss.

Encholirium subsecundum (Baker) Mez
Tem como sinônimo
basiônimo Dyckia subsecunda Baker
heterotípico Encholirium glaziovii Mez

DESCRIÇÃO

Caule: rizoma(s) evidente(s). Folha: indumento face(s) abaxial esparso(s) lepidota(s)/denso(s) lepidota(s); indumento face(s)
adaxial glabra(s)/esparso(s) lepidota(s)/denso(s) lepidota(s); posição lâmina(s) ereta(s) patente(s)/arqueada(s); tamanho do
acúleo(s) menor que largura da lâmina(s) foliar(es). Inflorescência: bráctea(s) mediana(s) do pedúnculo(s) maior(es) que
entrenó(s); inflorescência(s) simples; tamanho da bráctea(s) floral(ais) maior(es) que flor(es). Flor: pedicelo(s) presente(s);
cor da pétala(s) verde; forma da pétala(s) elíptica(s); posição pétala(s) na(s) antese não sobreposta(s); posição dos estame(s)
na(s) antese exserto(s); posição do estigma(s) na(s) antese exserto(s). Semente: forma falcada(s).

COMENTÁRIO

Encholirium subsecundum é, dentre as espécies endêmicas do Espinhaço de Minas Gerais, a única com distribuição ampla,
ocorrendo de Jaboticatubas a Itacambira. Compartilha várias características florais com outras três espécies endêmicas do
Espinhaço mineiro, E. magalhaesii, E. irwinii e E. ctenophyllum. Porém, pode ser diferenciada destas pelo tamanho da planta em
flor, comprimento e largura da lâmina foliar, tamanho dos acúleos, disposição das flores na inflorescência (laxa vs. congesta) e
tamanho das brácteas florais em relação a flor. 

Forma de Vida
Erva

Substrato
Rupícola

DISTRIBUIÇÃO

Nativa, é endêmica do Brasil

Domínios Fitogeográficos
Cerrado

Tipos de Vegetação
Campo Rupestre

Distribuição Geográfica
Ocorrências confirmadas
Sudeste (Minas Gerais)

MATERIAL TESTEMUNHO

R.C. Forzza, 199, SPF, Minas Gerais
A. Saint-Hilaire, C.-496, P (P00438704), Minas Gerais, Typus
M.M. Saavedra, 894, RB, 484600,  (RB00568933), Minas Gerais
R.C. Forzza, 755, K,  (K000973338), Minas Gerais
E.M.C. Leme, 7457, RB, 487518,  (RB00572475), Minas Gerais
G. Martinelli, 914, RB, 182806,  (RB00642208), Minas Gerais

IMAGENS DE CAMPO/ILUSTRAÇÕES

1124

Coleção Flora do Brasil 2020 - Jardim Botânico do Rio de Janeiro

http://reflora.jbrj.gov.br/files/voucher.html?imagem=DZI/rb/0/56/89/33/00568933.dzi
http://reflora.jbrj.gov.br/files/voucher.html?imagem=DZI/kew/k/0/9/73/33/8/k000973338.dzi
http://reflora.jbrj.gov.br/files/voucher.html?imagem=DZI/rb/0/57/24/75/00572475.dzi
http://reflora.jbrj.gov.br/files/voucher.html?imagem=DZI/rb/0/64/22/8/00642208.dzi
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Figura 1: Encholirium subsecundum (Baker) Mez
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Angiospermas Bromeliaceae A.Juss.

Encholirium viridicentrum Leme &
O.B.C.Ribeiro
DESCRIÇÃO

Caule: rizoma(s) acaule. Folha: indumento face(s) abaxial denso(s) lepidota(s); indumento face(s) adaxial esparso(s)
lepidota(s); posição lâmina(s) reflexa(s)/ereta(s) patente(s); tamanho do acúleo(s) maior(es) que largura da lâmina(s) foliar(es).
Inflorescência: bráctea(s) mediana(s) do pedúnculo(s) maior(es) que entrenó(s); inflorescência(s) simples; tamanho
da bráctea(s) floral(ais) maior(es) que flor(es). Flor: pedicelo(s) presente(s); cor da pétala(s) verde; forma da pétala(s)
lanceada(s); posição pétala(s) na(s) antese não sobreposta(s); posição dos estame(s) na(s) antese exserto(s); posição do
estigma(s) na(s) antese exserto(s). Semente: forma desconhecida(s).

COMENTÁRIO

Encholirium viridicentrum é muito similar e simpátrico com E. ctnophyllum. Segundo a descrição de Leme et al. (2014), E.
viridicentrum pode ser diferenciada pelo tamanho da planta e demais estruturas florais, além da coloração das folhas. Porém,
estudos adicionais são necessários para confirmar separação destes táxons em espécies distintas. 
 

Forma de Vida
Erva

Substrato
Rupícola

DISTRIBUIÇÃO

Nativa, é endêmica do Brasil

Domínios Fitogeográficos
Cerrado

Tipos de Vegetação
Campo Rupestre

Distribuição Geográfica
Ocorrências confirmadas
Sudeste (Minas Gerais)

MATERIAL TESTEMUNHO

O.B.C. Ribeiro, 282, BHCB, Minas Gerais, Typus

IMAGENS DE CAMPO/ILUSTRAÇÕES
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Angiospermas Bromeliaceae A.Juss.

Figura 1: Encholirium viridicentrum Leme & O.B.C.Ribeiro

Figura 2: Encholirium viridicentrum Leme & O.B.C.Ribeiro
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Angiospermas Bromeliaceae A.Juss.

Encholirium vogelii Rauh
DESCRIÇÃO

Caule: rizoma(s) acaule. Folha: indumento face(s) abaxial esparso(s) lepidota(s); indumento face(s) adaxial esparso(s)
lepidota(s); posição lâmina(s) ereta(s) patente(s); tamanho do acúleo(s) menor que largura da lâmina(s) foliar(es).
Inflorescência: bráctea(s) mediana(s) do pedúnculo(s) maior(es) que entrenó(s); inflorescência(s) simples; tamanho da
bráctea(s) floral(ais) maior(es) que o pedicelo(s)/maior(es) que flor(es). Flor: pedicelo(s) presente(s); cor da pétala(s) verde;
forma da pétala(s) oboval(ais); posição pétala(s) na(s) antese sobreposta(s); posição dos estame(s) na(s) antese incluso(s);
posição do estigma(s) na(s) antese incluso(s). Semente: forma falcada(s).

COMENTÁRIO

Encholirium vogelii é uma espécie endêmica da Serra do Cipó onde forma grandes populações, porém, restritas a pequenas áreas,
sempre em solos areno-pedregosos, entre afloramentos rochosos. Floresce nos meses de fevereiro e março e exemplares em fruto
foram obtidos em maio e outubro. Apesar das populações de E. vogelii serem constituídas de muitas rosetas adultas, poucas
plantas florescem no mesmo ano e muitas são atacadas por herbívoros (Forzza 2005). 

Forma de Vida
Erva

Substrato
Rupícola, Terrícola

DISTRIBUIÇÃO

Nativa, é endêmica do Brasil

Domínios Fitogeográficos
Cerrado

Tipos de Vegetação
Campo Rupestre

Distribuição Geográfica
Ocorrências confirmadas
Sudeste (Minas Gerais)

MATERIAL TESTEMUNHO

R.C. Forzza, 173, SPF, Minas Gerais
M. Sazima, 18952, UEC, 46647,  (UEC005030), Minas Gerais, Typus
T. Wendt, 88, RB, 258524, ,  (RB00642620), Minas Gerais

IMAGENS DE CAMPO/ILUSTRAÇÕES
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https://reflora.cria.org.br/inct/exsiccatae/image/format/jpeg/size/large/barcode/UEC005030
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Angiospermas Bromeliaceae A.Juss.

Figura 1: Encholirium vogelii Rauh

Figura 2: Encholirium vogelii Rauh

Figura 3: Encholirium vogelii Rauh
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Angiospermas Bromeliaceae A.Juss.

Fernseea Baker
Este tratamento é composto pelos seguintes táxons: Fernseea, Fernseea bocainensis, Fernseea itatiaiae.

COMO CITAR

Monteiro, R.F. 2020. Fernseea in Flora do Brasil 2020. Jardim Botânico do Rio de Janeiro. Disponível em: http://
floradobrasil.jbrj.gov.br/reflora/floradobrasil/FB6089.

DESCRIÇÃO

Ervas ca. 30-60 cm alt. Folhas coriáceas, eretas, patentes ou recurvadas; bainha oval, creme a castanha, lepidota ou panosa;
lâmina linear, verde, lepidota, aculeada, ápice atenuado. Pedúnculo ereto ou recurvado, conspícuo, róseo, flocoso ou tomentoso;
brácteas do pedúnculo coriácea; bainha linear ou oval; lâmina linear, canaliculada, ápice atenuado. Inflorescência simples, laxa
ou congesta; raque rósea, flocosa. Bráctea floral oval ou elíptica, rósea, simétrica, carenada ou ecarenada, lepidota ou flocosa,
margem inteira, ápice agudo. Flores polísticas, sésseis ou pediceladas; sépalas livres, lineares ou ovais, róseas, carenadas ou
ecarenadas, lepidotas ou flocosas, margem inteira, ápice agudo; pétalas elípticas ou espatuladas, púrpuras, glabras, margem
inteira, ápice agudo, arredondado ou truncado, cuculado ou recurvado; estames inclusos, livres entre si, adnatos às pétalas, anteras
dorsifixas; estigma incluso; hipanto geralmente róseo, flocoso.

COMENTÁRIO

O conteúdo deste campo foi omitido por apresentar problemas de formatação, por favor, consulte diretamente nossa página
(http://floradobrasil.jbrj.gov.br/).

Forma de Vida
Erva

Substrato
Epífita, Rupícola, Terrícola

DISTRIBUIÇÃO

Nativa, é endêmica do Brasil

Domínios Fitogeográficos
Mata Atlântica

Tipos de Vegetação
Campo de Altitude, Floresta Ciliar ou Galeria

Distribuição Geográfica
Ocorrências confirmadas
Sudeste (Minas Gerais, Rio de Janeiro, São Paulo)

CHAVE DE IDENTIFICAÇÃO

1.   Inflorescência laxa, pedicelo conspícuo, pétala com ápice arredondado ou truncado….....…………Fernseea itatiaiae
2.  Inflorescência congesta, pedicelo ausente, pétala com ápice agudo……….………Fernseea bocainensis

BIBLIOGRAFIA

Mez, C. 1891. Bromeliaceae. In: Martius, C. F. P. von; Eichler, A. W. & Urban, I. (eds.), Flora Brasiliensis. München, Wien,
Leipzig, 3(3): 173-200.
Monteiro, R.F. 2020. Taxonomy of Fernseea: a Brazilian endemic and endangered genus of Bromeliaceae. Brittonia. online first.
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Monteiro, R. F. 2015. Sistemática de Bromelia (Bromeliaceae – Bromelioideae). Tese de doutorado. Instituto de Pesquisas Jardim
Botânico do Rio de Janeiro, Rio de Janeiro.
Schulte, K., Barfuss, M.H.J., Zizka, G. 2009. Phylogeny of Bromelioideae (Bromeliaceae) inferred from nuclear and plastid DNA
loci reveals the evolution of the tank habit within the subfamily. Mol. Phylogenet. Evol. 51: 327-339.
Smith L. B. & R. J. Downs. 1979. Bromelioideae (Bromeliaceae). Flora Neotropica 14: 1493–2142
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Angiospermas Bromeliaceae A.Juss.

Fernseea bocainensis E.Pereira &
Moutinho
DESCRIÇÃO

Folha: posição da folha(s) ereta(s)/recurvada(s); forma da bainha(s) oval(ais); largura da bainha(s) 4.5 - 5.5; cor da bainha(s)
marrom; indumento da bainha(s) lepidota(s); forma da lâmina(s) linear(es); comprimento da lâmina(s) 25 - 60 cm; cor
da lâmina(s) verde; ápice(s) da lâmina(s) atenuada(s). Inflorescência: disposição das flor(es) congesta(s); disposição do
pedúnculo(s) ereto(s)/recurvado(s); tipo de inflorescência(s) espiga(s). Flor: forma da bráctea(s) floral(ais) elíptica(s); forma
da sépala(s) linear(es) - triangular(es); cor da sépala(s) rósea; indumento da sépala(s) flocoso(s)/lepidoto(s); ápice(s) da
sépala(s) agudo(s); forma da pétala(s) elíptica(s); ápice(s) da pétala(s) agudo(s) - recurvado(s).

Forma de Vida
Erva

Substrato
Epífita, Rupícola, Terrícola

DISTRIBUIÇÃO

Nativa, é endêmica do Brasil

Domínios Fitogeográficos
Mata Atlântica

Tipos de Vegetação
Floresta Ciliar ou Galeria

Distribuição Geográfica
Ocorrências confirmadas
Sudeste (Minas Gerais, Rio de Janeiro, São Paulo)

MATERIAL TESTEMUNHO

G. Martinelli, 4673, RB, 202302,  (RB00287222)
Gurken, S., 13, HB, Typus
Araújo, L. C., 57, RB, 382226,  (RB00417651)

BIBLIOGRAFIA

E.Pereira & Moutinho, Bradea, Boletim do Herbarium Bradeanum 3: 344–345. 1983.
Monteiro, R.F. 2020. Taxonomy of Fernseea: a Brazilian endemic and endangered genus of Bromeliaceae. Brittonia. online first.
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Fernseea itatiaiae (Wawra) Baker
Tem como sinônimo
basiônimo Bromelia itatiaiae Wawra
heterotípico Aechmea stenophylla Baker

DESCRIÇÃO

Folha: posição da folha(s) ereta(s)/patente(s); forma da bainha(s) oval(ais)/largamente oval(ais); largura da bainha(s)
1 - 3 cm; cor da bainha(s) marrom/creme; indumento da bainha(s) lepidota(s)/panosa(s); forma da lâmina(s) linear(es);
comprimento da lâmina(s) 11 - 43; cor da lâmina(s) verde; ápice(s) da lâmina(s) atenuada(s). Inflorescência: disposição das
flor(es) laxa(s); disposição do pedúnculo(s) ereto(s); tipo de inflorescência(s) racemo(s). Flor: forma da bráctea(s) floral(ais)
oval(ais)/lanceolada(s); forma da sépala(s) ovada(s); cor da sépala(s) rósea; indumento da sépala(s) flocoso(s); ápice(s) da
sépala(s) agudo(s); forma da pétala(s) espatulada(s); ápice(s) da pétala(s) arredondado(s) / truncado(s) - ereto(s).

Forma de Vida
Erva

Substrato
Epífita, Rupícola

DISTRIBUIÇÃO

Nativa, é endêmica do Brasil

Domínios Fitogeográficos
Mata Atlântica

Tipos de Vegetação
Campo de Altitude

Distribuição Geográfica
Ocorrências confirmadas
Sudeste (Minas Gerais, Rio de Janeiro, São Paulo)

MATERIAL TESTEMUNHO

A.C. Brade, 12725, RB, Rio de Janeiro
S. J. Neto, 833, RB, 379816,  (RB00475204)

IMAGENS DE CAMPO/ILUSTRAÇÕES
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Figura 1: Fernseea itatiaiae (Wawra) Baker

Figura 2: Fernseea itatiaiae (Wawra) Baker

Figura 3: Fernseea itatiaiae (Wawra) Baker

Figura 4: Fernseea itatiaiae (Wawra) Baker
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BIBLIOGRAFIA

Monteiro, R.F. 2020. Taxonomy of Fernseea: a Brazilian endemic and endangered genus of Bromeliaceae. Brittonia. online first.
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Forzzaea Leme
Este tratamento é composto pelos seguintes táxons: Forzzaea, Forzzaea coutensis, Forzzaea flavipetala, Forzzaea leopoldo-
horstii, Forzzaea micra, Forzzaea pseudomicra, Forzzaea viridifolia, Forzzaea warasii.

COMO CITAR

Silva, R.S.A.d., Nogueira, M.G.C. 2020. Forzzaea in Flora do Brasil 2020. Jardim Botânico do Rio de Janeiro. Disponível em:
http://floradobrasil.jbrj.gov.br/reflora/floradobrasil/FB607874.

DESCRIÇÃO

Acaule a pouco caulescente; homogâmicas; folhas coriáceas ou densamente coriáceas, margem espinhosa; inflorescência
composta, raramente simples; flores sésseis e perfumadas; sépalas conadas na  base, raramente livres; pétalas conadas, raramente
livre, branca, branca amarelada ou raramente amarela-esverdeada pálida; anteras fortemente recurvadas a recurvadas em espiral
na antese; estigma podem ser simples-eretos ou patentes-simples com tendência a simples-dilatados. Cálice persistente nos
frutos, sementes, 2–8 em número por fruto.

COMENTÁRIO

O gênero Forzzaea foi recentemente descrito para abrigar três espécies discordantes do conceito de Cryptanthus. Atualmente
compreende sete espécies.
As espécies vivem em condições rochosas e saxícolas (às vezes terrestre), frequentemente sob a matéria orgânica acumulada nas
fendas dos afloramentos rochosos quartizíticos. Em altitudes acima de 700 m. São endêmicas da parte oeste-nordeste do Planalto
Meridional da Cadeia do Espinhaço em Minas Gerais, mais conhecido como Planalto Diamantina (não confundir com a Chapada
Diamantina, na Bahia) (Leme et al. 2017).

Forma de Vida
Erva

Substrato
Rupícola, Terrícola

DISTRIBUIÇÃO

Nativa, é endêmica do Brasil

Domínios Fitogeográficos
Cerrado

Tipos de Vegetação
Campo Rupestre

Distribuição Geográfica
Ocorrências confirmadas
Sudeste (Minas Gerais)

CHAVE DE IDENTIFICAÇÃO

1. Acaule......................................................................................... 3
1.' Caulescente curto............................................................................... 2
2. Sépalas lanceoladas, conadas na base .............................................................. F. leopoldo-horstii
2' Sépalas ovadas, livres na base .................................................................... F. micra
3. Lâminas glabras na face adaxial ................................................................... F. viridifolia
3.' Lâminas lepidotas na face adaxial  ................................................................. 4
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4.  Sépalas espatuladas  ........................................................................... 5
4.' Sépalas espatulada-lanceolada ................................................................... F. coutensis
5. Cor da pétala amarela-esverdeada pálida ...........................................................F. flavipetala
5' Cor da pétala esbranquiçada ..................................................................... 6
6.  Margem da lâmina foliar com espinhos espalhados, rígidos, afiados; 2-3 mm de comprimento ..................F. warasii
6.'  Margem da lâmina foliar densamente a subdensamente espinhosas; 0,5–1,7 mm de comprimento ............. F. pseudomicra

BIBLIOGRAFIA

Smith, L.B. & Downs, R.J. (1979). Bromelioideae (Bromeliaceae). Flora Neotropica Monograph 14 (3): 1493–2142. New York
Botanical Garden.
Forzza, R.C.,Costa, A.,Siqueira Filho, J.A.,Martinelli, G.,Monteiro, R.F.,Santos-Silva, F.,Saraiva, D. P.,Paixão-Souza,
B.,Louzada, R.B.,Versieux, L. (2015). Bromeliaceae in Lista de Espécies da Flora do Brasil. Jardim Botânico do Rio de Janeiro.
Disponivel em: <http://floradobrasil.jbrj.gov.br/jabot/floradobrasil/FB6131>.
BFG. Growing knowledge: an overview of Seed Plant diversity in Brazil. (2015). Rodriguésia, v.66, n.4, p.1085-1113.(DOI:
10.1590/2175-7860201566411)
Leme, E. M. C, Heller, S., Zizka, G., & Halbritter, H. (2017). New circumscription of Cryptanthus and new cryptanthoid
genera and subgenera (Bromeliaceae: Bromelioideae) based on neglected morphological traits and molecular
phylogeny. Phytotaxa, 318(1), 1-88.
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Forzzaea coutensis Leme & O.B.C.Ribeiro
DESCRIÇÃO

Caule: comprimento acaule; propagação vegetativa(s) estolão curto(s) ou broto(s) axilar(es) curto(s)/broto(s) axilar(es)
curto(s). Folha: consistência da lâmina(s) coriácea(s); cor verde/a; face(s) adaxial lepidota(s); face(s) abaxial densamente
lepidota(s); margem(ns) da lâmina(s) serreada(s). Inflorescência: tipo inflorescência(s) séssil(eis)/composta(s); bráctea(s)
floral(ais) triangular(es). Flor: séssil(eis) fragrante(s)/e/diurno; sépala(s) forma lanceolada(s); sépala(s) conata(s); cor branca/
lepidota(s); pétala(s) espatulada(s)/a lanceolada(s)/conata(s); ápice(s) pétala(s) obtuso(s) a agudo(s)/recurvado(s) na(s) antese;
cor pétala(s) branca. Fruto: bacáceo(s) ovoide(s). Semente: tamanho 3 mm.

DESCRIÇÃO ADICIONAL

Características diagnósticas: Sépalas lanceoladas, acuminadas ou atenuadas; pétalas espatuladas a lanceoladas.

COMENTÁRIO

A espécie Forzzaea coutensis, recentemente descrita, tem esse nome pois, refere-se ao munícipio onde foi encontrada, em Couto
de Magalhães de Minas. Distribui-se desde a sua localidade tipo no limite norte do Planalto Diamantina a  845 m de altitude até
o Parque Estadual do Biribiri a 1090 m de altitude, no munícipio de Diamantina. Possui hábito saxícola, crescendo em fendas, às
vezes em superfícies rochosas de arenito mais ou menos verticais na vegetação de Campos Rupestres. Crescem isoladas ou em
pequenos grupos de indivíduos, o que é causado pela limitação física das fendas das rochas.

Forma de Vida
Erva

Substrato
Rupícola

DISTRIBUIÇÃO

Nativa, é endêmica do Brasil

Domínios Fitogeográficos
Cerrado

Tipos de Vegetação
Campo Rupestre

Distribuição Geográfica
Ocorrências confirmadas
Sudeste (Minas Gerais)

MATERIAL TESTEMUNHO

E.M.C. Leme, 9233, RB, Minas Gerais, Typus
G. Hatschbach, 29031, MBM (MBM021546), Minas Gerais

BIBLIOGRAFIA

Leme, E. M. C, Heller, S., Zizka, G., & Halbritter, H. (2017). New circumscription of Cryptanthus and new cryptanthoid
genera and subgenera (Bromeliaceae: Bromelioideae) based on neglected morphological traits and molecular
phylogeny. Phytotaxa, 318(1), 1-88.
Leme, E. M. C, Ribeiro, O. B., Souza, F. V. D., De Souza, E. H., Kollmann, L. J., & Fontana, A. P. (2020). Miscellaneous new
species in the “Cryptanthoid complex”(Bromeliaceae: Bromelioideae) from Eastern Brazil. Phytotaxa, 430(3), 157-202.
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Forzzaea flavipetala Leme &
O.B.C.Ribeiro
DESCRIÇÃO

Caule: comprimento acaule; propagação vegetativa(s) estolão curto(s) ou broto(s) axilar(es) curto(s). Folha: consistência
da lâmina(s) densamente coriácea(s); cor verde/vinácea; face(s) adaxial densamente lepidota(s); face(s) abaxial densamente
lepidota(s); margem(ns) da lâmina(s) fortemente serreada(s). Inflorescência: tipo inflorescência(s) séssil(eis)/composta(s);
bráctea(s) floral(ais) triangular(es). Flor: séssil(eis) fragrante(s)/e/diurno; sépala(s) forma oblonga(s) ou obovada(s); sépala(s)
conata(s); cor verde/lepidota(s); pétala(s) espatulada(s)/conata(s); ápice(s) pétala(s) obtuso(s) a subagudo(s); cor pétala(s)
amarela esverdeada clara. Fruto: bacáceo(s) ovoide(s). Semente: tamanho não observada.

DESCRIÇÃO ADICIONAL

Folha verde densamente cinérea; pétalas amarelas-esverdeada pálido, que está em contraste com as pétalas brancas ou raramente
brancas-amarelada de todas as outras espécies conhecidas de Forzzaea.

COMENTÁRIO

Forzzaea flavipetala foi recentemente descrita e é conhecida por duas subpopulações distintas na sua área tipo, em Gouveia,
Minas Gerais. A primeira subpopulação, considerada a tipo foi registrada a 1151 de altitude. A segunda subpopulação foi
encontrada a cerca de 5 km de distância da primeira, a 1120 m, porém, apesar de ser morfologicamente muito típica não foi vista
em flor.
As espécies crescem como saxícola ou terrestre, em áreas parcialmente sombreadas, sobre ou ao redor de afloramentos rochosos
quartzíticos mais ou menos horizontais nos Campos Rupestres. Formam grupos densos e comparativamente grandes de plantas,
embora as subpopulações conhecidas sejam bastante pequenas e ocupem uma área geograficamente limitada.

Forma de Vida
Erva

Substrato
Rupícola, Terrícola

DISTRIBUIÇÃO

Nativa, é endêmica do Brasil

Domínios Fitogeográficos
Cerrado

Tipos de Vegetação
Campo Rupestre

Distribuição Geográfica
Ocorrências confirmadas
Sudeste (Minas Gerais)

MATERIAL TESTEMUNHO

E.M.C. Leme, 9085, RB, Minas Gerais, Typus

BIBLIOGRAFIA
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Leme, E. M. C, Heller, S., Zizka, G., & Halbritter, H. (2017). New circumscription of Cryptanthus and new cryptanthoid
genera and subgenera (Bromeliaceae: Bromelioideae) based on neglected morphological traits and molecular
phylogeny. Phytotaxa, 318(1), 1-88.
Leme, E. M. C, Ribeiro, O. B., Souza, F. V. D., De Souza, E. H., Kollmann, L. J., & Fontana, A. P. (2020). Miscellaneous new
species in the “Cryptanthoid complex”(Bromeliaceae: Bromelioideae) from Eastern Brazil. Phytotaxa, 430(3), 157-202.
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Forzzaea leopoldo-horstii (Rauh) Leme,
S.Heller & Zizka
Tem como sinônimo
basiônimo Cryptanthus leopoldo-horstii Rauh

DESCRIÇÃO

Caule: comprimento curto(s) caulescente(s); propagação vegetativa(s) estolão curto(s). Folha: consistência da lâmina(s)
densamente coriácea(s); cor verde/a; face(s) adaxial lepidota(s)/a/densamente lepidota(s); face(s) abaxial densamente
lepidota(s); margem(ns) da lâmina(s) fortemente serreada(s). Inflorescência: tipo inflorescência(s) séssil(eis)/composta(s)/
raramente simples; bráctea(s) floral(ais) triangular(es). Flor: séssil(eis) fragrante(s)/e/diurno; sépala(s) forma lanceolada(s);
sépala(s) conata(s); cor lepidota(s); pétala(s) oblonga(s) estreita(s); ápice(s) pétala(s) obtuso(s) a subagudo(s); cor pétala(s)
branca. Fruto: bacáceo(s) 4 mm. Semente: tamanho alongada(s).

DESCRIÇÃO ADICIONAL

 Típico em Forzzaea leopoldo-horstii são as rosetas eretas no estado vegetativo, mas planamente espalhadas na época de floração.
São lepidota a densamente lepidotas branca em ambos os lados das lâminas, e, às vezes, lâminas lepidotas marrom claro na parte
inferior. Sépalas lanceoladas, conadas na base; pétalas oblongas, obtuso a subagudo, conadas na base.

COMENTÁRIO

Forzzaea leopoldo-horstii é extremamente xerófita que coloniza fendas de rocha abertas, de baixa precipitação e principalmente
pouco úmido. Encontrada a ca. de 11 km ao noroeste de Diamantina, a 1000 m de altitude.

Forma de Vida
Erva

Substrato
Rupícola

DISTRIBUIÇÃO

Nativa, é endêmica do Brasil

Domínios Fitogeográficos
Cerrado

Tipos de Vegetação
Campo Rupestre

Distribuição Geográfica
Ocorrências confirmadas
Sudeste (Minas Gerais)

MATERIAL TESTEMUNHO

E.M.C. Leme, 9084, RB,  (RB01207332), Minas Gerais
W. Rauh, 67221, HEID, Minas Gerais, Typus
G. Martinelli, 18237, RB,  (RB01045107), Minas Gerais
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Forzzaea micra (Louzada, Wand. &
Versieux) Leme, S.Heller & Zizka
Tem como sinônimo
basiônimo Cryptanthus micrus Louzada, Wand. & Versieux

DESCRIÇÃO

Caule: comprimento curto(s) caulescente(s); propagação vegetativa(s) broto(s) axilar(es) curto(s). Folha: consistência da
lâmina(s) densamente coriácea(s); cor verde; face(s) adaxial lepidota(s); face(s) abaxial lepidota(s); margem(ns) da lâmina(s)
serreada(s). Inflorescência: tipo inflorescência(s) séssil(eis)/simples/ou/composta(s); bráctea(s) floral(ais) triangular(es). Flor:
séssil(eis) fragrante(s)/e/diurno; sépala(s) forma ovada(s); sépala(s) livre(s); cor branca/lepidota(s); pétala(s) espatulada(s)/
livre(s); ápice(s) pétala(s) obtuso(s)/recurvado(s) na(s) antese; cor pétala(s) branca. Fruto: bacáceo(s) não observado. Semente:
tamanho não observada.

DESCRIÇÃO ADICIONAL

Planta caulescente curto. Folhas densamente coriáceas, verde. Inflorescência séssil, simples ou composta. Sépalas ovadas e livres
na base; pétalas espatuladas, obtusas e livres na base, brancas.

COMENTÁRIO

Fozzaea micra é uma pequena bromélia que foi observada crescendo em rochas quartzíticas, fixadas em pequenas cavidades e
em fendas rochosas a 860-1400 m de altitude, restrita ao Parque Estadual do Rio Preto (PERP) em São Gonçalo do Rio Preto,
em Minas Gerais.  Esta espécie é rara e possui apenas duas populações conhecidas no PERP, todas com pequeno número de
indivíduos.

Forma de Vida
Erva

Substrato
Rupícola

DISTRIBUIÇÃO

Nativa, é endêmica do Brasil

Domínios Fitogeográficos
Cerrado

Tipos de Vegetação
Campo Rupestre

Distribuição Geográfica
Ocorrências confirmadas
Sudeste (Minas Gerais)

MATERIAL TESTEMUNHO

G. Martinelli, 18931, RB,  (RB01049392), Minas Gerais

BIBLIOGRAFIA

Wanderley, M. D. G. L. (2010). An illustrated checklist of Bromeliaceae from Parque Estadual do Rio Preto, Minas Gerais,
Brazil, with notes on phytogeography and one new species of Cryptanthus. Phytotaxa, 10, 1-16.
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Leme, E. M. C, Heller, S., Zizka, G., & Halbritter, H. (2017). New circumscription of Cryptanthus and new cryptanthoid
genera and subgenera (Bromeliaceae: Bromelioideae) based on neglected morphological traits and molecular
phylogeny. Phytotaxa, 318(1), 1-88.
Leme, E. M. C, Ribeiro, O. B., Souza, F. V. D., De Souza, E. H., Kollmann, L. J., & Fontana, A. P. (2020). Miscellaneous new
species in the “Cryptanthoid complex”(Bromeliaceae: Bromelioideae) from Eastern Brazil. Phytotaxa, 430(3), 157-202.
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Forzzaea pseudomicra Leme &
O.B.C.Ribeiro
DESCRIÇÃO

Caule: comprimento acaule; propagação vegetativa(s) broto(s) axilar(es) curto(s). Folha: consistência da lâmina(s)
coriácea(s); cor verde; face(s) adaxial lepidota(s)/a/densamente lepidota(s); face(s) abaxial densamente lepidota(s); margem(ns)
da lâmina(s) fortemente serreada(s). Inflorescência: tipo inflorescência(s) séssil(eis)/composta(s); bráctea(s) floral(ais)
triangular(es). Flor: séssil(eis) fragrante(s)/e/diurno; sépala(s) forma oblonga(s) a lanceolada(s); sépala(s) conata(s); cor branca
esverdeada/lepidota(s); pétala(s) espatulada(s)/conata(s); ápice(s) pétala(s) obtuso(s) a subagudo(s)/recurvado(s) na(s) antese;
cor pétala(s) branca. Fruto: bacáceo(s) não observado. Semente: tamanho não observada.

DESCRIÇÃO ADICIONAL

Planta acaule. Folhas coríaceas, verde, lepidotas a densamente lepidotas em ambas as faces. Inflorescência séssil e composta.
Sépalas oblongas a lanceoladas, acuminado, conadas na base; pétalas espatuladas, obtuso a subagudo, conadas na base, branca-
amarelada.

COMENTÁRIO

Forzzaea pseudomicra é conhecida apenas pela localidade tipo no município de Couto de Magalhães de Minas, Minas Gerais,
a uma altitude de 806 m. Cresce como saxícola em fendas em superfícies de rochas quartzíticas mais ou menos verticais nos
Campos Rupestres, formando grupos pequenos, mas densos. F. pseudomicra  está situada a cerca de 10 km  área onde se encontra
F. micra. No entanto, ambas as áreas constituem dois blocos distintos de cordilheiras, sendo separados por um vale de 2 a 3 km
de largura, parcialmente coberto por florestas e vegetação de Cerrado, o que pode representar uma barreira natural segregando
ambos.

Forma de Vida
Erva

Substrato
Rupícola

DISTRIBUIÇÃO

Nativa, é endêmica do Brasil

Domínios Fitogeográficos
Cerrado

Tipos de Vegetação
Campo Rupestre

Distribuição Geográfica
Ocorrências confirmadas
Sudeste (Minas Gerais)

MATERIAL TESTEMUNHO

E.M.C. Leme, 9231, RB, Minas Gerais, Typus
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Forzzaea viridifolia Leme &
O.B.C.Ribeiro
DESCRIÇÃO

Caule: comprimento acaule; propagação vegetativa(s) estolão curto(s) ou broto(s) axilar(es) curto(s). Folha: consistência
da lâmina(s) densamente coriácea(s); cor verde claro a fortemente vermelha no ápice(s); face(s) adaxial glabra(s); face(s)
abaxial lepidota(s); margem(ns) da lâmina(s) fortemente serreada(s). Inflorescência: tipo inflorescência(s) séssil(eis)/
composta(s); bráctea(s) floral(ais) triangular(es) ovada(s). Flor: séssil(eis) fragrante(s)/e/diurno; sépala(s) forma ovada(s)
- lanceolada(s); sépala(s) conata(s); cor branca/glabra(s); pétala(s) espatulada(s)/conata(s); ápice(s) pétala(s) obtuso(s) a
subagudo(s)/recurvado(s) na(s) antese; cor pétala(s) branca. Fruto: bacáceo(s) ovoide(s). Semente: tamanho 3 - 4 mm por 2.5
mm.

DESCRIÇÃO ADICIONAL

Folhas verde claro a às vezes avermelhada em direção ao ápice, face adaxial glabra, face adaxial lepidota. Sépalas ovadas-
lanceoladas, acuminadas, conadas na base; pétalas espatuladas, subagudo a obtuso, conadas na base, branca.

COMENTÁRIO

Forzzaea viridifolia geralmente forma grandes e densos grupos saxícolas de plantas, crescendo em fendas na formação vertical
quartizítica e no substrato orgânico acumulado dos afloramentos rochosos inclinados a quase horizontais. Tanto em lugares
ensolarados, quanto em lugares mais sombreados.

Forma de Vida
Erva

Substrato
Rupícola

DISTRIBUIÇÃO

Nativa, é endêmica do Brasil

Tipos de Vegetação
Campo Rupestre

Distribuição Geográfica
Ocorrências confirmadas
Sudeste (Minas Gerais)

MATERIAL TESTEMUNHO

E.M.C. Leme, 9229, RB, Minas Gerais, Typus

BIBLIOGRAFIA

Leme, E. M. C, Heller, S., Zizka, G., & Halbritter, H. (2017). New circumscription of Cryptanthus and new cryptanthoid
genera and subgenera (Bromeliaceae: Bromelioideae) based on neglected morphological traits and molecular
phylogeny. Phytotaxa, 318(1), 1-88.
Leme, E. M. C, Ribeiro, O. B., Souza, F. V. D., De Souza, E. H., Kollmann, L. J., & Fontana, A. P. (2020). Miscellaneous new
species in the “Cryptanthoid complex”(Bromeliaceae: Bromelioideae) from Eastern Brazil. Phytotaxa, 430(3), 157-202.
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Forzzaea warasii (E.Pereira) Leme,
S.Heller & Zizka
Tem como sinônimo
basiônimo Cryptanthus warasii E.Pereira

DESCRIÇÃO

Caule: comprimento acaule; propagação vegetativa(s) estolão curto(s). Folha: consistência da lâmina(s) coriácea(s); cor
verde/vinácea; face(s) adaxial densamente lepidota(s); face(s) abaxial densamente lepidota(s); margem(ns) da lâmina(s)
fortemente serreada(s). Inflorescência: tipo inflorescência(s) séssil(eis)/composta(s); bráctea(s) floral(ais) triangular(es).
Flor: séssil(eis) fragrante(s)/e/diurno; sépala(s) forma lanceolada(s); sépala(s) conata(s); cor branca/lepidota(s); pétala(s)
espatulada(s)/conata(s); ápice(s) pétala(s) obtuso(s)/recurvado(s) na(s) antese; cor pétala(s) branca. Fruto: bacáceo(s) não
observado. Semente: tamanho não observada.

DESCRIÇÃO ADICIONAL

 Folhas verde a cinérea, densamente lepidota em ambas as faces. Sépalas lanceoladas-mucronadas, conadas na base; pétalas
espatuladas, obtusas, conadas na base, branca.

COMENTÁRIO

Forzzaea warasii é encontrada em Diamantina, Minas Gerais. Cresce em fendas rochosas de áreas abertas e sem umidade.

Forma de Vida
Erva

Substrato
Rupícola

DISTRIBUIÇÃO

Nativa, é endêmica do Brasil

Domínios Fitogeográficos
Cerrado

Tipos de Vegetação
Campo Rupestre

Distribuição Geográfica
Ocorrências confirmadas
Sudeste (Minas Gerais)

MATERIAL TESTEMUNHO

E.M.C. Leme, 9007, RB,  (RB01207329), Minas Gerais
E. Waras, 66022, US,  (US00026823), Minas Gerais, Typus
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Fosterella L.B.Sm.
Este tratamento é composto pelos seguintes táxons: Fosterella, Fosterella atlantica, Fosterella batistiana, Fosterella
bodoquenensis, Fosterella hatschbachii, Fosterella lilliputiana, Fosterella penduliflora, Fosterella windischii, Fosterella
yuvinkae.

COMO CITAR

Forzza, R.C. 2020. Fosterella in Flora do Brasil 2020. Jardim Botânico do Rio de Janeiro. Disponível em: http://
floradobrasil.jbrj.gov.br/reflora/floradobrasil/FB34347.

DESCRIÇÃO

Ervas rupícolas ou terrestres, raramente epífitas (F. batistiana), 8-100 cm alt., geralmente de ambientes mésicos. Folhas rosuladas,
não formando tanque, persistentes, mas alguma vezes decíduas durante a estação mais seca do ano; la#mina normalmente
inerme ou raramente com pequenos acúleos na base, verdes ou cinéreas, com diferentes tipos de tricomas e
indumentos. Pedu#nculo presente, mas normalmente delicado; brácteas do pedúnculo diferentes das folhas desde próximo a base,
pouco desenvolvidas e, em geral, menores que os entrenós; brácteas florais inconspícuas. Infloresce#nciaduplo ou triplo racemo
heterotético, raramente simples, laxa. Flores pequenas, actnomorfas, pediceladas ou quase sésseis; se#palas livres, sime#tricas,
mas curtas que as pétalas; pe#talas livres, frequentemente alvas ou creme; recurvadas a fortemente espiraladas na antese; estames
exsertos, anteras basifixas ou dorsifixas. Fruto cápsula, com deiscência septicída e levemente loculicida; sementes filiformes,
bicaudadas.

COMENTÁRIO

Fosterella é um pequeno gênero de 34 espécies, monofilético, que pertence a subfamília Pitcairnioideae e ocorre do México até
a Argentina.  No Brasil, são registradas oito espécies, quase sempre ocorrendo em vegetação sobre afloramentos rochosos, em
locais úmidos, sombreados e próximos de cursos d'água. Grande parte das espécies (5 spp.) ocorre nos estados do Mato Grosso
e Mato Grosso do Sul (Leme et al. 2019), e apenas três possuem registros em Unidades de Conservação de Proteção Integral (F.
bodoquenensis, F. lilliputiana e F. windischii). 

Forma de Vida
Erva

Substrato
Epífita, Rupícola, Terrícola

DISTRIBUIÇÃO

Nativa, não é endêmica do Brasil

Domínios Fitogeográficos
Amazônia, Cerrado, Mata Atlântica, Pantanal

Tipos de Vegetação
Floresta de Terra Firme, Vegetação Sobre Afloramentos Rochosos

Distribuição Geográfica
Ocorrências confirmadas
Norte (Amazonas, Pará, Rondônia)
Centro-Oeste (Mato Grosso do Sul, Mato Grosso)
Sudeste (Minas Gerais)

CHAVE DE IDENTIFICAÇÃO

1. Plantas com no máximo 35 cm alt.
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Angiospermas Bromeliaceae A.Juss.

2. Lâmina foliar 3-3,5 larg., margem glabra; raque e brácteas florais com indumento esparso (Pará) ....... F. batistana
2’ Lâmina foliar 0,5-2 cm larg., margem com tricomas filamentosos; raque e brácteas florais glabras (Mato Grosso) …… F.
lilliputiana
1’. Plantas maiores que 40 cm alt.
3. Lâmina foliar com margem discretamente espinescente na base (Mato Grosso) .……….. F. windischii
3’. Lâmina foliar com margem inteira (Mato Grosso do Sul, Minas Gerais, Rondônia).
4. Lâmina foliar distintamente mais estreita em direção a base (Rondônia) ………….… F. penduliflora
4. Lâmina foliar levemente ou sem estreitamento em direção a base (Minas Gerais e Mato Grosso do Sul).
5. Flores com pétalas alvas com máculas vináceas. 
6. Flores 10-12 mm compr.; pétalas recurvadas na antese; brácteas florais ovais ............................. F. hatschbachii
6’. Flores 7-8 mm compr.; pétalas fortemente recurvadas, circinadas na antese; brácteas florais triangulares ........... F. atlantica
5’. Flores com pétalas completamente alvas. 
7. Plantas 44-55 cm alt.; pedúnculo 15-18 cm compr.; brácteas florais igualando ou excedendo os pedicelos .... F. yuvinkae
7’. Plantas 85-95 cm alt.; pedúnculo 40-43 cm compr.; brácteas florais mais curtas que os pedicelos ...... F. bodoquenensis

BIBLIOGRAFIA

Ibisch, P.L., Read, R.W. & Peters, J. 2008. Key to the species of the genus Fosterella (Bromeliaceae). Selbyana 29: 195–198.
Ibisch, P.L., Vásquez, R., Gross, E., Krömer, T. & Rex, M. 2002. Novelties in Bolivian Fosterella (Bromeliaceae) Selbyana 23:
204–219.
Leme, E.M.C., Forzza, R.C., Halbritter, H. & Ribeiro, O.B.C. 2019. Contribution to the study of the genus Fosterella
(Bromeliaceae: Pitcairnioideae) in Brazil. Phytotaxa 395 (3): 137–167.
Peters, J., Vásquez, R., Osinaga, A., Leme, E., Weising, K. & Ibisch, P.L. 2008. Towards a taxonomic revision of the genus
Fosterella (Bromeliaceae). Selbyana 29 (2): 182–194.
Peters, J. 2009. Revision of the genus Fosterella (Bromeliaceae). Tese de Doutorado. Kassel.
Smith, L. B. 1960. Notes on Bromeliaceae XIV. Phytologia 7: 169–178.
Wagner, N., Silvestro, D., Brie, D., Ibisch, P.L., Zizka, G., Weising, K. & Schulte, K. 2012. Spatio-temporal evolution of
Fosterella (Bromeliaceae) in the Central Andean biodiversity hotspot. Journal of Biogeography 40: 869–880.
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Fosterella atlantica Leme, O.B.C.Ribeiro
& Forzza
DESCRIÇÃO

Folha: indumento face(s) abaxial peltado(s) curto(s) fimbriado(s); margem(ns) inteira. Inflorescência: tipo duplo racemo(s)
heterotético. Flor: pedicelo(s) presente(s); cor das pétala(s) branca com mácula vinácea; posição das pétala(s) na(s) antese
fortemente espiralada(s); antera(s) basifixa(s).

DESCRIÇÃO ADICIONAL

Plantas 42-47 cm alt.; pedúnculo 20-26 cm compr.; brácteas florais igualando ou excedendo os pedicelos; flores com pétalas alvas
com máculas vináceas.

COMENTÁRIO

Fosterella atlantica é a única espécie do gênero ocorrente na Região Sudeste do Brasil, sendo o ponto mais a leste do gênero.
Ocorre sobre afloramentos em floresta estaciona semidecidual na região conhecida como Triângulo Mineiro - Alto Paranaíba. 

Forma de Vida
Erva

Substrato
Rupícola, Terrícola

DISTRIBUIÇÃO

Nativa, é endêmica do Brasil

Domínios Fitogeográficos
Cerrado

Tipos de Vegetação
Vegetação Sobre Afloramentos Rochosos

Distribuição Geográfica
Ocorrências confirmadas
Sudeste (Minas Gerais)

MATERIAL TESTEMUNHO

E.M.C. Leme, 9223, RB,  (RB01406543), RB,  (RB01406541), Minas Gerais, Typus

IMAGENS DE CAMPO/ILUSTRAÇÕES
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Figura 1: Fosterella atlantica Leme, O.B.C.Ribeiro & Forzza

Figura 2: Fosterella atlantica Leme, O.B.C.Ribeiro & Forzza
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Fosterella batistiana Ibisch, Leme &
Peters
DESCRIÇÃO

Folha: indumento face(s) abaxial peltado(s) denteado(s); margem(ns) inteira. Inflorescência: tipo duplo racemo(s)
heterotético. Flor: pedicelo(s) presente(s); cor das pétala(s) creme; posição das pétala(s) na(s) antese recurvada(s); antera(s)
dorsifixa(s).

DESCRIÇÃO ADICIONAL

Plantas 15-30 cm alt.; pedúnculo 6-15 cm compr.; brácteas florais igualando os pedicelos; flores com pétalas creme.

COMENTÁRIO

Fosterella bastistiana e F. penduliflora são as únicas espécie do gênero que ocorrem na Amazônia brasileira. 

Forma de Vida
Erva

Substrato
Epífita, Rupícola

DISTRIBUIÇÃO

Nativa, é endêmica do Brasil

Domínios Fitogeográficos
Amazônia

Tipos de Vegetação
Floresta de Terra Firme, Vegetação Sobre Afloramentos Rochosos

Distribuição Geográfica
Ocorrências confirmadas
Norte (Amazonas, Pará)

MATERIAL TESTEMUNHO

Fernandes-da-Silva, J.B., s.n., RB,  (RB01128170), HB, SEL, FR, LPB, Typus

BIBLIOGRAFIA

Ibisch, P.; Leme, E.M.C. & Peters, J. Selbyana 29(2): 183- 185. 2009.
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Fosterella bodoquenensis Leme & Forzza
DESCRIÇÃO

Folha: indumento face(s) abaxial estrelado(s) filamentoso(s); margem(ns) inteira. Inflorescência: tipo triplo racemo(s)
heterotético. Flor: pedicelo(s) presente(s); cor das pétala(s) branca; posição das pétala(s) na(s) antese recurvada(s); antera(s)
basifixa(s).

DESCRIÇÃO ADICIONAL

Plantas 85-95 cm alt.; pedúnculo 40-43 cm compr.; brácteas florais mais curtas que os pedicelos; flores com pétalas alvas. 

COMENTÁRIO

Fosterella bodoquenensis é uma espécie endêmica do Mato Grosso do Sul, ocorrendo especialmente em afloramentos calcários
da Serra da Bodoquena, de onde é proveniente a grande maioria das coletas desta espécie. Porém, um exemplar foi coletado nos
afloramentos de canga da região de Corumbá. 

Forma de Vida
Erva

Substrato
Rupícola

DISTRIBUIÇÃO

Nativa, é endêmica do Brasil

Domínios Fitogeográficos
Mata Atlântica, Pantanal

Tipos de Vegetação
Vegetação Sobre Afloramentos Rochosos

Distribuição Geográfica
Ocorrências confirmadas
Centro-Oeste (Mato Grosso do Sul)

MATERIAL TESTEMUNHO

G. Hatschbach, 76079, MBM (MBM290893), HUEFS (HUEFS104613), Mato Grosso do Sul
E.M.C. Leme, 8786, RB,  (RB01406561), RB,  (RB01207200), Mato Grosso do Sul, Typus
D.P. Rodriguez, s.n., COR,  (COR00000351), Mato Grosso do Sul

IMAGENS DE CAMPO/ILUSTRAÇÕES
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Figura 1: Fosterella bodoquenensis Leme & Forzza

Figura 2: Fosterella bodoquenensis Leme & Forzza
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Fosterella hatschbachii L.B.Sm. & Read
DESCRIÇÃO

Folha: indumento face(s) abaxial peltado(s) longo(s) filamentoso(s); margem(ns) inteira. Inflorescência: tipo triplo racemo(s)
heterotético. Flor: pedicelo(s) presente(s); cor das pétala(s) branca com mácula vinácea; posição das pétala(s) na(s) antese
recurvada(s); antera(s) basifixa(s).

DESCRIÇÃO ADICIONAL

Plantas 42-75 cm alt.; pedúnculo 20-38 cm compr.; brácteas florais mais curtas, igualando ou excedendo os pedicelos; flores com
pétalas alvas com máculas vináceas.

COMENTÁRIO

Todas as populações conhecidas de Fosterella hatschbachii são oriundas do município de Aquidauana/MS, onde ocorre em
afloramentos de arenito. Durante anos, as amostras coletadas em outras regiões do Mato Grosso e Mato Grosso do Sul foram
identificadas como pertencentes a este táxon. Somente a partir da revisão publicada por Leme e colaboradores (2019) estas
amostras foram reconhecidas como pertencentes a dois novos táxons, F. lilliputiana ou F. bodoquenensis. 

Forma de Vida
Erva

Substrato
Rupícola

DISTRIBUIÇÃO

Nativa, é endêmica do Brasil

Domínios Fitogeográficos
Cerrado

Tipos de Vegetação
Vegetação Sobre Afloramentos Rochosos

Distribuição Geográfica
Ocorrências confirmadas
Centro-Oeste (Mato Grosso do Sul)

MATERIAL TESTEMUNHO

G. Hatschbach, 30497, US,  (US00433128), NY,  (NY01085793), Mato Grosso do Sul, Typus
E.M.C. Leme, 8575, RB,  (RB01207291), Mato Grosso do Sul

1155

Coleção Flora do Brasil 2020 - Jardim Botânico do Rio de Janeiro

http://reflora.jbrj.gov.br/files/voucher.html?imagem=DZI/us/us/0/43/31/28/us00433128.dzi
http://reflora.jbrj.gov.br/files/voucher.html?imagem=DZI/newyork/ny_/1/8/57/93/ny_01085793.dzi
http://reflora.jbrj.gov.br/files/voucher.html?imagem=DZI/rb/1/20/72/91/01207291.dzi


Angiospermas Bromeliaceae A.Juss.

Fosterella lilliputiana Leme & Forzza
DESCRIÇÃO

Folha: indumento face(s) abaxial estrelado(s) filamentoso(s); margem(ns) inteira. Inflorescência: tipo duplo racemo(s)
heterotético/racemo(s). Flor: pedicelo(s) presente(s); cor das pétala(s) branca com base esverdeada; posição das pétala(s) na(s)
antese recurvada(s); antera(s) dorsifixa(s).

DESCRIÇÃO ADICIONAL

Plantas 8-35 cm alt.; pedúnculo 15-17 cm compr.; brácteas florais menores ou igualando os pedicelos; flores com pétalas alvas
com a base esverdeada.

COMENTÁRIO

Fosterella lilliputiana é conhecida até o momento apenas para a Chapada do Guimarães/MT, onde ocorre em paredões de arenito.

Forma de Vida
Erva

Substrato
Rupícola

DISTRIBUIÇÃO

Nativa, é endêmica do Brasil

Domínios Fitogeográficos
Cerrado

Tipos de Vegetação
Vegetação Sobre Afloramentos Rochosos

Distribuição Geográfica
Ocorrências confirmadas
Centro-Oeste (Mato Grosso)

MATERIAL TESTEMUNHO

E.M.C. Leme, 7096, RB,  (RB01406600), Mato Grosso
G.T. Prance, 19368, NY,  (NY01091909), Mato Grosso
G. Hatschbach, 36110, MBM, Typus
G. Hatschbach, 37652, US,  (US01935100), Mato Grosso

IMAGENS DE CAMPO/ILUSTRAÇÕES
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Figura 1: Fosterella lilliputiana Leme & Forzza

Figura 2: Fosterella lilliputiana Leme & Forzza
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Fosterella penduliflora (C.H.Wright)
L.B.Sm.
Tem como sinônimo
basiônimo Catopsis penduliflora C.H. Wright,

DESCRIÇÃO

Folha: indumento face(s) abaxial peltado(s) denteado(s); margem(ns) inteira. Inflorescência: tipo duplo racemo(s)
heterotético/triplo racemo(s) heterotético. Flor: pedicelo(s) presente(s); cor das pétala(s) branca; posição das pétala(s) na(s)
antese recurvada(s); antera(s) dorsifixa(s).

DESCRIÇÃO ADICIONAL

Plantas 40-60 cm alt.; pedúnculo 20-36 cm compr.; brácteas florais igualando ou excedendo os pedicelos; flores com pétalas
alvas.

COMENTÁRIO

Fosterella penduliflora possui distribuição registrada para a Argentina, Bolívia, Peru e Brasil (Peters 2009). No Brasil seu único
registro conhecido foi coletado na década de 1980 em Rondônia. Infelizmente, em recentes tentativas de localizar esta população
não obtivemos sucesso. 

Forma de Vida
Erva

Substrato
Rupícola

DISTRIBUIÇÃO

Nativa, não é endêmica do Brasil

Domínios Fitogeográficos
Amazônia

Tipos de Vegetação
Vegetação Sobre Afloramentos Rochosos

Distribuição Geográfica
Ocorrências confirmadas
Norte (Rondônia)

MATERIAL TESTEMUNHO

s.c., s.n., K, 289174,  (K000321535), Typus
L.O.A. Teixeira, 549, K, 289174,  (K000973326), MO, 289174 (MO1355202), NY, 289174,  (NY02171524), RB, 289174, 
(RB00642504), Rondônia
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Fosterella windischii L.B.Sm. & Read
DESCRIÇÃO

Folha: indumento face(s) abaxial peltado(s) curto(s) fimbriado(s); margem(ns) inconspícua(s) espinescente(s). Inflorescência:
tipo triplo racemo(s) heterotético. Flor: pedicelo(s) presente(s); cor das pétala(s) branca; posição das pétala(s) na(s) antese
fortemente espiralada(s); antera(s) basifixa(s).

DESCRIÇÃO ADICIONAL

Plantas 40-70 cm alt.; pedúnculo 15-20 cm compr.; brácteas florais igualando ou menores que os pedicelos; flores com pétalas
alvas.

COMENTÁRIO

Fosterella windischii  é uma espécie conhecida até o momento para o Brasil e Bolivia. No Brasil, todos os registros são
provenientes da Serra de Ricardo Franco, MT, onde ocorre como rupícola em paredões de arenito (Leme et al. 2019). 

Forma de Vida
Erva

Substrato
Rupícola

DISTRIBUIÇÃO

Nativa, não é endêmica do Brasil

Domínios Fitogeográficos
Cerrado

Tipos de Vegetação
Vegetação Sobre Afloramentos Rochosos

Distribuição Geográfica
Ocorrências confirmadas
Centro-Oeste (Mato Grosso)

MATERIAL TESTEMUNHO

P.G. Windisch, 2044, US,  (US00433129), MBM, HRCB, HB, Mato Grosso, Typus
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Angiospermas Bromeliaceae A.Juss.

Fosterella yuvinkae Ibisch et al.
DESCRIÇÃO

Folha: indumento face(s) abaxial estrelado(s) filamentoso(s); margem(ns) inteira. Inflorescência: tipo triplo racemo(s)
heterotético. Flor: pedicelo(s) presente(s); cor das pétala(s) branca; posição das pétala(s) na(s) antese recurvada(s); antera(s)
basifixa(s).

DESCRIÇÃO ADICIONAL

Plantas 44-55 cm alt.; pedúnculo 15-18 cm compr.; brácteas florais igualando ou excedendo os pedicelos; flores
com pétalas alvas.

COMENTÁRIO

Fosterella yuvinkae é conhecida para Bolívia e Brasil (Leme et al. 2019), onde ocorre em paredões de arenito na região de Rio
Verde do Mato Grosso, MS. 

Forma de Vida
Erva

Substrato
Rupícola, Terrícola

DISTRIBUIÇÃO

Nativa, não é endêmica do Brasil

Domínios Fitogeográficos
Cerrado

Tipos de Vegetação
Vegetação Sobre Afloramentos Rochosos

Distribuição Geográfica
Ocorrências confirmadas
Centro-Oeste (Mato Grosso do Sul)

MATERIAL TESTEMUNHO

E.M.C. Leme, 8586, RB,  (RB01379187), Mato Grosso do Sul
E.M.C. Leme, 8586, RB,  (RB01379317), Mato Grosso do Sul
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Angiospermas Bromeliaceae A.Juss.

Goudaea W.Till & Barfuss
Este tratamento é composto pelos seguintes táxons: Goudaea, Goudaea chrysostachys.

COMO CITAR

Costa, A.F. 2020. Goudaea in Flora do Brasil 2020. Jardim Botânico do Rio de Janeiro. Disponível em: http://
floradobrasil.jbrj.gov.br/reflora/floradobrasil/FB618672.

DESCRIÇÃO

Ervas terrestres ou epífitas, rosetas formando tanque. Folhas mesomórficas, lâminas linguladas, verdes. Inflorescência simples ou
em racemo duplo (2-3 ramos); flores congestas, dísticas, brácteas florais imbricadas, com carena obtusa, envolvendo as sépalas;
pétalas amarelas ou alvas, curto-conatas, eretas, cuculadas, com apêndices nas bases; estames inclusos; ovário súpero, estigma
simples ereto, com papilas.   

COMENTÁRIO

Goudaea possui duas espécies e duas variedades ocorrentes na Colômbia, Peru e Brasil, e somente G. chrysostachys var.
chrysostachys ocorre no estado do Acre. O gênero foi recentemente segregado de Vriesea (Barfuss et al. 2016) pela presença de
estigma simples ereto.

Forma de Vida
Erva

Substrato
Epífita, Terrícola

DISTRIBUIÇÃO

Nativa, não é endêmica do Brasil

Domínios Fitogeográficos
Amazônia

Tipos de Vegetação
Floresta Ombrófila (Floresta Pluvial)

Distribuição Geográfica
Ocorrências confirmadas
Norte (Acre)

BIBLIOGRAFIA

Barfuss, MHJ, Till, W, Leme EMC, Pinzón JP, Manzanares JM, Halbritter H, Samuel R & Brown GK. 2016. Taxonomic revision
of subfam. Tillandsioideae based on a multi-locus DNA sequence phylogeny and morphology. Phytotaxa 279 (1): 1-97. http://
dx.doi.org/10.11646/phytotaxa.279.1

1161

Coleção Flora do Brasil 2020 - Jardim Botânico do Rio de Janeiro

http://floradobrasil.jbrj.gov.br/reflora/floradobrasil/FB618672
http://floradobrasil.jbrj.gov.br/reflora/floradobrasil/FB618672


Angiospermas Bromeliaceae A.Juss.

Goudaea chrysostachys (E.Morren) W.Till
& Barfuss
Este tratamento é composto pelos seguintes táxons: Goudaea chrysostachys, Goudaea chrysostachys var. chrysostachys.

DESCRIÇÃO

Caule: comprimento longo(s); propagação por broto(s) lateral(ais). Folha: roseta(s) infundibuliforme(s); lâmina(s)
triangular(es); largura da lâmina(s) entre 1.5 e 5 cm; ápice(s) atenuado(s); cor verde. Inflorescência: tipo simples/racemo(s)
duplo; orientação da inflorescência(s) ereta(s); posição das flor(es) na(s) antese ereta(s); ápice(s) das bráctea(s) floral(ais)
encurvada(s); carena(s) na(s) bráctea(s) floral(ais) presente(s); cor da bráctea(s) floral(ais) amarela/vermelha. Flor: pétala(s)
ereta(s); ápice(s) cuculado(s); cor branca; estame(s) incluso(s).

DESCRIÇÃO ADICIONAL

Ervas terrestres ou epífitas, rosetas formando tanque. Folhas mesomórficas, lâminas linguladas, verdes. Inflorescência simples ou
em racemo duplo (2-3 ramos); flores congestas, dísticas, brácteas florais imbricadas, com carena obtusa, envolvendo as sépalas,
amarelas ou vermelhas; pétalas amarelas ou alvas, curto-conatas, eretas, cuculadas, com apêndices nas bases; estames inclusos;
ovário súpero, estigma simples ereto, com papilas.   

Forma de Vida
Erva

Substrato
Epífita, Terrícola

DISTRIBUIÇÃO

Nativa, não é endêmica do Brasil

Domínios Fitogeográficos
Amazônia

Tipos de Vegetação
Floresta Ombrófila (Floresta Pluvial)

Distribuição Geográfica
Ocorrências confirmadas
Norte (Acre)
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Angiospermas Bromeliaceae A.Juss.

Goudaea chrysostachys var. chrysostachys
(E.Morren) W.Till & Barfuss
Tem como sinônimo
basiônimo Vriesea chrysostachys E.Morren

DESCRIÇÃO

Lâminas foliares oblongas, ápice obtuso e acuminado; brácteas florais vermelhas.

COMENTÁRIO

Os exemplares provenientes do Brasil (Serra do Divisor e Serra da Moa, AC) possuem brácteas florais vermelhas, enquanto
naqueles provenientes da Colômbia as brácteas são amarelas.

Forma de Vida
Erva

Substrato
Epífita, Terrícola

DISTRIBUIÇÃO

Nativa, não é endêmica do Brasil

Domínios Fitogeográficos
Amazônia

Tipos de Vegetação
Floresta Ombrófila (Floresta Pluvial)

Distribuição Geográfica
Ocorrências confirmadas
Norte (Acre)

MATERIAL TESTEMUNHO

M. Silveira, 1237, NYBG, 230133,  (NY00230133), Acre
G.T. Prance, 12122, K,  (K000976228), NY,  (NY02171688), US,  (US01913963), Acre

BIBLIOGRAFIA

BARFUSS, MHJ, TILL, W, LEME EMC, PINZÓN JP, MANZANARES JM, HALBRITTER H, SAMUEL R & BROWN
GK. 2016. Taxonomic revision of subfam. Tillandsioideae based on a multi-locus DNA sequence phylogeny and morphology.
Phytotaxa 279 (1): 1-97. http://dx.doi.org/10.11646/phytotaxa.279.1.1
SMITH LB & DOWNS RJ. 1977. Bromeliaceae, sub-family Tillandsioideae. Flora Neotropica 14(1): 659-1492.
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Angiospermas Bromeliaceae A.Juss.

Guzmania Ruiz & Pav.
Este tratamento é composto pelos seguintes táxons: Guzmania, Guzmania brasiliensis, Guzmania lingulata, Guzmania melinonis,
Guzmania monostachia, Guzmania nubicola, Guzmania patula, Guzmania roezlii, Guzmania sanguinea, Guzmania vittata.

COMO CITAR

Uribbe, F.P. 2020. Guzmania in Flora do Brasil 2020. Jardim Botânico do Rio de Janeiro. Disponível em: http://
floradobrasil.jbrj.gov.br/reflora/floradobrasil/FB6092.

Tem como sinônimo
heterotípico Caraguata Lindl.
heterotípico Chirripoa Suess.
heterotípico Devillea Bertero ex Schult. & Schult.f.
heterotípico Massangea E.Morren
heterotípico Schlumbergeria E.Morren
heterotípico Sodiroa André
heterotípico Thecophyllum André

DESCRIÇÃO

Ervas, geralmente epífitas, acaule a raramente caulescentes. Roseta formando tanque, folhas com laminas lineares a linguiforme,
margens inteiras, bainha foliar elíptica a ovada. Inflorescências simples a bipinadas, podendo ser laxa ou congesta. Pedúnculos
mais curtos a mais longos que as folhas, brácteas do pedúnculo densamente imbricadas a não imbricadas, ovadas a lanceoladas.
 Brácteas florais elípticas, ovais ou lineares, podendo ser maior ou menor que as sépalas. Flores eretas a suberetas, pediceladas ou
subsésseis; sépalas livres, curto conadas ou conada, geralmente simétricas, podendo apresentar semi-simétrica; pétalas lineares,
elípticas, ovadas ou lanceoladas, formando tubo curto, brancas ou amarelas; estames geralmente incluídos, pouco conato a conato
nas pétalas; ovário superior. Cápsulas cilíndricas, deiscentes. Sementes com apêndice plumoso basal, geralmente castanho.

COMENTÁRIO

O gênero possui cerca de 210 espécies, sendo o terceiro maior da subfamília Tillandsioideae. Apresenta sépalas conatas
(raramente livres) por mais da metade do comprimento da pétala, pétalas nuas formando tubo. Mesmo com sua grande
representatividade o gênero foi pouco estudado em análises filogenéticas, apresentando resultados controversos entre as análises.
No Brasil, Guzmania é representada por nove espécies, ocorrendo principalmente nas regiões Norte e Nordeste do país.

Forma de Vida
Erva

Substrato
Epífita, Rupícola

DISTRIBUIÇÃO

Nativa, não é endêmica do Brasil

Domínios Fitogeográficos
Amazônia, Mata Atlântica

Tipos de Vegetação
Floresta de Igapó, Floresta de Terra Firme, Floresta Estacional Semidecidual, Floresta Ombrófila (Floresta Pluvial), Vegetação
Sobre Afloramentos Rochosos

Distribuição Geográfica
Ocorrências confirmadas
Norte (Acre, Amazonas, Amapá, Pará, Rondônia, Roraima)
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Angiospermas Bromeliaceae A.Juss.

Nordeste (Alagoas, Bahia, Ceará, Pernambuco, Sergipe)
Centro-Oeste (Mato Grosso)

CHAVE INTERATIVA

http://www.xper3.fr/xper3GeneratedFiles/publish/identification/-3253092264768748370/mkey.html

BIBLIOGRAFIA

Gomes-da-Silva, J & Costa, A.F. (2013) An updated overview of taxonomy and phylogenetic history of Tillandsioideae genera
(Bromeliaceae: Poales). Global Journal of Botanical Science, Vol. 1, No. 1: 1–8.
Smith, L.B. & Downs, R.J. (1977) Bromeliaceae (Tillandsioideae). Flora Neotropica Monograph Hafner Press. New York; 14(2):
663-1492.
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Angiospermas Bromeliaceae A.Juss.

Guzmania brasiliensis Ule
Tem como sinônimo
basiônimo Schlumbergeria brasiliensis (Ule) Harms

DESCRIÇÃO

Caule: compr. curto(s) e inconspícuo(s). Folha: forma da bainha(s) elíptica(s); forma da lâmina(s) linguiforme(s); ápice(s)
acuminado(s). Inflorescência: pedúnculo(s) mais longo que às folha(s); posição ereto(s); bráctea(s) do pedúnculo(s)
densamente imbricada(s); forma lanceolada(s); ramificação(ções) composta(s); organização das flor(es) laxa(s). Flor:
bráctea(s) floral(ais) mais longa que sépala(s); forma ovada(s); cor verde; flor(es) curto(s) pedicelada(s); posição subereta(s);
sépala(s) conata(s); simetria simétrica(s); forma lanceolada(s); cor das pétala(s) amarela; conação dos estame(s) na(s)
pétala(s) conata(s) na(s) base da pétala(s).

Forma de Vida
Erva

Substrato
Epífita

DISTRIBUIÇÃO

Nativa, não é endêmica do Brasil

Domínios Fitogeográficos
Amazônia

Tipos de Vegetação
Floresta de Igapó, Floresta de Terra Firme

Distribuição Geográfica
Ocorrências confirmadas
Norte (Amazonas, Rondônia, Roraima)

MATERIAL TESTEMUNHO

Pereira, L.A, 1240, RB, 427750,  (RB00642503)
R.C. Forzza, 275, INPA, Amazonas
E. H. G. Ule, 5427, B (B 10 0247228), B (B 10 0247229), Typus
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Angiospermas Bromeliaceae A.Juss.

Guzmania lingulata (L.) Mez
Este tratamento é composto pelos seguintes táxons: Guzmania lingulata, Guzmania lingulata var. lingulata, Guzmania lingulata
var. minor.

Tem como sinônimo
basiônimo Tillandsia lingulata L.

DESCRIÇÃO

Caule: compr. curto(s) e inconspícuo(s). Folha: forma da bainha(s) ovada(s); forma da lâmina(s) linguiforme(s); ápice(s)
agudo(s). Inflorescência: pedúnculo(s) mais curto que às folha(s); posição ereto(s); bráctea(s) do pedúnculo(s) densamente
imbricada(s); forma lanceolada(s); ramificação(ções) simples; organização das flor(es) congesta(s). Flor: bráctea(s) floral(ais)
mais curta que sépala(s); forma linear(es); cor vermelha; flor(es) pedicelada(s); posição ereta(s); sépala(s) livre(s); simetria
simétrica(s); forma linear(es); cor das pétala(s) branca; conação dos estame(s) na(s) pétala(s) conato(s) em todo(s) pétala(s).

Forma de Vida
Erva

Substrato
Epífita

DISTRIBUIÇÃO

Nativa, não é endêmica do Brasil

Domínios Fitogeográficos
Amazônia, Mata Atlântica

Tipos de Vegetação
Floresta de Igapó, Floresta de Terra Firme, Floresta Estacional Semidecidual, Floresta Ombrófila (Floresta Pluvial)

Distribuição Geográfica
Ocorrências confirmadas
Norte (Amazonas, Amapá, Pará, Roraima)
Nordeste (Alagoas, Bahia, Ceará, Pernambuco, Sergipe)
Centro-Oeste (Mato Grosso)

CHAVE DE IDENTIFICAÇÃO

1. Laminas com  mais de 25 mm de largura; grandes plantas; brácteas florais fortemente cuculada; flores numerosas.
2. Folhas concolores
A. var lingulata.
2. Folhas marcados com listras longitudinais vermelho-púrpura.
B. var splendens.
1. Laminas geralmente menores que  25 mm de largura; plantas de pequeno porte; brácteas florais fracamente cuculada; poucas
flores.
C. var minor.

MATERIAL TESTEMUNHO

P. Leitman, 190, RB, 510541,  (RB00625525)
J.G. Jardim, 2848, RB, 391481,  (RB00264734)
A.M. Amorim, 4681, RB, 430022,  (RB00419159)

BIBLIOGRAFIA
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Angiospermas Bromeliaceae A.Juss.

Siqueira-Filho, J.A. & Leme, E.M.C. 2006. Fragmentos de Mata Atlântica do Nordeste: Biodiversidade, conservação e suas
bromélias. Andrea Jakobsson Estúdio Editorial Ltda., Rio de Janeiro. 416 p.
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Angiospermas Bromeliaceae A.Juss.

Guzmania lingulata (L.) Mez var. lingulata
Tem como sinônimo
homotípico Caraguata lingulata (L.) Lindl.
heterotípico Caraguata latifolia Beer

DESCRIÇÃO

Lâminas de folha com mais de 25 mm de largura; brácteas florais elípticas; flores numerosas.

Forma de Vida
Erva

Substrato
Epífita

DISTRIBUIÇÃO

Nativa, não é endêmica do Brasil

Domínios Fitogeográficos
Amazônia, Mata Atlântica

Tipos de Vegetação
Floresta de Igapó, Floresta de Terra Firme, Floresta Estacional Semidecidual, Floresta Ombrófila (Floresta Pluvial)

Distribuição Geográfica
Ocorrências confirmadas
Norte (Amazonas, Pará)
Nordeste (Alagoas, Bahia, Ceará, Pernambuco, Sergipe)

MATERIAL TESTEMUNHO

J.A. Siqueira Filho, 820, UFP, Pernambuco
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Angiospermas Bromeliaceae A.Juss.

Guzmania lingulata var. minor (Mez)
L.B.Sm. & Pittendr.
Tem como sinônimo
basiônimo Guzmania minor Mez
heterotípico Tillandsia sordida Salisb.

DESCRIÇÃO

Lâminas foliares menores que 25 mm de largura; brácteas florais ovais levemente cuculada; poucas flores.

Forma de Vida
Erva

Substrato
Epífita

DISTRIBUIÇÃO

Nativa, é endêmica do Brasil

Domínios Fitogeográficos
Amazônia, Mata Atlântica

Tipos de Vegetação
Floresta Ombrófila (Floresta Pluvial)

Distribuição Geográfica
Ocorrências confirmadas
Norte (Amazonas, Amapá, Pará)
Nordeste (Bahia)

MATERIAL TESTEMUNHO

H.S. Irwin, 47719, K,  (K000976369), Amapá

BIBLIOGRAFIA

Smith, L.B. & Downs, R.J. 1977. Bromeliaceae, sub-family Tillandsioideae. Flora Neotropica, Hafner Press, New York, mon. 14,
part 2, p. 663-1492, fig. 213-467.
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Angiospermas Bromeliaceae A.Juss.

Guzmania melinonis Regel
Tem como sinônimo
homotípico Caraguata melinonis (Regel) E.Morren ex Baker

DESCRIÇÃO

Caule: compr. curto(s) e inconspícuo(s). Folha: forma da bainha(s) elíptica(s); forma da lâmina(s) linguiforme(s); ápice(s)
agudo(s). Inflorescência: pedúnculo(s) mais longo que às folha(s); posição subereto(s); bráctea(s) do pedúnculo(s) densamente
imbricada(s); forma ovada(s); ramificação(ções) simples; organização das flor(es) congesta(s). Flor: bráctea(s) floral(ais)
mais curta que sépala(s); forma ovada(s); cor vermelha; flor(es) curto(s) pedicelada(s); posição ereta(s); sépala(s) conata(s);
simetria simétrica(s); forma elíptica(s); cor das pétala(s) amarela/branca; conação dos estame(s) na(s) pétala(s) conato(s) em
todo(s) pétala(s).

Forma de Vida
Erva

Substrato
Epífita

DISTRIBUIÇÃO

Nativa, não é endêmica do Brasil

Domínios Fitogeográficos
Amazônia

Tipos de Vegetação
Floresta Ombrófila (Floresta Pluvial)

Distribuição Geográfica
Ocorrências confirmadas
Norte (Acre, Amazonas, Amapá)

MATERIAL TESTEMUNHO

D.G. Campbell, 8976, NY, 164786,  (NY00164786)
H.S. Irwin, 48042, K,  (K000976366)
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Angiospermas Bromeliaceae A.Juss.

Guzmania monostachia (L.) Rusby ex Mez
Este tratamento é composto pelos seguintes táxons: Guzmania monostachia, Guzmania monostachia var. monostachia.

Tem como sinônimo
heterotípico Tillandsia gymnophylla Baker
heterotípico Tillandsia monostachia (L.) L.

DESCRIÇÃO

Caule: compr. curto(s) e inconspícuo(s). Folha: forma da bainha(s) ovada(s); forma da lâmina(s) linguiforme(s); ápice(s)
agudo(s). Inflorescência: pedúnculo(s) mais curto que às folha(s); posição ereto(s); bráctea(s) do pedúnculo(s) densamente
imbricada(s); forma ovada(s); ramificação(ções) simples; organização das flor(es) congesta(s). Flor: bráctea(s) floral(ais)
igual(ais) às sépala(s); forma ovada(s); cor vermelha; flor(es) pedicelada(s); posição ereta(s); sépala(s) conata(s); simetria
simétrica(s); forma obovada(s); cor das pétala(s) branca; conação dos estame(s) na(s) pétala(s) conato(s) em todo(s) pétala(s).

Forma de Vida
Erva

Substrato
Epífita

DISTRIBUIÇÃO

Nativa, é endêmica do Brasil

Domínios Fitogeográficos
Mata Atlântica

Tipos de Vegetação
Floresta Estacional Semidecidual

Distribuição Geográfica
Ocorrências confirmadas
Nordeste (Ceará, Pernambuco)

BIBLIOGRAFIA

Siqueira-Filho, J.A. & Leme, E.M.C. 2006. Fragmentos de Mata Atlântica do Nordeste: Biodiversidade, conservação e suas
bromélias. Andrea Jakobsson Estúdio Editorial Ltda., Rio de Janeiro. 416 p.
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Guzmania monostachia (L.) Rusby ex Mez
var. monostachia
Tem como sinônimo
basiônimo Renealmia monostachia L.
heterotípico Bromelia tricolor Hort.
heterotípico Guzmania clavata (Lam.) Urb.
heterotípico Guzmania comosa Bertero ex Schult. & Schult.f.
heterotípico Guzmania fragrans Linden
heterotípico Guzmania grandis Baker
heterotípico Guzmania laxa Mez & Sodiro
heterotípico Guzmania maculata Linden ex Baker
heterotípico Guzmania monostachia  var.   M.B.Foster
heterotípico Guzmania monostachia  var.  alba Ariza-Julia
heterotípico Guzmania platysepala Mez & C.F.Baker
heterotípico Guzmania sympaganthera (Ruiz & Pav.) Beer
heterotípico Guzmania tricolor  var.   L.H.Bailey
heterotípico Guzmania tricolor  var.  cuspidata Wittm.
heterotípico Guzmania tricolor Ruiz & Pav.
heterotípico Pourretia sympaganthera Ruiz & Pav.
heterotípico Tillandsia clavata D.Dietr.
heterotípico Tillandsia comosa (Bertero ex Schult. & Schult.f.) Griseb.
heterotípico Tillandsia pachycarpa Baker

DESCRIÇÃO

Brácteas florais superiores vermelhas.

Forma de Vida
Erva

Substrato
Epífita

DISTRIBUIÇÃO

Nativa, é endêmica do Brasil

Domínios Fitogeográficos
Mata Atlântica

Tipos de Vegetação
Floresta Estacional Semidecidual

Distribuição Geográfica
Ocorrências confirmadas
Nordeste (Ceará, Pernambuco)

MATERIAL TESTEMUNHO

G. Martinelli, 15066, RB, 329937,  (RB00140823), EAC (EAC0039859), Ceará

BIBLIOGRAFIA

Smith, L.B. & Downs, R.J. 1977. Bromeliaceae, sub-family Tillandsioideae. Flora Neotropica, Hafner Press, New York, mon. 14,
part 2, p. 663-1492, fig. 213-467.
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Guzmania nubicola L.B.Sm.
DESCRIÇÃO

Caule: compr. curto(s) e inconspícuo(s). Folha: forma da bainha(s) elíptica(s); forma da lâmina(s) linguiforme(s); ápice(s)
agudo(s). Inflorescência: pedúnculo(s) mais longo que às folha(s); posição subereto(s); bráctea(s) do pedúnculo(s) densamente
imbricada(s); forma lanceolada(s); ramificação(ções) composta(s); organização das flor(es) laxa(s). Flor: bráctea(s) floral(ais)
mais longa que sépala(s); forma elíptica(s); cor verde; flor(es) pedicelada(s); posição ereta(s); sépala(s) conata(s); simetria
simétrica(s); forma lanceolada(s); cor das pétala(s) amarela; conação dos estame(s) na(s) pétala(s) conata(s) na(s) base da
pétala(s).

Forma de Vida
Erva

Substrato
Epífita, Rupícola

DISTRIBUIÇÃO

Nativa, é endêmica do Brasil

Domínios Fitogeográficos
Amazônia

Tipos de Vegetação
Floresta Ombrófila (Floresta Pluvial), Vegetação Sobre Afloramentos Rochosos

Distribuição Geográfica
Ocorrências confirmadas
Norte (Amazonas)

MATERIAL TESTEMUNHO

C. Farney, 854, RB, 236604, ,  (RB00642614)
B. Maguire, 36852, NYBG, 02331747,  (NY02331747), NYBG, 02331739,  (NY02331739), Amazonas, Typus

BIBLIOGRAFIA

Memn. N. Y. Bot. Gard. 9: 316 (1957).
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Guzmania patula Mez & Wercklé
DESCRIÇÃO

Caule: compr. curto(s) e inconspícuo(s). Folha: forma da bainha(s) elíptica(s); forma da lâmina(s) linear(es) triangular(es);
ápice(s) agudo(s). Inflorescência: pedúnculo(s) mais longo que às folha(s); posição ereto(s)/subereto(s); bráctea(s) do
pedúnculo(s) não imbricada(s); forma ovada(s); ramificação(ções) simples/composta(s); organização das flor(es) laxa(s). Flor:
bráctea(s) floral(ais) mais curta que sépala(s); forma ovada(s); cor verde; flor(es) pedicelada(s); posição ereta(s); sépala(s)
conata(s); simetria levemente assimétrica(s); forma linear(es); cor das pétala(s) branca; conação dos estame(s) na(s) pétala(s)
conato(s) em todo(s) pétala(s).

Forma de Vida
Erva

Substrato
Epífita

DISTRIBUIÇÃO

Nativa, não é endêmica do Brasil

Domínios Fitogeográficos
Amazônia

Tipos de Vegetação
Floresta Ombrófila (Floresta Pluvial)

Distribuição Geográfica
Ocorrências confirmadas
Norte (Amazonas)

MATERIAL TESTEMUNHO

Silva, N.T., 60938, INPA, 35110,  (INPA0035110), Amazonas
R.G. Barbosa-Silva, 322, RB, ,  (RB00873597), Amazonas
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Guzmania roezlii (E.Morren) Mez
Tem como sinônimo
basiônimo Schlumbergeria roezlii E.Morren
heterotípico Schlumbergeria virescens E.Morren
heterotípico Tillandsia rigidula Baker

DESCRIÇÃO

Caule: compr. curto(s) e inconspícuo(s). Folha: forma da bainha(s) ovada(s); forma da lâmina(s) linguiforme(s); ápice(s)
arredondado(s). Inflorescência: pedúnculo(s) mais longo que às folha(s); posição ereto(s); bráctea(s) do pedúnculo(s) não
imbricada(s); forma ovada(s); ramificação(ções) composta(s); organização das flor(es) laxa(s). Flor: bráctea(s) floral(ais)
mais curta que sépala(s); forma ovada(s); cor verde; flor(es) curto(s) pedicelada(s); posição subereta(s); sépala(s) conata(s);
simetria levemente assimétrica(s); forma elíptica(s); cor das pétala(s) branca; conação dos estame(s) na(s) pétala(s) conata(s)
na(s) base da pétala(s).

Forma de Vida
Erva

Substrato
Epífita

DISTRIBUIÇÃO

Nativa, não é endêmica do Brasil

Domínios Fitogeográficos
Amazônia

Distribuição Geográfica
Ocorrências confirmadas
Norte (Amazonas)

MATERIAL TESTEMUNHO

D.B.O.S. Cardoso, 3366, HUEFS, 196161,  (HUEFS0196161), Amazonas
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Guzmania sanguinea (André) André ex
Mez
Este tratamento é composto pelos seguintes táxons: Guzmania sanguinea, Guzmania sanguinea var. sanguinea.

Tem como sinônimo
basiônimo Caraguata sanguinea André

DESCRIÇÃO

Caule: compr. curto(s) e inconspícuo(s). Folha: forma da bainha(s) ovada(s); forma da lâmina(s) linear(es) triangular(es);
ápice(s) acuminado(s). Inflorescência: pedúnculo(s) mais curto que às folha(s); posição ereto(s); bráctea(s) do pedúnculo(s)
densamente imbricada(s); forma lanceolada(s); ramificação(ções) simples; organização das flor(es) congesta(s). Flor:
bráctea(s) floral(ais) mais longa que sépala(s); forma elíptica(s); cor verde; flor(es) curto(s) pedicelada(s); posição ereta(s);
sépala(s) conata(s); simetria simétrica(s); forma elíptica(s); cor das pétala(s) amarela; conação dos estame(s) na(s) pétala(s)
conata(s) na(s) base da pétala(s).

Forma de Vida
Erva

Substrato
Epífita

DISTRIBUIÇÃO

Nativa, não é endêmica do Brasil

Domínios Fitogeográficos
Mata Atlântica

Tipos de Vegetação
Floresta Estacional Semidecidual, Floresta Ombrófila (Floresta Pluvial)

Distribuição Geográfica
Ocorrências confirmadas
Nordeste (Ceará)

MATERIAL TESTEMUNHO

J.A. Siqueira Filho, 2848, HVASF, 16055,  (HVASF016055), Ceará
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Guzmania sanguinea (André) André ex
Mez var. sanguinea
Tem como sinônimo
basiônimo Tillandsia sanguinea André
heterotípico Caraguata sanguinea  var.  erecta André
heterotípico Guzmania crateriflora Mez & Wercklé
heterotípico Guzmania sanguinea  var.  erecta (André) Mez

DESCRIÇÃO

Pétalas brancas a amarelo esverdeadas

Forma de Vida
Erva

Substrato
Epífita

DISTRIBUIÇÃO

Nativa, é endêmica do Brasil

Domínios Fitogeográficos
Mata Atlântica

Tipos de Vegetação
Floresta Estacional Semidecidual, Floresta Ombrófila (Floresta Pluvial)

Distribuição Geográfica
Ocorrências confirmadas
Nordeste (Ceará)

MATERIAL TESTEMUNHO

G. Martinelli, 15067, RB
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Guzmania vittata (Mart. ex Schult. &
Schult.f.) Mez
Tem como sinônimo
basiônimo Bonapartea vittata Mart. ex Schult. & Schult.f.
homotípico Caraguata vittata (Mart. ex Schult. & Schult.f.) Baker
homotípico Massangea vittata (Mart. ex Schult. & Schult.f.) E.Morren ex Baker

DESCRIÇÃO

Caule: compr. curto(s) e inconspícuo(s). Folha: forma da bainha(s) elíptica(s); forma da lâmina(s) linguiforme(s); ápice(s)
agudo(s). Inflorescência: pedúnculo(s) mais longo que às folha(s); posição ereto(s)/subereto(s); bráctea(s) do pedúnculo(s)
densamente imbricada(s); forma lanceolada(s); ramificação(ções) composta(s); organização das flor(es) congesta(s). Flor:
bráctea(s) floral(ais) mais curta que sépala(s); forma ovada(s); cor verde; flor(es) curto(s) pedicelada(s); posição ereta(s);
sépala(s) conata(s); simetria simétrica(s); forma elíptica(s); cor das pétala(s) branca; conação dos estame(s) na(s) pétala(s)
conata(s) na(s) base da pétala(s).

Forma de Vida
Erva

Substrato
Epífita

DISTRIBUIÇÃO

Nativa, é endêmica do Brasil

Domínios Fitogeográficos
Amazônia

Tipos de Vegetação
Floresta Ombrófila (Floresta Pluvial)

Distribuição Geográfica
Ocorrências confirmadas
Norte (Acre, Amazonas)

MATERIAL TESTEMUNHO

M. Silveira, 1238, NY
G.T. Prance, 12418, P (P01764296), INPA, 30468,  (INPA0030468), Acre
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Hohenbergia Schult. & Schult.f.
Este tratamento é composto pelos seguintes táxons: Hohenbergia, Hohenbergia aechmeoides, Hohenbergia arcuata, Hohenbergia
augusta, Hohenbergia barbarespina, Hohenbergia belemii, Hohenbergia blanchetii, Hohenbergia brachycephala, Hohenbergia
burle-marxii, Hohenbergia capitata, Hohenbergia castellanosii, Hohenbergia catingae, Hohenbergia conquistensis, Hohenbergia
correia-araujoi, Hohenbergia edmundoi, Hohenbergia estevesii, Hohenbergia flava, Hohenbergia halutheriana, Hohenbergia
hatschbachii, Hohenbergia horrida, Hohenbergia humilis, Hohenbergia igatuensis, Hohenbergia isepponae, Hohenbergia
itamarajuensis, Hohenbergia ituberaensis, Hohenbergia lanata, Hohenbergia lativaginata, Hohenbergia lemei, Hohenbergia
leopoldo-horstii, Hohenbergia littoralis, Hohenbergia loredanoana, Hohenbergia magnispina, Hohenbergia minor, Hohenbergia
mutabilis, Hohenbergia oxoniensis, Hohenbergia pabstii, Hohenbergia pennae, Hohenbergia ramageana, Hohenbergia
reconcavensis, Hohenbergia ridleyi, Hohenbergia rosea, Hohenbergia salzmannii, Hohenbergia sandrae, Hohenbergia stellata,
Hohenbergia undulatifolia, Hohenbergia utriculosa, Hohenbergia vestita, Hohenbergia viridorubra.

COMO CITAR

Gonçalves-Oliveira, R.C., Martins, S.E., Wanderley, M.G.L. 2020. Hohenbergia in Flora do Brasil 2020. Jardim Botânico do Rio
de Janeiro. Disponível em: http://floradobrasil.jbrj.gov.br/reflora/floradobrasil/FB6096.

Tem como sinônimo
heterotípico Pironneauella Kuntze
heterotípico Pironneava Gaudich.

DESCRIÇÃO

Ervas terrestres ou epífitas. Folhas coriáceas em rosetas tubulares, funnelformes, crateriformes ou urceoladas, coberta por
tricomas peltados. Bainhas elípticas, largas, castanho-escurecidas e esbranquiçadas na base. Lãminas linear-lanceoladas, não
estreitas na base, eretas, patentes ou reflexas, concolores ou discolores, flavas, esverdeadas, avermelhadas ou arroxeadas,
maculadas ou purpuráceas. Margens armadas, acúleos castanho-escuredidos, antrorsos ou retrorsos, ápice foliar truncado
ou mucronado, pungente.  Inflorescências com escapo floral desenvolvido, ereto ou pendente,, alvo-esverdeado, róseo ou
avermelhado, glabro ou lanuginoso. Brácteas do escapo foliáceas, paleáceas ou membranáceas, imbricadas, excedendo ou não
os entrenós, flavas, avermelhadas ou castanhas, inteiras ou mucronuladas. Inflorescência racemosa, composta até o quatro
grau, pauciflora ou multiflora, piramidais ou cilindricas, ereta ou pendente, com flores sésseis agrupadas em espigas, ramos
primários patentes, nunca reflexos, indumento alvo a ferrugíneo, glabgo, esparsamente glabro ou densamente lanuginoso.
Espigas globosas, ovóides, elipsóide/cliíndrica ou subcilíndrica, fascuculadas ou densamente agregadas, glabras ou lanadas.
Brácteas primárias semelhantes às brácteas do escapo. Ramos primários sésseis ou longo pedunculados. Brácteas secundárias
triangulares ou lanceoladas, semelhantes às brácteas primárias, curtas ou excedendo os ramos secundários. ramos secundários
e terciários semelhantes aos primários, sesseis ou subsésseus. Bracteas florais acutas, oval-triangulares, suborbuculares, ovais
ou arredondadas, fortemente convexas, frequentemente cobrindo o ovário e em alguns casos excendendo as flores, carenadas,
margem lisa ou raramente denticulada, mucronuladas - pungentes ou apiculadas, branco-lepidotas, alvo-esverdeadas, acastanhadas
ou róseas. Flores tubulosas, sésseis. Sépalas soldadas, geralmente exsertas às brácteas, esverdeadas, róseas ou avermelhadas,
geralmente apiculadas, carenadas, glabras ou lanuginosas, assimétricas, geralmente auriculadas, com alas iguais ou excedendo o
ápice da sépala. pétalas esverdeadas, violáceas, amareladas o alvas, linear-lanceoladas, liguladas, ápice comumente arredondado.
Apêndices petalíneos aos pares, corniculados, afunilados, infundibuliformes ou fimbriados. Estames inclusos ou excedendo
suavemente as pétalas. Estigma elipsóide, subgloboso e papiloso. Ovário ínfero. Fruto baga.

COMENTÁRIO

Hohenbergia é um gênero quase que exclusivo do Brasil,contendo apenas uma espécie na Colômbia que tem posicionamento
sistemático dúbio. É facilmente reconhecido pelas inflorescências de grande porte, geralmente armadas. Ocorrem como epífita,
terrestre - sob a serrapilheira - ou rupícolas, habitando ambientes mésicos a xéricos em ambientes de Floresta Atlântica, campo
rupestre ou Caatinga. O maior número de espécies é reportado para a cadeia do espinhaço na Bahia (Chapada Diamantina, Pico
das Almas etc.) e para a região de Floresta Atlântica no Sul da Bahia. Suas flores são comumente arroxeadas, porém várias são
as exceções. As espécies mais conhecidas são Hohenbergia stellata, que por seu uso ornamental sofre grande pressão de coleta, e
Hohenbergia catingae que tem ampla distribuição e é extremamente polimórfica. 

Forma de Vida
Erva
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Substrato
Epífita, Rupícola, Terrícola

DISTRIBUIÇÃO

Nativa, não é endêmica do Brasil

Domínios Fitogeográficos
Caatinga, Cerrado, Mata Atlântica

Tipos de Vegetação
Área Antrópica, Caatinga (stricto sensu), Campo Rupestre, Floresta Ciliar ou Galeria, Floresta Estacional Decidual, Floresta
Estacional Semidecidual, Floresta Ombrófila (Floresta Pluvial), Restinga, Vegetação Sobre Afloramentos Rochosos

Distribuição Geográfica
Ocorrências confirmadas
Nordeste (Alagoas, Bahia, Ceará, Paraíba, Pernambuco, Piauí, Rio Grande do Norte, Sergipe)
Sudeste (Espírito Santo, Minas Gerais, Rio de Janeiro, São Paulo)
Sul (Paraná, Santa Catarina)
Possíveis ocorrências
Nordeste (Alagoas)
Sudeste (Minas Gerais)

CHAVE DE IDENTIFICAÇÃO

 1 Sépalas muticas …….2
1’ Sépalas mucronadas ou mucronuladas …..9
 
2. Inflorescência cilíndrica ……. 3
2’. Inflorescência piramidal ………4
 
3. Inflorescência dividida até a terceira ordem (racemo triplo), espigas laxas nos ramos, não agregadas no ápice da inflorescência
……. H. leopoldo-hortsii
3’. Inflorescência dividida até a segunda ordem (racemo duplo), espigas agregadas no ápice da inflorescência ……. H. edmundoi
 
4. Indumento do pedúnculo glabro ou glabrescente …. 5
4’ Indumento do pedúnculo lanuginoso ……. 7
 
5. Espigas globosas, brácteas florais fortemente ovadas ……. H. salzmanii
5’. Espigas cilíndricas a subcilíndricas, brácteas florais suborbiculares …… 6
 
6. Plantas heliófilas, terrestres, inflorescência em racemo quádruplo, escapo avermelhado, sépalas avermelhadas ………. H.
sandrae
6’. Plantas epífitas, inflorescência em racemo triplo, quádruplo ou quíntuplo, escapo esverdeado ou róseo, sépalas
esverdeadas ……..H. blanchetii
 
7. Espigas globosas, brácteas florais fortemente ovadas …. H. hatsbachii
7’. Espigas cilíndricas a subcilíndricas, brácteas florais suborbiculares ……. 8
 
8. Brácteas do escapo ultrapassando os entrenós…… H. pennae
8’.Brácteas do escapo igualando os entrenós…. H. magnispina
 
9. Sépalas mucronadas …… H. oxoniensis
9’. Sépalas mucronuladas …… 10
 
10. Escapo floral glabro ou glabrescente……… 11
10’. Indumento lanuginoso no escapo floral ……. 13
 
11. Inflorescência em racemo até a quarta ordem, brácteas florais maiores que as flores. H. pabstii
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11’. Inflorescência em racemo até segunda ordem, brácteas florais menores que as flores…… 12
 
12. Inflorescência cilíndrica, brácteas do pedúnculo não excedendo os entrenós . ….H. castellanosii
12’. Inflorescência subpiramidal, brácteas do pedúnculo excedendo os entrenós …..13
 
13. Pedúnculo dos ramos primários curtos, sépalas brancas, pétalas brancas …. H. ituberabensis
13’. Pedúnculo dos ramos primários longos, sépalas avermelhadas, pétalas violáceas …. H. loredanoana
 
14. Brácteas do pedúnculo não excedendo os entrenós ……… 15
14’. Brácteas do pedúnculo excedendo os entrenós…. 22
 
15. Inflorescência em racemo simples ou duplo ……… 16
15’. Inflorescência em racemo triplo ou quádruplo ……. 17
 
16. Inflorescência piramidal-paniculada, sépalas verdes, flores brancas ……. H. littoralis
16’. Inflorescência cilíndrica, sépalas vermelhas, flores violáceas ……. H. rosea
 
17. Inflorescência piramidal em racemo quádruplo …. 18
17’. Inflorescência cilíndrica em racemo triplo …. 19
 
18. Acúleos patentes, ramos inferiores longo-pedunculados, espigas cilíndricas a subcilíndricas …. .H. aechmeoides
18’. Acúleos retrorsos, ramos inferiores curto-pedunculados, espigas globosas …. H. minor
19. Bráctea floral excedendo as flores …… H. arcuata
19’. Bráctea floral não excedendo as flores …… 20
 
20., Acúleos maiores que 1 cm ……… H. barbarespina
20’. Acúleos entre 0,1 e 0,5 cm …… 21
 
21. Sépalas róseas, ramos primários longo pedunculados …… H. conquistensis
21’. Sépalas verdes, ramos primários curto pedunculada quase sésseis …. H. humilis
 
22. Rosetas urceoladas …… 23
22’. Rosetas infundibuliformes ou funelformes … 24
 
23. Brácteas florais mais longas que as flores, espigas globosas, ovoides ou elipsoides … H. igatuensis
23’. Brácteas florais mais curtas que as flores, espigas cilíndricas ou subcilíndricas… H. utriculosa
 
24. Inflorescência piramidal paniculada …… 25
24’. Inflorescência cilíndrica …… 31
 
25. Pedúnculo dos ramos primários curtos …… 26
25’. Pedúnculo dos ramos primários longos …… 28
 
26. Espigas cilíndricas…. H. haluteriana
26’. Espigas globosas…. 27
 
27. Inflorescência em racemo de segunda ordem, bráctea floral ovada mais curtas que flores …. H. capitata
27’. Inflorescência em racemo de terceira ou quarta ordem, bráctea floral suborbicular mais longas que as flores…. H. belemii
 
28. Inflorescência em racemo duplo, pétalas verdes …… H. viridorubra
28’. Inflorescência em racemo triplo ou quádruplo, pétalas de outra cor … 29
 
29. Espigas todas laxas nos ramos, inclusive no ápice da inflorescência …. H. catingae var. elongata
29’. Espigas do ápice da inflorescência agregadas …. 30
 
30. Brácteas florais mais longas que as flores …… H. flava
30’. Brácteas florais mais curtas que as flores …… H. lemei
 
31. Espigas do ápice da inflorescência agregadas …… 32
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31’. Espigas da inflorescência todas laxas, inclusive as do ápice …. 40
 
32. Ramos primários longo pedunculados …. 33
32’ Ramos primários curto pedunculados …… 37
 
33. Bráctea floral ovada, sépalas vermelhas…. H. stellata
33’. Bráctea floral suborbicular, sépalas verdes …. 34
 
34. Espigas cilíndricas …. H. isepponae
34’. Espigas globosas ou subglobosas …. 35
 
35. Inflorescência em racemo duplo …. H. itamarajuensis
35’. Inflorescência em racemo triplo ou quádruplo …. 36
 
36. Bráctea floral mucronulada, pétalas verdes quase incolores …. H. augusta
36’. Bráctea floral acuminada, pétalas violáceas …. H. ramageana
 
37. Roseta infundibuliforme …. 38
37’. Roseta tubular …. 39
 
38. Espigas globosas ou ovoides, sépalas creme a esverdeadas …. H. mutabilis
38’. Espigas cilíndricas ou subcilíndricas, sépalas vermelhas …. H. estevesii
 
39. Inflorescência em racemo duplo, espigas cilíndricas ou subcilíndricas, pétalas violáceas …. H. undulatifolia
39’. Inflorescência em racemo triplo ou quádruplo, espigas globosas, ovoides ou elipsoides, pétalas amarelas …. H. correia-
araujoi
 
40. Brácteas florais maiores que as flores …. H. horrida
40’. Brácteas florais menores que as flores …. 41
 
41. Inflorescência em racemo duplo …. H. lativaginata
41’. Inflorescência em racemo triplo ou quádruplo …. FALTA
 
42. Espigas cilíndricas ou subcilíndricas …. 43
42’. Espigas globosas, ovoides ou elipsoides …… 45
 
43. Ramos primários curto pedunculados, sépalas vermelhas …. H. reconcanvensis
43’. Ramos primários longo pedunculados …. 44
 
44. Folhas maiores que 100 cm, acúleos maiores que 1 cm, antrorsos, inflorescências em racemos triplos …. H. ridleyi
44’. Folhas entre 50 e 100 cm, acúleos entre 0,1 e 0,5 cm, retrorsos, inflorescência em racemos quádruplos …. H. vestita
 
45. Roseta tubular …. H. lanata
45’. Roseta infundibuliforme …. 46
 
46. Folhas maiores que 100 cm, inflorescências em racemos quádruplos …. 47
46’. Folhas entre 50 e 100 cm, inflorescência em racemos triplos …. 48
 
47. Espigas laxas nos ramos inclusive as do ápice, pétalas verdes …. H. brachycephala
47’. Espigas agregadas no ápice e laxa nos ramos, pétalas violáceas …. H. ramageana
 
48. Plantas terrestres ou rupícolas, bráctea floral mucronada, inflorescência avermelhada, pétalas violáceas …. H. catingae
48’. Plantas epífitas, bráctea floral mucronulada, inflorescência paleácea, pétalas verdes …. H. burle-marxii
 

BIBLIOGRAFIA
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Baracho, G.S. 2003. Revisão taxonômica de Hohenbergia Schult. & Schult. f. subg. Hohenbergia (Bromeliaceae). Tese de
Doutorado. Universidade Federal de Pernambuco.
Siqueira-Filho, J.A. & Leme, E.M.C. 2006. Fragmentos de Mata Atlântica do Nordeste: Biodiversidade, conservação e suas
bromélias. Andrea Jakobsson Estúdio Editorial Ltda., Rio de Janeiro. 416 p.
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Hohenbergia aechmeoides Leme
DESCRIÇÃO

Folha: roseta(s) forma infundibuliforme(s); folha(s) compr. de 50 a(s) 100 cm; lâmina(s) acúleo(s) comprimento 0.1 a(s)
0.5 cm; lâmina(s) acúleo(s) tipo patente(s); lâmina(s) ápice(s) acuminado(s)/pungente(s). Inflorescência: tipo racemo(s) 4;
forma piramidal(ais); indumento lanuginoso(s); bráctea(s) relação pedúnculo(s) não excedendo entrenó(s); pedúnculo(s) dos
ramo(s) longo(s); espiga(s) disposição nos ramo(s) agregada(s) nos ápice(s); espiga(s) inserção(ções) nos ramo(s) inferior(es)
longo(s) pedunculada(s); espiga(s) forma cilíndrica(s) ou subcilíndrica(s). Flor: bráctea(s) floral(ais) forma suborbicular(es);
bráctea(s) floral(ais) ápice(s) agudo(s)/pungente(s); bráctea(s) floral(ais) tamanho mais curta que a(s) flor(es); sépala(s) cor
verde; sépala(s) ápice(s) mucronulada(s); pétala(s) cor violácea ou roxa.

Forma de Vida
Erva

Substrato
Terrícola

DISTRIBUIÇÃO

Nativa, é endêmica do Brasil

Domínios Fitogeográficos
Mata Atlântica

Tipos de Vegetação
Restinga

Distribuição Geográfica
Ocorrências confirmadas
Nordeste (Paraíba)

MATERIAL TESTEMUNHO

R. Menescal, s.n., RB, 495810,  (RB00586885), RB, 495810,  (RB00586889), RB, 495810,  (RB00586890), Typus

BIBLIOGRAFIA

Elton M. C. Leme, Claudio Nicoletti de Fraga, Ludovic J. C. Kollmann, Gregory K. Brown, Walter Till, Otávio B. de C.
Ribeiro, Marlon C. Machado, Fernando J. S. Monteiro & André Paviotti Fontana. 2010. Miscellaneous New Species of Brazilian
Bromeliaceae. Rodriguésia 61(1): 021-067.
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Angiospermas Bromeliaceae A.Juss.

Hohenbergia arcuata Leme & M.Machado
DESCRIÇÃO

Folha: roseta(s) forma infundibuliforme(s); folha(s) compr. de 50 a(s) 100 cm; lâmina(s) acúleo(s) comprimento maior(es)
que 1.0 cm; lâmina(s) acúleo(s) tipo antrorso/retrorsa(s); lâmina(s) ápice(s) agudo(s)/pungente(s). Inflorescência: tipo
racemo(s) 3; forma cilíndrica(s); indumento lanuginoso(s); bráctea(s) relação pedúnculo(s) não excedendo entrenó(s);
pedúnculo(s) dos ramo(s) curto(s); espiga(s) disposição nos ramo(s) agregada(s) nos ápice(s)/laxa(s) nos ramo(s); espiga(s)
inserção(ções) nos ramo(s) todo(s) séssil(eis) ou curto(s) pedunculada(s) na(s) base; espiga(s) forma cilíndrica(s) ou
subcilíndrica(s). Flor: bráctea(s) floral(ais) forma suborbicular(es); bráctea(s) floral(ais) ápice(s) mucronado(s)/pungente(s);
bráctea(s) floral(ais) tamanho mais longa que a(s) flor(es); sépala(s) cor vermelha; sépala(s) ápice(s) mucronulada(s); pétala(s)
cor violácea ou roxa.

Forma de Vida
Erva

Substrato
Rupícola

DISTRIBUIÇÃO

Nativa, é endêmica do Brasil

Domínios Fitogeográficos
Caatinga

Tipos de Vegetação
Campo Rupestre

Distribuição Geográfica
Ocorrências confirmadas
Nordeste (Bahia)

MATERIAL TESTEMUNHO

Machado, M., s.n., RB, 495806 (00586881), RB, 495806,  (RB00586934), RB, 495806,  (RB00586881), Bahia, Typus

BIBLIOGRAFIA

 Elton M. C. Leme, Claudio Nicoletti de Fraga, Ludovic J. C. Kollmann, Gregory K. Brown, Walter Till, Otávio B. de C.
Ribeiro, Marlon C. Machado, Fernando J. S. Monteiro & André Paviotti Fontana. 2010. Miscellaneous New Species of Brazilian
Bromeliaceae. Rodriguésia 61(1): 021-067.
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Angiospermas Bromeliaceae A.Juss.

Hohenbergia augusta (Vell.) E.Morren
Tem como sinônimo
basiônimo Tillandsia augusta Vell.
homotípico Aechmea augusta (Vell.) Baker
homotípico Hoplophytum augustum (Vell.) Beer
heterotípico Aechmea multiceps Baker
heterotípico Hohenbergia ferruginea Carrière
heterotípico Hohenbergia glomerata (Gaudich.) Baker
heterotípico Pironneava glomerata Gaudich.

DESCRIÇÃO

Folha: roseta(s) forma infundibuliforme(s); folha(s) compr. até 50 cm/de 50 a(s) 100 cm; lâmina(s) acúleo(s) comprimento 0.1
a(s) 0.5 cm; lâmina(s) acúleo(s) tipo antrorso/patente(s)/retrorsa(s); lâmina(s) ápice(s) agudo(s). Inflorescência: tipo racemo(s)
3/racemo(s) 4; forma piramidal(ais); indumento lanuginoso(s); bráctea(s) relação pedúnculo(s) excedendo entrenó(s);
pedúnculo(s) dos ramo(s) longo(s); espiga(s) disposição nos ramo(s) laxa(s) nos ramo(s); espiga(s) inserção(ções) nos ramo(s)
todo(s) séssil(eis) ou curto(s) pedunculada(s) na(s) base; espiga(s) forma globosa(s) ou ovoide(s) ou elipsoide. Flor: bráctea(s)
floral(ais) forma suborbicular(es); bráctea(s) floral(ais) ápice(s) mucronado(s); bráctea(s) floral(ais) tamanho mais curta que
a(s) flor(es); sépala(s) cor verde; sépala(s) ápice(s) mucronulada(s); pétala(s) cor verde/verde com base arroxeada.

Forma de Vida
Erva

Substrato
Epífita, Terrícola

DISTRIBUIÇÃO

Nativa, é endêmica do Brasil

Domínios Fitogeográficos
Mata Atlântica

Tipos de Vegetação
Floresta Estacional Semidecidual, Floresta Ombrófila (Floresta Pluvial)

Distribuição Geográfica
Ocorrências confirmadas
Sudeste (Espírito Santo, Rio de Janeiro, São Paulo)
Sul (Paraná, Santa Catarina)

MATERIAL TESTEMUNHO

G. Martinelli, 15027, RB, 329100, RB, 408861, , ,  (RB00204162), RB, 136292,  (RB00587056), Paraná

IMAGENS DE CAMPO/ILUSTRAÇÕES

1188

Coleção Flora do Brasil 2020 - Jardim Botânico do Rio de Janeiro

http://reflora.jbrj.gov.br/files/voucher.html?imagem=DZI/rb/0/20/41/62/00204162.dzi
http://reflora.jbrj.gov.br/files/voucher.html?imagem=DZI/rb/0/20/41/62/00204162-2.dzi
http://reflora.jbrj.gov.br/files/voucher.html?imagem=DZI/rb/0/20/41/62/00204162-1.dzi
http://reflora.jbrj.gov.br/files/voucher.html?imagem=DZI/rb/0/58/70/56/00587056.dzi


Angiospermas Bromeliaceae A.Juss.

Figura 1: Hohenbergia augusta (Vell.) E.Morren

Figura 2: Hohenbergia augusta (Vell.) E.Morren

Figura 3: Hohenbergia augusta (Vell.) E.Morren

BIBLIOGRAFIA
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Baracho, G.S. 2003. Revisão taxonômica de Hohenbergia Schult. & Schult. f. subg. Hohenbergia (Bromeliaceae). Tese de
Doutorado. Universidade Federal de Pernambuco.
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Hohenbergia barbarespina Leme & Fraga
DESCRIÇÃO

Folha: roseta(s) forma infundibuliforme(s); folha(s) compr. de 50 a(s) 100 cm; lâmina(s) acúleo(s) comprimento maior(es)
que 1.0 cm; lâmina(s) acúleo(s) tipo antrorso/retrorsa(s); lâmina(s) ápice(s) acuminado(s)/pungente(s)/apiculado(s).
Inflorescência: tipo racemo(s) 3/racemo(s) 4; forma cilíndrica(s); indumento lanuginoso(s); bráctea(s) relação pedúnculo(s)
excedendo entrenó(s); pedúnculo(s) dos ramo(s) curto(s); espiga(s) disposição nos ramo(s) laxa(s) nos ramo(s); espiga(s)
inserção(ções) nos ramo(s) todo(s) séssil(eis) ou curto(s) pedunculada(s) na(s) base; espiga(s) forma globosa(s) ou ovoide(s) ou
elipsoide. Flor: bráctea(s) floral(ais) forma ovada(s)/suborbicular(es); bráctea(s) floral(ais) ápice(s) pungente(s); bráctea(s)
floral(ais) tamanho mais curta que a(s) flor(es); sépala(s) cor rosa; sépala(s) ápice(s) mucronulada(s); pétala(s) cor violácea ou
roxa.

Forma de Vida
Erva

Substrato
Epífita

DISTRIBUIÇÃO

Nativa, é endêmica do Brasil

Domínios Fitogeográficos
Mata Atlântica

Tipos de Vegetação
Floresta Ombrófila (Floresta Pluvial)

Distribuição Geográfica
Ocorrências confirmadas
Nordeste (Bahia)

MATERIAL TESTEMUNHO

E.M.C. Leme, 4361, RB,  (RB01375475), Bahia
E.M.C. Leme, 4363, RB, Bahia, Typus

BIBLIOGRAFIA

 
Elton M. C. Leme, Claudio Nicoletti de Fraga, Ludovic J. C. Kollmann, Gregory K. Brown, Walter Till, Otávio B. de C.
Ribeiro, Marlon C. Machado, Fernando J. S. Monteiro & André Paviotti Fontana. 2010. Miscellaneous New Species of Brazilian
Bromeliaceae. Rodriguésia 61(1): 021-067.
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Hohenbergia belemii L.B.Sm. & Read
DESCRIÇÃO

Folha: roseta(s) forma infundibuliforme(s); folha(s) compr. até 50 cm; lâmina(s) acúleo(s) comprimento 0.1 a(s) 0.5
cm; lâmina(s) acúleo(s) tipo patente(s); lâmina(s) ápice(s) atenuado(s). Inflorescência: tipo racemo(s) simples; forma
piramidal(ais); indumento lanuginoso(s); bráctea(s) relação pedúnculo(s) excedendo entrenó(s); pedúnculo(s) dos ramo(s)
curto(s); espiga(s) disposição nos ramo(s) agregada(s) nos ápice(s); espiga(s) inserção(ções) nos ramo(s) todo(s) séssil(eis)
ou curto(s) pedunculada(s) na(s) base; espiga(s) forma globosa(s) ou ovoide(s) ou elipsoide. Flor: bráctea(s) floral(ais) forma
suborbicular(es); bráctea(s) floral(ais) ápice(s) acuminado(s); bráctea(s) floral(ais) tamanho mais curta que a(s) flor(es);
sépala(s) cor rosa; sépala(s) ápice(s) mucronulada(s); pétala(s) cor violácea ou roxa.

Forma de Vida
Erva

Substrato
Epífita, Terrícola

DISTRIBUIÇÃO

Nativa, é endêmica do Brasil

Domínios Fitogeográficos
Mata Atlântica

Tipos de Vegetação
Floresta Ombrófila (Floresta Pluvial), Restinga

Distribuição Geográfica
Ocorrências confirmadas
Nordeste (Bahia)

MATERIAL TESTEMUNHO

J.G. Jardim, 2737, CEPEC, NY, RB, RB, 391480,  (RB00236662), Bahia
R.F. Belém, 3494, US, Bahia, Typus

BIBLIOGRAFIA

Baracho, G.S. Revisão taxonômica de Hohenbergia Schult. & Schult.f. subg. Hohenbergia (Bromeliaceae). Tese de doutorado.
Recife: Universidade Federal de Pernambuco. 189 pg.
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Angiospermas Bromeliaceae A.Juss.

Hohenbergia blanchetii (Baker) E.Morren
ex Mez
Tem como sinônimo
basiônimo Aechmea blanchetii Baker

DESCRIÇÃO

Folha: roseta(s) forma infundibuliforme(s); folha(s) compr. maior(es) que 100 cm; lâmina(s) acúleo(s) comprimento
0.1 a(s) 0.5 cm/0.5 a(s) 1.0 cm; lâmina(s) acúleo(s) tipo retrorsa(s); lâmina(s) ápice(s) atenuado(s). Inflorescência: tipo
racemo(s) 4; forma piramidal(ais); indumento lanuginoso(s); bráctea(s) relação pedúnculo(s) excedendo entrenó(s);
pedúnculo(s) dos ramo(s) longo(s); espiga(s) disposição nos ramo(s) laxa(s) nos ramo(s); espiga(s) inserção(ções) nos ramo(s)
inferior(es) longo(s) pedunculada(s); espiga(s) forma globosa(s) ou ovoide(s) ou elipsoide. Flor: bráctea(s) floral(ais) forma
suborbicular(es); bráctea(s) floral(ais) ápice(s) mucronado(s); bráctea(s) floral(ais) tamanho mais curta que a(s) flor(es);
sépala(s) cor verde; sépala(s) ápice(s) mútica(s); pétala(s) cor violácea ou roxa.

COMENTÁRIO

Hohenbergia blanchetii é muito comum nas matas do Sul da Bahia, sendo seus registros ocorrentes quase que exclusivamente
nessa região. Um exemplar foi coletado no Estado de Pernambuco, porém a sua ocorrência nessa região é duvidosa. H. blanchetii
faz parte do complexo H. ridleyi a qual compartilha diversas características, podendo ser distinguida pelas sépalas múticas e
inflorescência rósea..

Forma de Vida
Erva

Substrato
Epífita

DISTRIBUIÇÃO

Nativa, é endêmica do Brasil

Domínios Fitogeográficos
Mata Atlântica

Tipos de Vegetação
Floresta Ombrófila (Floresta Pluvial), Restinga

Distribuição Geográfica
Ocorrências confirmadas
Nordeste (Bahia, Pernambuco)
Sudeste (Espírito Santo)

MATERIAL TESTEMUNHO

J.S. Blanchet, 2996, BM, RB, 382164, ,  (RB00239005), Bahia, Typus

BIBLIOGRAFIA

G.S. Baracho (2003). Revisão taxonômica de Hohenbergia Schult. & Schult.f. subg. Hohenbergia (Bromeliaceae). Tese de
Doutorado UFPE: Recife. 176 p.
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Angiospermas Bromeliaceae A.Juss.

Hohenbergia brachycephala L.B.Sm.
DESCRIÇÃO

Folha: roseta(s) forma infundibuliforme(s)/tubular(es); folha(s) compr. de 50 a(s) 100 cm; lâmina(s) acúleo(s) comprimento
0.1 a(s) 0.5 cm; lâmina(s) acúleo(s) tipo retrorsa(s); lâmina(s) ápice(s) agudo(s). Inflorescência: tipo racemo(s) 4; forma
piramidal(ais); indumento lanuginoso(s); bráctea(s) relação pedúnculo(s) excedendo entrenó(s); pedúnculo(s) dos ramo(s)
longo(s); espiga(s) disposição nos ramo(s) laxa(s) nos ramo(s); espiga(s) inserção(ções) nos ramo(s) todo(s) séssil(eis) ou
curto(s) pedunculada(s) na(s) base; espiga(s) forma globosa(s) ou ovoide(s) ou elipsoide. Flor: bráctea(s) floral(ais) forma
ovada(s); bráctea(s) floral(ais) ápice(s) mucronado(s); bráctea(s) floral(ais) tamanho mais curta que a(s) flor(es); sépala(s) cor
verde; sépala(s) ápice(s) mucronulada(s); pétala(s) cor verde.

Forma de Vida
Erva

Substrato
Epífita

DISTRIBUIÇÃO

Nativa, é endêmica do Brasil

Domínios Fitogeográficos
Mata Atlântica

Tipos de Vegetação
Floresta Ombrófila (Floresta Pluvial)

Distribuição Geográfica
Ocorrências confirmadas
Nordeste (Bahia)

MATERIAL TESTEMUNHO

H.M. Curran, 121, US, 202453,  (RB00204651), Bahia, Typus
P. Leitman, 336, RB, 512134, , ,  (RB00642745)

BIBLIOGRAFIA

Baracho, G.S. 2003. Revisão taxonômica de Hohenbergia Schult. & Schult. f. subg. Hohenbergia (Bromeliaceae). Tese de
Doutorado. Universidade Federal de Pernambuco.
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http://reflora.jbrj.gov.br/files/voucher.html?imagem=DZI/rb/0/64/27/45/00642745-1.dzi


Angiospermas Bromeliaceae A.Juss.

Hohenbergia burle-marxii Leme & W.Till
DESCRIÇÃO

Folha: roseta(s) forma infundibuliforme(s)/tubular(es); folha(s) compr. até 50 cm; lâmina(s) acúleo(s) comprimento 0.5
a(s) 1.0 cm; lâmina(s) acúleo(s) tipo retrorsa(s); lâmina(s) ápice(s) obtuso(s). Inflorescência: tipo racemo(s) 3; forma
piramidal(ais); indumento lanuginoso(s); bráctea(s) relação pedúnculo(s) excedendo entrenó(s); pedúnculo(s) dos ramo(s)
longo(s); espiga(s) disposição nos ramo(s) laxa(s) nos ramo(s); espiga(s) inserção(ções) nos ramo(s) inferior(es) longo(s)
pedunculada(s); espiga(s) forma globosa(s) ou ovoide(s) ou elipsoide. Flor: bráctea(s) floral(ais) forma ovada(s); bráctea(s)
floral(ais) ápice(s) mucronado(s); bráctea(s) floral(ais) tamanho mais curta que a(s) flor(es); sépala(s) cor verde/amarelada/
branca; sépala(s) ápice(s) mucronulada(s); pétala(s) cor verde.

Forma de Vida
Erva

Substrato
Epífita

DISTRIBUIÇÃO

Nativa, é endêmica do Brasil

Domínios Fitogeográficos
Mata Atlântica

Tipos de Vegetação
Floresta Ombrófila (Floresta Pluvial)

Distribuição Geográfica
Ocorrências confirmadas
Nordeste (Bahia)

MATERIAL TESTEMUNHO

R. Burle Marx & L.K.C. Araújo, s.n, HB, 77780, Bahia, Typus
E.M.C. Leme, 2325, HB

BIBLIOGRAFIA

Baracho, G.S. Revisão taxonômica de Hohenbergia Schult. & Schult.f. subg. Hohenbergia (Bromeliaceae). Tese de doutorado.
Recife: Universidade Federal de Pernambuco. 189 pg.
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Angiospermas Bromeliaceae A.Juss.

Hohenbergia capitata Schult. & Schult.f.
Tem como sinônimo
homotípico Aechmea capitata (Schult. & Schult.f.) Baker
heterotípico Gravisia capitata (Schult. & Schult.f.) L.B.Sm.

DESCRIÇÃO

Folha: roseta(s) forma infundibuliforme(s); folha(s) compr. até 50 cm; lâmina(s) acúleo(s) comprimento 0.1 a(s) 0.5
cm; lâmina(s) acúleo(s) tipo retrorsa(s); lâmina(s) ápice(s) pungente(s). Inflorescência: tipo racemo(s) duplo(s); forma
cilíndrica(s); indumento lanuginoso(s); bráctea(s) relação pedúnculo(s) excedendo entrenó(s); pedúnculo(s) dos ramo(s)
curto(s); espiga(s) disposição nos ramo(s) agregada(s) nos ápice(s); espiga(s) inserção(ções) nos ramo(s) todo(s) séssil(eis)
ou curto(s) pedunculada(s) na(s) base; espiga(s) forma globosa(s) ou ovoide(s) ou elipsoide. Flor: bráctea(s) floral(ais) forma
ovada(s); bráctea(s) floral(ais) ápice(s) pungente(s); bráctea(s) floral(ais) tamanho mais curta que a(s) flor(es); sépala(s) cor
rosa; sépala(s) ápice(s) mucronulada(s); pétala(s) cor violácea ou roxa.

Forma de Vida
Erva

Substrato
Epífita

DISTRIBUIÇÃO

Nativa, é endêmica do Brasil

Domínios Fitogeográficos
Mata Atlântica

Tipos de Vegetação
Floresta Ombrófila (Floresta Pluvial)

Distribuição Geográfica
Ocorrências confirmadas
Nordeste (Bahia)

MATERIAL TESTEMUNHO

E.M.C. Leme, 3038, HB, Bahia
E.M.C. Leme, 3041, RB, 493841,  (RB00583688), Bahia

BIBLIOGRAFIA

Leme, E.M.C. 2010. Re-establishing Hohenbergia capitata. Journal of the Bromeliad Society. 60(4): 151-157.
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Angiospermas Bromeliaceae A.Juss.

Hohenbergia castellanosii L.B.Sm. &
Read
DESCRIÇÃO

Folha: roseta(s) forma infundibuliforme(s); folha(s) compr. de 50 a(s) 100 cm; lâmina(s) acúleo(s) comprimento 0.1 a(s) 0.5
cm; lâmina(s) acúleo(s) tipo retrorsa(s); lâmina(s) ápice(s) obtuso(s)/pungente(s). Inflorescência: tipo racemo(s) duplo(s);
forma cilíndrica(s); indumento glabro(s) ou glabrescente(s); bráctea(s) relação pedúnculo(s) não excedendo entrenó(s);
pedúnculo(s) dos ramo(s) curto(s); espiga(s) disposição nos ramo(s) laxa(s) nos ramo(s); espiga(s) inserção(ções) nos ramo(s)
inferior(es) longo(s) pedunculada(s); espiga(s) forma globosa(s) ou ovoide(s) ou elipsoide. Flor: bráctea(s) floral(ais) forma
suborbicular(es); bráctea(s) floral(ais) ápice(s) mucronado(s); bráctea(s) floral(ais) tamanho mais curta que a(s) flor(es);
sépala(s) cor verde; sépala(s) ápice(s) mucronulada(s); pétala(s) cor violácea ou roxa.

Forma de Vida
Erva

Substrato
Terrícola

DISTRIBUIÇÃO

Nativa, é endêmica do Brasil

Domínios Fitogeográficos
Mata Atlântica

Tipos de Vegetação
Restinga

Distribuição Geográfica
Ocorrências confirmadas
Nordeste (Bahia)

MATERIAL TESTEMUNHO

A. Castellanos, 27007, HB, RB, 252934, , , , , , , ,  (RB00205602), Bahia, Typus
Carvalho, A., 79, R, Bahia

BIBLIOGRAFIA

 
Baracho, G.S. 2003. Revisão taxonômica de Hohenbergia Schult. & Schult. f. subg. Hohenbergia (Bromeliaceae). Tese de
Doutorado. Universidade Federal de Pernambuco
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Angiospermas Bromeliaceae A.Juss.

Hohenbergia catingae Ule
Este tratamento é composto pelos seguintes táxons: Hohenbergia catingae, Hohenbergia catingae var. catingae, Hohenbergia
catingae var. extensa.

Tem como sinônimo
heterotípico Hohenbergia catingae  var.  elongata M.B.Foster
heterotípico Hohenbergia catingae  var.  eximbricata L.B.Sm. & R.W.Read
heterotípico Hohenbergia leucostele Gürke

DESCRIÇÃO

Folha: roseta(s) forma infundibuliforme(s); folha(s) compr. até 50 cm; lâmina(s) acúleo(s) comprimento 0.5 a(s) 1.0 cm;
lâmina(s) acúleo(s) tipo antrorso; lâmina(s) ápice(s) acuminado(s)/pungente(s). Inflorescência: tipo racemo(s) 3; forma
piramidal(ais)/cilíndrica(s); indumento lanuginoso(s); bráctea(s) relação pedúnculo(s) excedendo entrenó(s); pedúnculo(s)
dos ramo(s) longo(s); espiga(s) disposição nos ramo(s) laxa(s) nos ramo(s); espiga(s) inserção(ções) nos ramo(s) inferior(es)
longo(s) pedunculada(s); espiga(s) forma globosa(s) ou ovoide(s) ou elipsoide/cilíndrica(s) ou subcilíndrica(s). Flor: bráctea(s)
floral(ais) forma suborbicular(es); bráctea(s) floral(ais) ápice(s) mucronado(s); bráctea(s) floral(ais) tamanho mais curta que
a(s) flor(es); sépala(s) cor rosa; sépala(s) ápice(s) mucronulada(s); pétala(s) cor violácea ou roxa/azul.

Forma de Vida
Erva

Substrato
Rupícola, Terrícola

DISTRIBUIÇÃO

Nativa, é endêmica do Brasil

Domínios Fitogeográficos
Caatinga, Cerrado, Mata Atlântica

Tipos de Vegetação
Área Antrópica, Caatinga (stricto sensu), Floresta Estacional Decidual, Floresta Estacional Semidecidual, Vegetação Sobre
Afloramentos Rochosos

Distribuição Geográfica
Ocorrências confirmadas
Nordeste (Alagoas, Bahia, Ceará, Paraíba, Pernambuco, Rio Grande do Norte, Sergipe)
Sudeste (Minas Gerais)

CHAVE DE IDENTIFICAÇÃO

1 - Inflorescência subcilíndrica -  H. catingae var. catingae
1' - Inflorescência piramidal-paniculada
    2 - Espigas elipsoides, primeiros ramos dos pedunculos longos, o que confere uma característica extremamente paniculada - H.
catingae var. elongata
    2' - Espigas ovoides ou cilindricas, ramos dos pedunculos intermediários entre paniculados-subcilindricos
        3 - Espigas ovoides - H. catingae var. exbrincata
        3' - Espigas cilindricas - H. catingae var. extensa
        

MATERIAL TESTEMUNHO

J.A. Siqueira-Filho, 1226, UFP, K,  (K000294547), Pernambuco
E.H.G.Ule, 7042, HVASF, 17752,  (HVASF017752), B, Bahia, Typus
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Angiospermas Bromeliaceae A.Juss.

BIBLIOGRAFIA

Siqueira-Filho, J.A. & Leme, E.M.C. 2006. Fragmentos de Mata Atlântica do Nordeste: Biodiversidade, conservação e suas
bromélias. Andrea Jakobsson Estúdio Editorial Ltda., Rio de Janeiro. 416 p.
Baracho, G.S. Revisão taxonômica de Hohenbergia Schult. & Schult.f. subg. Hohenbergia (Bromeliaceae). Tese de doutorado.
Recife: Universidade Federal de Pernambuco. 189 pg.
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Angiospermas Bromeliaceae A.Juss.

Hohenbergia catingae Ule var. catingae
Tem como sinônimo
heterotípico Hohenbergia caruaruensis Harms

DESCRIÇÃO

H. catingae var. catingae é facilmente reconhecida por sua inflorescência cilíndrica/subcilíndrica

Forma de Vida
Erva

Substrato
Rupícola, Terrícola

DISTRIBUIÇÃO

Nativa, é endêmica do Brasil

Domínios Fitogeográficos
Caatinga, Mata Atlântica

Tipos de Vegetação
Área Antrópica, Caatinga (stricto sensu), Floresta Estacional Decidual, Floresta Estacional Semidecidual, Vegetação Sobre
Afloramentos Rochosos

Distribuição Geográfica
Ocorrências confirmadas
Nordeste (Alagoas, Bahia, Paraíba, Pernambuco, Rio Grande do Norte, Sergipe)
Sudeste (Minas Gerais)

MATERIAL TESTEMUNHO

J.A. Siqueira Filho, 1236, UFP
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Angiospermas Bromeliaceae A.Juss.

Hohenbergia catingae var. extensa
L.B.Sm. & R.W.Read
DESCRIÇÃO

Hohenbergia catingae var. extensa é reconhecida por suas espigas longas, maiores que 9cm

Forma de Vida
Erva

Substrato
Rupícola, Terrícola

DISTRIBUIÇÃO

Nativa, é endêmica do Brasil

Domínios Fitogeográficos
Cerrado

Tipos de Vegetação
Área Antrópica, Caatinga (stricto sensu), Floresta Estacional Decidual, Floresta Estacional Semidecidual, Vegetação Sobre
Afloramentos Rochosos

Distribuição Geográfica
Ocorrências confirmadas
Nordeste (Bahia)

MATERIAL TESTEMUNHO

R.M. Harley, 16171, RB

1201

Coleção Flora do Brasil 2020 - Jardim Botânico do Rio de Janeiro



Angiospermas Bromeliaceae A.Juss.

Hohenbergia conquistensis Leme
DESCRIÇÃO

Folha: roseta(s) forma infundibuliforme(s); folha(s) compr. até 50 cm; lâmina(s) acúleo(s) comprimento 0.1 a(s) 0.5 cm;
lâmina(s) acúleo(s) tipo retrorsa(s); lâmina(s) ápice(s) pungente(s). Inflorescência: tipo racemo(s) 3; forma cilíndrica(s);
indumento lanuginoso(s); bráctea(s) relação pedúnculo(s) não excedendo entrenó(s); pedúnculo(s) dos ramo(s) curto(s);
espiga(s) disposição nos ramo(s) agregada(s) nos ápice(s); espiga(s) inserção(ções) nos ramo(s) todo(s) séssil(eis) ou
curto(s) pedunculada(s) na(s) base; espiga(s) forma globosa(s) ou ovoide(s) ou elipsoide. Flor: bráctea(s) floral(ais) forma
suborbicular(es); bráctea(s) floral(ais) ápice(s) acuminado(s)/mucronado(s)/pungente(s); bráctea(s) floral(ais) tamanho mais
curta que a(s) flor(es); sépala(s) cor rosa; sépala(s) ápice(s) mucronulada(s); pétala(s) cor violácea ou roxa.

Forma de Vida
Erva

Substrato
Terrícola

DISTRIBUIÇÃO

Nativa, é endêmica do Brasil

Domínios Fitogeográficos
Caatinga

Tipos de Vegetação
Vegetação Sobre Afloramentos Rochosos

Distribuição Geográfica
Ocorrências confirmadas
Nordeste (Bahia)

MATERIAL TESTEMUNHO

E.M.C. Leme, 4990, HB, Bahia, Typus

BIBLIOGRAFIA

 Leme, E.M.C. 2003. Two New Species of Hohenbergia from Bahia, Brazil. J. Bromeliad Soc. 53 (4): 169-177
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Angiospermas Bromeliaceae A.Juss.

Hohenbergia correia-araujoi E. Pereira &
Moutinho
DESCRIÇÃO

Folha: roseta(s) forma tubular(es); folha(s) compr. até 50 cm; lâmina(s) acúleo(s) comprimento 0.1 a(s) 0.5 cm; lâmina(s)
acúleo(s) tipo antrorso; lâmina(s) ápice(s) arredondado(s). Inflorescência: tipo racemo(s) 3/racemo(s) 4; forma piramidal(ais);
indumento lanuginoso(s); bráctea(s) relação pedúnculo(s) excedendo entrenó(s); pedúnculo(s) dos ramo(s) curto(s); espiga(s)
disposição nos ramo(s) agregada(s) nos ápice(s)/laxa(s) nos ramo(s); espiga(s) inserção(ções) nos ramo(s) todo(s) séssil(eis) ou
curto(s) pedunculada(s) na(s) base; espiga(s) forma cilíndrica(s) ou subcilíndrica(s). Flor: bráctea(s) floral(ais) forma ovada(s);
bráctea(s) floral(ais) ápice(s) mucronado(s); bráctea(s) floral(ais) tamanho mais curta que a(s) flor(es); sépala(s) cor verde;
sépala(s) ápice(s) mucronulada(s); pétala(s) cor amarela.

Forma de Vida
Erva

Substrato
Epífita

DISTRIBUIÇÃO

Nativa, é endêmica do Brasil

Domínios Fitogeográficos
Mata Atlântica

Tipos de Vegetação
Floresta Ombrófila (Floresta Pluvial)

Distribuição Geográfica
Ocorrências confirmadas
Nordeste (Bahia)

MATERIAL TESTEMUNHO

L.K.C. Araújo, 14, HB, Bahia, Typus
G. Martinelli, 15357, RB, 340601, , ,  (RB00140948)

BIBLIOGRAFIA

 
Baracho, G.S. 2003. Revisão taxonômica de Hohenbergia Schult. & Schult. f. subg. Hohenbergia (Bromeliaceae). Tese de
Doutorado. Universidade Federal de Pernambuco.
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Angiospermas Bromeliaceae A.Juss.

Hohenbergia edmundoi L.B.Sm. & Read
DESCRIÇÃO

Folha: roseta(s) forma infundibuliforme(s); folha(s) compr. de 50 a(s) 100 cm; lâmina(s) acúleo(s) comprimento 0.1
a(s) 0.5 cm; lâmina(s) acúleo(s) tipo patente(s); lâmina(s) ápice(s) apiculado(s). Inflorescência: tipo racemo(s) 3; forma
cilíndrica(s); indumento lanuginoso(s); bráctea(s) relação pedúnculo(s) não excedendo entrenó(s); pedúnculo(s) dos ramo(s)
longo(s); espiga(s) disposição nos ramo(s) agregada(s) nos ápice(s); espiga(s) inserção(ções) nos ramo(s) inferior(es) longo(s)
pedunculada(s); espiga(s) forma globosa(s) ou ovoide(s) ou elipsoide/cilíndrica(s) ou subcilíndrica(s). Flor: bráctea(s)
floral(ais) forma suborbicular(es); bráctea(s) floral(ais) ápice(s) mucronado(s); bráctea(s) floral(ais) tamanho mais curta que
a(s) flor(es); sépala(s) cor verde; sépala(s) ápice(s) mútica(s); pétala(s) cor violácea ou roxa.

Forma de Vida
Erva

Substrato
Terrícola

DISTRIBUIÇÃO

Nativa, é endêmica do Brasil

Domínios Fitogeográficos
Caatinga

Tipos de Vegetação
Campo Rupestre

Distribuição Geográfica
Ocorrências confirmadas
Nordeste (Bahia)

MATERIAL TESTEMUNHO

Pereira, E., s.n., RB, 192383, , ,  (RB00236637), HB, 10680, RB, 258611,  (RB00643212), Bahia, Typus
S. Mori et al., 12625, CEPEC, Bahia

BIBLIOGRAFIA

Baracho, G.S. 2003. Revisão taxonômica de Hohenbergia Schult. & Schult. f. subg. Hohenbergia (Bromeliaceae). Tese de
Doutorado. Universidade Federal de Pernambuco.

1204

Coleção Flora do Brasil 2020 - Jardim Botânico do Rio de Janeiro

http://reflora.jbrj.gov.br/files/voucher.html?imagem=DZI/rb/0/23/66/37/00236637.dzi
http://reflora.jbrj.gov.br/files/voucher.html?imagem=DZI/rb/0/23/66/37/00236637-2.dzi
http://reflora.jbrj.gov.br/files/voucher.html?imagem=DZI/rb/0/23/66/37/00236637-1.dzi
http://reflora.jbrj.gov.br/files/voucher.html?imagem=DZI/rb/0/64/32/12/00643212.dzi


Angiospermas Bromeliaceae A.Juss.

Hohenbergia estevesii E.Pereira &
Moutinho
DESCRIÇÃO

Folha: roseta(s) forma infundibuliforme(s); folha(s) compr. até 50 cm; lâmina(s) acúleo(s) comprimento 0.5 a(s) 1.0 cm;
lâmina(s) acúleo(s) tipo retrorsa(s); lâmina(s) ápice(s) agudo(s)/arredondado(s). Inflorescência: tipo racemo(s) 3; forma
piramidal(ais); indumento lanuginoso(s); bráctea(s) relação pedúnculo(s) excedendo entrenó(s); pedúnculo(s) dos ramo(s)
curto(s); espiga(s) disposição nos ramo(s) agregada(s) nos ápice(s); espiga(s) inserção(ções) nos ramo(s) todo(s) séssil(eis) ou
curto(s) pedunculada(s) na(s) base; espiga(s) forma cilíndrica(s) ou subcilíndrica(s). Flor: bráctea(s) floral(ais) forma ovada(s);
bráctea(s) floral(ais) ápice(s) acuminado(s)/mucronado(s); bráctea(s) floral(ais) tamanho mais curta que a(s) flor(es); sépala(s)
cor vermelha; sépala(s) ápice(s) mucronulada(s); pétala(s) cor violácea ou roxa.

Forma de Vida
Erva

DISTRIBUIÇÃO

Nativa, é endêmica do Brasil

Domínios Fitogeográficos
Mata Atlântica

Distribuição Geográfica
Ocorrências confirmadas
Nordeste (Bahia)

MATERIAL TESTEMUNHO

Cavalcante, B.P.; Souza, E.H., 04, HURB, 22214,  (HURB000022214), Bahia
E. Esteves, s.n, HB, Bahia, Typus

BIBLIOGRAFIA

Baracho, G.S. 2003. Revisão taxonômica de Hohenbergia Schult. & Schult. f. subg. Hohenbergia (Bromeliaceae). Tese de
Doutorado. Universidade Federal de Pernambuco.
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Angiospermas Bromeliaceae A.Juss.

Hohenbergia flava Leme & C.C.Paula
DESCRIÇÃO

Folha: roseta(s) forma infundibuliforme(s); folha(s) compr. até 50 cm; lâmina(s) acúleo(s) comprimento 0.1 a(s) 0.5 cm;
lâmina(s) acúleo(s) tipo retrorsa(s); lâmina(s) ápice(s) pungente(s). Inflorescência: tipo racemo(s) 4; forma cilíndrica(s);
indumento lanuginoso(s); bráctea(s) relação pedúnculo(s) excedendo entrenó(s); pedúnculo(s) dos ramo(s) longo(s);
espiga(s) disposição nos ramo(s) agregada(s) nos ápice(s); espiga(s) inserção(ções) nos ramo(s) todo(s) séssil(eis) ou curto(s)
pedunculada(s) na(s) base; espiga(s) forma cilíndrica(s) ou subcilíndrica(s). Flor: bráctea(s) floral(ais) forma ovada(s);
bráctea(s) floral(ais) ápice(s) acuminado(s)/mucronado(s); bráctea(s) floral(ais) tamanho mais longa que a(s) flor(es);
sépala(s) cor verde; sépala(s) ápice(s) mucronulada(s); pétala(s) cor amarela.

Forma de Vida
Erva

Substrato
Epífita, Terrícola

DISTRIBUIÇÃO

Nativa, é endêmica do Brasil

Domínios Fitogeográficos
Mata Atlântica

Distribuição Geográfica
Ocorrências confirmadas
Nordeste (Bahia)

MATERIAL TESTEMUNHO

Carvalho, A.A., 1, UFRN, ,  (UFRN00025907), Bahia

1206

Coleção Flora do Brasil 2020 - Jardim Botânico do Rio de Janeiro

http://reflora.jbrj.gov.br/files/voucher.html?imagem=DZI/ufrn/ufrn/0/2/59/7/ufrn00025907_2.dzi
http://reflora.jbrj.gov.br/files/voucher.html?imagem=DZI/ufrn/ufrn/0/2/59/7/ufrn00025907_1.dzi


Angiospermas Bromeliaceae A.Juss.

Hohenbergia halutheriana Leme
DESCRIÇÃO

Folha: roseta(s) forma infundibuliforme(s); folha(s) compr. de 50 a(s) 100 cm; lâmina(s) acúleo(s) comprimento maior(es)
que 1.0 cm; lâmina(s) acúleo(s) tipo antrorso/retrorsa(s); lâmina(s) ápice(s) acuminado(s)/pungente(s). Inflorescência:
tipo racemo(s) duplo(s); forma cilíndrica(s); indumento lanuginoso(s); bráctea(s) relação pedúnculo(s) excedendo
entrenó(s); pedúnculo(s) dos ramo(s) curto(s)/longo(s); espiga(s) disposição nos ramo(s) agregada(s) nos ápice(s); espiga(s)
inserção(ções) nos ramo(s) todo(s) séssil(eis) ou curto(s) pedunculada(s) na(s) base; espiga(s) forma cilíndrica(s) ou
subcilíndrica(s). Flor: bráctea(s) floral(ais) forma suborbicular(es); bráctea(s) floral(ais) ápice(s) agudo(s)/obtusa(s)/
mucronado(s)/pungente(s); bráctea(s) floral(ais) tamanho mais curta que a(s) flor(es); sépala(s) cor verde/amarelada; sépala(s)
ápice(s) mucronulada(s); pétala(s) cor violácea ou roxa.

Forma de Vida
Erva

Substrato
Epífita

DISTRIBUIÇÃO

Nativa, é endêmica do Brasil

Domínios Fitogeográficos
Mata Atlântica

Tipos de Vegetação
Floresta Ombrófila (Floresta Pluvial)

Distribuição Geográfica
Ocorrências confirmadas
Nordeste (Bahia)

MATERIAL TESTEMUNHO

E.M.C. Leme, 3736, RB, Bahia, Typus

BIBLIOGRAFIA

Leme, E.M.C. 2013. Two new Hohenbergia species from Brazil: A tribute to Harry Luther. Journal of the Bromeliad Society.
62(6): 298-309
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Angiospermas Bromeliaceae A.Juss.

Hohenbergia hatschbachii Leme
DESCRIÇÃO

Folha: roseta(s) forma infundibuliforme(s); folha(s) compr. maior(es) que 100 cm; lâmina(s) acúleo(s) comprimento 0.1 a(s)
0.5 cm; lâmina(s) acúleo(s) tipo antrorso/retrorsa(s); lâmina(s) ápice(s) agudo(s)/pungente(s). Inflorescência: tipo racemo(s)
4; forma piramidal(ais); indumento lanuginoso(s); bráctea(s) relação pedúnculo(s) excedendo entrenó(s); pedúnculo(s) dos
ramo(s) longo(s); espiga(s) disposição nos ramo(s) laxa(s) nos ramo(s); espiga(s) inserção(ções) nos ramo(s) todo(s) séssil(eis)
ou curto(s) pedunculada(s) na(s) base; espiga(s) forma cilíndrica(s) ou subcilíndrica(s). Flor: bráctea(s) floral(ais) forma
suborbicular(es); bráctea(s) floral(ais) ápice(s) mucronado(s); bráctea(s) floral(ais) tamanho mais curta que a(s) flor(es);
sépala(s) cor verde/amarelada; sépala(s) ápice(s) mútica(s); pétala(s) cor verde.

Forma de Vida
Erva

Substrato
Epífita, Terrícola

DISTRIBUIÇÃO

Nativa, é endêmica do Brasil

Domínios Fitogeográficos
Mata Atlântica

Tipos de Vegetação
Floresta Ombrófila (Floresta Pluvial)

Distribuição Geográfica
Ocorrências confirmadas
Nordeste (Bahia)

MATERIAL TESTEMUNHO

G. Hatschbach, 6338, MBM, 184930,  (MBM0184930), Bahia, Typus

BIBLIOGRAFIA

Baracho, G.S. 2003. Revisão taxonômica de Hohenbergia Schult. & Schult. f. subg. Hohenbergia (Bromeliaceae). Tese de
Doutorado. Universidade Federal de Pernambuco.
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Angiospermas Bromeliaceae A.Juss.

Hohenbergia horrida Harms
Tem como sinônimo
homotípico Hohenbergia catingae  var.  horrida (Harms) L.B.Sm. & R.W.Read

DESCRIÇÃO

Folha: roseta(s) forma infundibuliforme(s); folha(s) compr. até 50 cm; lâmina(s) acúleo(s) comprimento 0.1 a(s) 0.5 cm;
lâmina(s) acúleo(s) tipo antrorso; lâmina(s) ápice(s) atenuado(s). Inflorescência: tipo racemo(s) 3; forma piramidal(ais);
indumento lanuginoso(s); bráctea(s) relação pedúnculo(s) excedendo entrenó(s); pedúnculo(s) dos ramo(s) longo(s); espiga(s)
disposição nos ramo(s) laxa(s) nos ramo(s); espiga(s) inserção(ções) nos ramo(s) inferior(es) longo(s) pedunculada(s);
espiga(s) forma globosa(s) ou ovoide(s) ou elipsoide. Flor: bráctea(s) floral(ais) forma ovada(s)/suborbicular(es); bráctea(s)
floral(ais) ápice(s) mucronado(s); bráctea(s) floral(ais) tamanho mais longa que a(s) flor(es); sépala(s) cor rosa; sépala(s)
ápice(s) mucronulada(s); pétala(s) cor violácea ou roxa.

COMENTÁRIO

Honenbergia horrida tem a maioria dos seus representantes oriundos do Planalto da Borborema, em especial dos complexos
montanhosos da Serra do Ororubá e proximidades do município de Brejo da Madre de Deus - PE. Hohenbergia horrida é
facilemnte reconhecida pela presença de um mucro maior de cerca 0,5 cm, o que a diferencia de H. catingae. Indivíduos maduros
podem apresentar espigas bastante cilíndricas.

Forma de Vida
Erva

Substrato
Terrícola

DISTRIBUIÇÃO

Nativa, é endêmica do Brasil

Domínios Fitogeográficos
Caatinga

Tipos de Vegetação
Floresta Estacional Semidecidual, Vegetação Sobre Afloramentos Rochosos

Distribuição Geográfica
Ocorrências confirmadas
Nordeste (Alagoas, Paraíba, Pernambuco)

MATERIAL TESTEMUNHO

Pickel, 3519, B (B 10 0279866), B (B 10 0279869), Pernambuco, Typus
J.A. Siqueira Filho et al., 1493, UFP, Pernambuco

BIBLIOGRAFIA

Baracho, G.S. 2003. Revisão taxonômica de Hohenbergia Schult. & Schult. f. subg. Hohenbergia (Bromeliaceae). Tese de
Doutorado. Universidade Federal de Pernambuco.
Siqueira-Filho, J.A. & Leme, E.M.C. 2006. Fragmentos de Mata Atlântica do Nordeste: Biodiversidade, conservação e suas
bromélias. Andrea Jakobsson Estúdio Editorial Ltda., Rio de Janeiro. 416 p.
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Angiospermas Bromeliaceae A.Juss.

Hohenbergia humilis L.B.Sm. & Read
DESCRIÇÃO

Folha: roseta(s) forma infundibuliforme(s); folha(s) compr. de 50 a(s) 100 cm; lâmina(s) acúleo(s) comprimento 0.1 a(s)
0.5 cm; lâmina(s) acúleo(s) tipo antrorso; lâmina(s) ápice(s) agudo(s). Inflorescência: tipo racemo(s) 3; forma cilíndrica(s);
indumento lanuginoso(s); bráctea(s) relação pedúnculo(s) não excedendo entrenó(s); pedúnculo(s) dos ramo(s) longo(s);
espiga(s) disposição nos ramo(s) agregada(s) nos ápice(s); espiga(s) inserção(ções) nos ramo(s) inferior(es) longo(s)
pedunculada(s); espiga(s) forma globosa(s) ou ovoide(s) ou elipsoide. Flor: bráctea(s) floral(ais) forma suborbicular(es);
bráctea(s) floral(ais) ápice(s) acuminado(s); bráctea(s) floral(ais) tamanho mais curta que a(s) flor(es); sépala(s) cor verde/
amarelada; sépala(s) ápice(s) mucronulada(s); pétala(s) cor violácea ou roxa.

Forma de Vida
Erva

Substrato
Epífita, Terrícola

DISTRIBUIÇÃO

Nativa, é endêmica do Brasil

Domínios Fitogeográficos
Mata Atlântica

Tipos de Vegetação
Campo Rupestre

Distribuição Geográfica
Ocorrências confirmadas
Nordeste (Bahia)

MATERIAL TESTEMUNHO

R.W. Read & G.S. Daniels, 3434, RB, 484406,  (RB00568645), RB, 492761,  (RB00581356), US, Bahia, Typus

BIBLIOGRAFIA

Baracho, G.S. 2003. Revisão taxonômica de Hohenbergia Schult. & Schult. f. subg. Hohenbergia (Bromeliaceae). Tese de
Doutorado. Universidade Federal de Pernambuco.
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Angiospermas Bromeliaceae A.Juss.

Hohenbergia igatuensis Leme
DESCRIÇÃO

Folha: roseta(s) forma urceolada(s); folha(s) compr. até 50 cm; lâmina(s) acúleo(s) comprimento 0.1 a(s) 0.5 cm/0.5 a(s) 1.0
cm; lâmina(s) acúleo(s) tipo antrorso; lâmina(s) ápice(s) acuminado(s). Inflorescência: tipo racemo(s) 3; forma piramidal(ais);
indumento lanuginoso(s); bráctea(s) relação pedúnculo(s) excedendo entrenó(s); pedúnculo(s) dos ramo(s) curto(s); espiga(s)
disposição nos ramo(s) laxa(s) nos ramo(s); espiga(s) inserção(ções) nos ramo(s) todo(s) séssil(eis) ou curto(s) pedunculada(s)
na(s) base; espiga(s) forma globosa(s) ou ovoide(s) ou elipsoide. Flor: bráctea(s) floral(ais) forma suborbicular(es); bráctea(s)
floral(ais) ápice(s) agudo(s)/pungente(s); bráctea(s) floral(ais) tamanho mais curta que a(s) flor(es); sépala(s) cor verde;
sépala(s) ápice(s) mucronulada(s); pétala(s) cor violácea ou roxa.

Forma de Vida
Erva

Substrato
Rupícola

DISTRIBUIÇÃO

Nativa, é endêmica do Brasil

Domínios Fitogeográficos
Caatinga

Tipos de Vegetação
Campo Rupestre

Distribuição Geográfica
Ocorrências confirmadas
Nordeste (Bahia)

MATERIAL TESTEMUNHO

O. Ribeiro & H. Ribeiro, s.n., HB, RB, 493250, ,  (RB00582936), Bahia, Typus

BIBLIOGRAFIA

Leme, E.M.C. 2010. Miscelaneus new species of Brazilian Bromeliaceae. Selbyana 30(2): 129–146.
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Angiospermas Bromeliaceae A.Juss.

Hohenbergia isepponae R.Oliveira &
Wand.
DESCRIÇÃO

Folha: roseta(s) forma infundibuliforme(s); folha(s) compr. de 50 a(s) 100 cm; lâmina(s) acúleo(s) comprimento 0.1 a(s) 0.5
cm; lâmina(s) acúleo(s) tipo retrorsa(s); lâmina(s) ápice(s) atenuado(s). Inflorescência: tipo racemo(s) 3; forma piramidal(ais);
indumento lanuginoso(s); bráctea(s) relação pedúnculo(s) excedendo entrenó(s); pedúnculo(s) dos ramo(s) longo(s); espiga(s)
disposição nos ramo(s) agregada(s) nos ápice(s); espiga(s) inserção(ções) nos ramo(s) inferior(es) longo(s) pedunculada(s);
espiga(s) forma cilíndrica(s) ou subcilíndrica(s). Flor: bráctea(s) floral(ais) forma suborbicular(es); bráctea(s) floral(ais)
ápice(s) mucronado(s); bráctea(s) floral(ais) tamanho mais curta que a(s) flor(es); sépala(s) cor verde; sépala(s) ápice(s)
mucronulada(s); pétala(s) cor violácea ou roxa.

Forma de Vida
Erva

Substrato
Epífita

DISTRIBUIÇÃO

Nativa, é endêmica do Brasil

Domínios Fitogeográficos
Mata Atlântica

Tipos de Vegetação
Floresta Estacional Decidual

Distribuição Geográfica
Ocorrências confirmadas
Nordeste (Pernambuco)

MATERIAL TESTEMUNHO

R. Oliveira & Mendes-Silva, 50, SP, Pernambuco, Typus

1212

Coleção Flora do Brasil 2020 - Jardim Botânico do Rio de Janeiro



Angiospermas Bromeliaceae A.Juss.

Hohenbergia itamarajuensis Leme &
Baracho
DESCRIÇÃO

Folha: roseta(s) forma infundibuliforme(s); folha(s) compr. de 50 a(s) 100 cm; lâmina(s) acúleo(s) comprimento 0.1 a(s) 0.5
cm; lâmina(s) acúleo(s) tipo retrorsa(s); lâmina(s) ápice(s) pungente(s). Inflorescência: tipo racemo(s) duplo(s)/racemo(s)
3; forma piramidal(ais); indumento lanuginoso(s); bráctea(s) relação pedúnculo(s) excedendo entrenó(s); pedúnculo(s)
dos ramo(s) longo(s); espiga(s) disposição nos ramo(s) agregada(s) nos ápice(s); espiga(s) inserção(ções) nos ramo(s)
todo(s) séssil(eis) ou curto(s) pedunculada(s) na(s) base; espiga(s) forma globosa(s) ou ovoide(s) ou elipsoide. Flor: bráctea(s)
floral(ais) forma suborbicular(es); bráctea(s) floral(ais) ápice(s) pungente(s); bráctea(s) floral(ais) tamanho mais curta que
a(s) flor(es); sépala(s) cor verde; sépala(s) ápice(s) mucronulada(s); pétala(s) cor violácea ou roxa.

Forma de Vida
Erva

Substrato
Epífita

DISTRIBUIÇÃO

Nativa, é endêmica do Brasil

Domínios Fitogeográficos
Mata Atlântica

Tipos de Vegetação
Floresta Ombrófila (Floresta Pluvial)

Distribuição Geográfica
Ocorrências confirmadas
Nordeste (Bahia)

MATERIAL TESTEMUNHO

E.M.C. Leme, 805, UFP, 18750,  (UFP018750), Bahia, Typus

BIBLIOGRAFIA

Leme, E.M.C. & Baracho, G.S. 1998. Uma nova espécie de Hohnebergia da Bahia. Bromélia 5(1-4): 78-80.
Baracho, G.S. 2003. Revisão taxonômica de Hohenbergia Schult. & Schult. f. subg. Hohenbergia (Bromeliaceae). Tese de
Doutorado. Universidade Federal de Pernambuco.
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Angiospermas Bromeliaceae A.Juss.

Hohenbergia ituberaensis B.P.Cavalcante,
E.H.Souza & Versieux
DESCRIÇÃO

Folha: roseta(s) forma infundibuliforme(s); folha(s) compr. de 50 a(s) 100 cm; lâmina(s) acúleo(s) comprimento 0.1 a(s)
0.5 cm; lâmina(s) acúleo(s) tipo retrorsa(s); lâmina(s) ápice(s) pungente(s). Inflorescência: tipo racemo(s) duplo(s); forma
piramidal(ais); indumento lanuginoso(s)/glabro(s) ou glabrescente(s); bráctea(s) relação pedúnculo(s) excedendo entrenó(s);
pedúnculo(s) dos ramo(s) curto(s); espiga(s) disposição nos ramo(s) agregada(s) nos ápice(s); espiga(s) inserção(ções) nos
ramo(s) todo(s) séssil(eis) ou curto(s) pedunculada(s) na(s) base; espiga(s) forma globosa(s) ou ovoide(s) ou elipsoide. Flor:
bráctea(s) floral(ais) forma suborbicular(es); bráctea(s) floral(ais) ápice(s) agudo(s); bráctea(s) floral(ais) tamanho mais
curta que a(s) flor(es); sépala(s) cor branca; sépala(s) ápice(s) mucronulada(s); pétala(s) cor branca.

Forma de Vida
Erva

Substrato
Epífita, Terrícola

DISTRIBUIÇÃO

Nativa, é endêmica do Brasil

Domínios Fitogeográficos
Mata Atlântica

Tipos de Vegetação
Floresta Ombrófila (Floresta Pluvial)

Distribuição Geográfica
Ocorrências confirmadas
Nordeste (Bahia)

MATERIAL TESTEMUNHO

B.Cavalcante & E.H.Souza, 15, HVASF (HVASF8035), HURB, 222226, Typus
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Angiospermas Bromeliaceae A.Juss.

Hohenbergia lanata E.Pereira & Moutinho
DESCRIÇÃO

Folha: roseta(s) forma tubular(es); folha(s) compr. maior(es) que 100 cm; lâmina(s) acúleo(s) comprimento 0.5 a(s) 1.0
cm; lâmina(s) acúleo(s) tipo retrorsa(s); lâmina(s) ápice(s) obtuso(s)/apiculado(s). Inflorescência: tipo racemo(s) 3; forma
piramidal(ais); indumento lanuginoso(s); bráctea(s) relação pedúnculo(s) excedendo entrenó(s); pedúnculo(s) dos ramo(s)
longo(s); espiga(s) disposição nos ramo(s) laxa(s) nos ramo(s); espiga(s) inserção(ções) nos ramo(s) inferior(es) longo(s)
pedunculada(s); espiga(s) forma globosa(s) ou ovoide(s) ou elipsoide. Flor: bráctea(s) floral(ais) forma suborbicular(es);
bráctea(s) floral(ais) ápice(s) mucronado(s); bráctea(s) floral(ais) tamanho mais curta que a(s) flor(es); sépala(s) cor rosa;
sépala(s) ápice(s) mucronulada(s); pétala(s) cor violácea ou roxa.

Forma de Vida
Erva

Substrato
Terrícola

DISTRIBUIÇÃO

Nativa, é endêmica do Brasil

Domínios Fitogeográficos
Mata Atlântica

Tipos de Vegetação
Floresta Estacional Semidecidual

Distribuição Geográfica
Ocorrências confirmadas
Nordeste (Bahia)

MATERIAL TESTEMUNHO

R. Burle Max, s.n., HB, Bahia, Typus
E.M.C. Leme, 814, RB, 259222, ,  (RB00236641), Bahia

BIBLIOGRAFIA

Baracho, G.S. 2003. Revisão taxonômica de Hohenbergia Schult. & Schult. f. subg. Hohenbergia (Bromeliaceae). Tese de
Doutorado. Universidade Federal de Pernambuco.
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Angiospermas Bromeliaceae A.Juss.

Hohenbergia lativaginata J.R.Maciel &
Louzada
DESCRIÇÃO

Folha: roseta(s) forma infundibuliforme(s); folha(s) compr. de 50 a(s) 100 cm; lâmina(s) acúleo(s) comprimento 0.1 a(s)
0.5 cm; lâmina(s) acúleo(s) tipo antrorso; lâmina(s) ápice(s) agudo(s). Inflorescência: tipo racemo(s) duplo(s); forma
piramidal(ais); indumento lanuginoso(s); bráctea(s) relação pedúnculo(s) excedendo entrenó(s); pedúnculo(s) dos ramo(s)
longo(s); espiga(s) disposição nos ramo(s) laxa(s) nos ramo(s); espiga(s) inserção(ções) nos ramo(s) todo(s) séssil(eis) ou
curto(s) pedunculada(s) na(s) base; espiga(s) forma globosa(s) ou ovoide(s) ou elipsoide. Flor: bráctea(s) floral(ais) forma
ovada(s); bráctea(s) floral(ais) ápice(s) acuminado(s)/mucronado(s); bráctea(s) floral(ais) tamanho mais curta que a(s) flor(es);
sépala(s) cor verde/amarelada; sépala(s) ápice(s) mucronulada(s); pétala(s) cor violácea ou roxa.

Forma de Vida
Erva

Substrato
Terrícola

DISTRIBUIÇÃO

Nativa, é endêmica do Brasil

Domínios Fitogeográficos
Caatinga

Tipos de Vegetação
Caatinga (stricto sensu)

Distribuição Geográfica
Ocorrências confirmadas
Nordeste (Bahia)

MATERIAL TESTEMUNHO

O. Ribeiro & A. Araújo, s.n., UFP, 75193, Bahia, Typus

BIBLIOGRAFIA

Maciel, J.R. & Louzada, R. 2014. A new species of Hohenbergia (Bromeliaceae) from Bahia, Brazil. Phytotaxa 156: 54-58.
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Angiospermas Bromeliaceae A.Juss.

Hohenbergia lemei H.Luther & K.Norton
DESCRIÇÃO

Folha: roseta(s) forma infundibuliforme(s); folha(s) compr. de 50 a(s) 100 cm; lâmina(s) acúleo(s) comprimento 0.1 a(s) 0.5
cm; lâmina(s) acúleo(s) tipo patente(s)/retrorsa(s); lâmina(s) ápice(s) pungente(s). Inflorescência: tipo racemo(s) 3/racemo(s)
4; forma cilíndrica(s); indumento lanuginoso(s); bráctea(s) relação pedúnculo(s) não excedendo entrenó(s); pedúnculo(s)
dos ramo(s) longo(s); espiga(s) disposição nos ramo(s) agregada(s) nos ápice(s); espiga(s) inserção(ções) nos ramo(s) todo(s)
séssil(eis) ou curto(s) pedunculada(s) na(s) base; espiga(s) forma cilíndrica(s) ou subcilíndrica(s). Flor: bráctea(s) floral(ais)
forma ovada(s); bráctea(s) floral(ais) ápice(s) pungente(s); bráctea(s) floral(ais) tamanho mais curta que a(s) flor(es);
sépala(s) cor verde; sépala(s) ápice(s) mucronulada(s); pétala(s) cor violácea ou roxa.

Forma de Vida
Erva

Substrato
Epífita

DISTRIBUIÇÃO

Nativa, é endêmica do Brasil

Domínios Fitogeográficos
Mata Atlântica

Tipos de Vegetação
Floresta Ombrófila (Floresta Pluvial)

Distribuição Geográfica
Ocorrências confirmadas
Nordeste (Bahia)

MATERIAL TESTEMUNHO

H. Luther, s.n., SEL, Bahia
Luther, H.et al, 3092, RB, 479752,  (RB00562521), RB, 479752,  (RB00557715), HB, Bahia, Typus

BIBLIOGRAFIA

Vidalia 2:38 2004.
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Angiospermas Bromeliaceae A.Juss.

Hohenbergia leopoldo-horstii E.Gross,
Rauh & Leme
DESCRIÇÃO

Folha: roseta(s) forma urceolada(s); folha(s) compr. até 50 cm; lâmina(s) acúleo(s) comprimento 0.1 a(s) 0.5 cm;
lâmina(s) acúleo(s) tipo patente(s); lâmina(s) ápice(s) acuminado(s). Inflorescência: tipo racemo(s) duplo(s); forma
piramidal(ais); indumento lanuginoso(s); bráctea(s) relação pedúnculo(s) não excedendo entrenó(s); pedúnculo(s) dos ramo(s)
longo(s); espiga(s) disposição nos ramo(s) laxa(s) nos ramo(s); espiga(s) inserção(ções) nos ramo(s) inferior(es) longo(s)
pedunculada(s); espiga(s) forma globosa(s) ou ovoide(s) ou elipsoide. Flor: bráctea(s) floral(ais) forma suborbicular(es);
bráctea(s) floral(ais) ápice(s) acuminado(s); bráctea(s) floral(ais) tamanho mais curta que a(s) flor(es); sépala(s) cor rosa;
sépala(s) ápice(s) mútica(s); pétala(s) cor violácea ou roxa.

Forma de Vida
Erva

Substrato
Terrícola

DISTRIBUIÇÃO

Nativa, é endêmica do Brasil

Domínios Fitogeográficos
Caatinga

Tipos de Vegetação
Caatinga (stricto sensu), Campo Rupestre

Distribuição Geográfica
Ocorrências confirmadas
Nordeste (Bahia)

MATERIAL TESTEMUNHO

L.P. Queiroz, 1286, HUEFS, Bahia
L. Horst, s.n., HEID, Bahia, Typus

BIBLIOGRAFIA

Baracho, G.S. 2003. Revisão taxonômica de Hohenbergia Schult. & Schult. f. subg. Hohenbergia (Bromeliaceae). Tese de
Doutorado. Universidade Federal de Pernambuco.
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Angiospermas Bromeliaceae A.Juss.

Hohenbergia littoralis L.B.Sm.
Tem como sinônimo
Aechmea itapoana W.Till & Morawetz
Chevaliera itapoana (W.Till & Morowetz) L.B.Sm. & W.J.Kress

DESCRIÇÃO

Folha: roseta(s) forma infundibuliforme(s); folha(s) compr. de 50 a(s) 100 cm; lâmina(s) acúleo(s) comprimento 0.1 a(s) 0.5
cm; lâmina(s) acúleo(s) tipo retrorsa(s); lâmina(s) ápice(s) obtuso(s)/arredondado(s). Inflorescência: tipo racemo(s) simples;
forma piramidal(ais); indumento lanuginoso(s); bráctea(s) relação pedúnculo(s) não excedendo entrenó(s); pedúnculo(s) dos
ramo(s) longo(s); espiga(s) disposição nos ramo(s) agregada(s) nos ápice(s); espiga(s) inserção(ções) nos ramo(s) todo(s)
séssil(eis) ou curto(s) pedunculada(s) na(s) base; espiga(s) forma cilíndrica(s) ou subcilíndrica(s). Flor: bráctea(s) floral(ais)
forma suborbicular(es); bráctea(s) floral(ais) ápice(s) mucronado(s); bráctea(s) floral(ais) tamanho mais curta que a(s)
flor(es); sépala(s) cor verde; sépala(s) ápice(s) mucronulada(s); pétala(s) cor branca.

Forma de Vida
Erva

Substrato
Terrícola

DISTRIBUIÇÃO

Nativa, é endêmica do Brasil

Domínios Fitogeográficos
Mata Atlântica

Tipos de Vegetação
Área Antrópica, Floresta Ombrófila (Floresta Pluvial)

Distribuição Geográfica
Ocorrências confirmadas
Nordeste (Bahia)

MATERIAL TESTEMUNHO

M.B. Foster, 46, GH, RB, 250064,  (RB00236642), Bahia, Typus

BIBLIOGRAFIA

Baracho, G.S. 2003. Revisão taxonômica de Hohenbergia Schult. & Schult. f. subg. Hohenbergia (Bromeliaceae). Tese de
Doutorado. Universidade Federal de Pernambuco.
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Angiospermas Bromeliaceae A.Juss.

Hohenbergia loredanoana Leme &
L.Kollmann
DESCRIÇÃO

Folha: roseta(s) forma infundibuliforme(s); folha(s) compr. até 50 cm; lâmina(s) acúleo(s) comprimento 0.5 a(s) 1.0
cm; lâmina(s) acúleo(s) tipo antrorso; lâmina(s) ápice(s) pungente(s). Inflorescência: tipo racemo(s) duplo(s); forma
piramidal(ais); indumento glabro(s) ou glabrescente(s); bráctea(s) relação pedúnculo(s) excedendo entrenó(s); pedúnculo(s)
dos ramo(s) longo(s); espiga(s) disposição nos ramo(s) laxa(s) nos ramo(s); espiga(s) inserção(ções) nos ramo(s)
inferior(es) longo(s) pedunculada(s); espiga(s) forma globosa(s) ou ovoide(s) ou elipsoide. Flor: bráctea(s) floral(ais) forma
suborbicular(es); bráctea(s) floral(ais) ápice(s) agudo(s); bráctea(s) floral(ais) tamanho mais curta que a(s) flor(es); sépala(s)
cor rosa; sépala(s) ápice(s) mucronulada(s); pétala(s) cor violácea ou roxa.

COMENTÁRIO

Hohenbergia loredanoana é facilmente identificável por sua marcante inflorescência avermelhada.

Forma de Vida
Erva

Substrato
Epífita

DISTRIBUIÇÃO

Nativa, é endêmica do Brasil

Domínios Fitogeográficos
Mata Atlântica

Tipos de Vegetação
Floresta Ombrófila (Floresta Pluvial)

Distribuição Geográfica
Ocorrências confirmadas
Nordeste (Bahia)
Sudeste (Minas Gerais)

MATERIAL TESTEMUNHO

E.M.C. Leme, 8193, RB, 569372,  (RB00778782), Typus
E.M.C. Leme, 8193, RB, 569372,  (RB00778781), Typus
E.M.C. Leme, 8193, RB, 569372,  (RB00778780), Typus
E.M.C. Leme, 8193, RB, 569372,  (RB00778607), Typus

BIBLIOGRAFIA

Leme, E.M.C. & Kollman, L.J.C. 2011. New species and a new combination of Brazilian Bromeliaceae. Phytotaxa 16: 1-36.
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Angiospermas Bromeliaceae A.Juss.

Hohenbergia magnispina Leme
DESCRIÇÃO

Folha: roseta(s) forma tubular(es); folha(s) compr. até 50 cm; lâmina(s) acúleo(s) comprimento 0.5 a(s) 1.0 cm; lâmina(s)
acúleo(s) tipo patente(s); lâmina(s) ápice(s) atenuado(s). Inflorescência: tipo racemo(s) duplo(s); forma piramidal(ais);
indumento lanuginoso(s); bráctea(s) relação pedúnculo(s) excedendo entrenó(s); pedúnculo(s) dos ramo(s) longo(s); espiga(s)
disposição nos ramo(s) agregada(s) nos ápice(s)/laxa(s) nos ramo(s); espiga(s) inserção(ções) nos ramo(s) inferior(es) longo(s)
pedunculada(s); espiga(s) forma globosa(s) ou ovoide(s) ou elipsoide. Flor: bráctea(s) floral(ais) forma suborbicular(es);
bráctea(s) floral(ais) ápice(s) acuminado(s)/mucronado(s); bráctea(s) floral(ais) tamanho mais curta que a(s) flor(es); sépala(s)
cor rosa; sépala(s) ápice(s) mútica(s); pétala(s) cor violácea ou roxa.

Forma de Vida
Erva

Substrato
Rupícola

DISTRIBUIÇÃO

Nativa, é endêmica do Brasil

Domínios Fitogeográficos
Caatinga

Tipos de Vegetação
Campo Rupestre

Distribuição Geográfica
Ocorrências confirmadas
Nordeste (Bahia)

MATERIAL TESTEMUNHO

E.M.C. Leme, 5864, HB, Bahia, Typus
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Angiospermas Bromeliaceae A.Juss.

Hohenbergia minor L.B.Sm.
DESCRIÇÃO

Folha: roseta(s) forma infundibuliforme(s); folha(s) compr. até 50 cm; lâmina(s) acúleo(s) comprimento 0.1 a(s) 0.5 cm;
lâmina(s) acúleo(s) tipo antrorso; lâmina(s) ápice(s) agudo(s). Inflorescência: tipo racemo(s) 4; forma piramidal(ais);
indumento lanuginoso(s); bráctea(s) relação pedúnculo(s) não excedendo entrenó(s); pedúnculo(s) dos ramo(s) longo(s);
espiga(s) disposição nos ramo(s) agregada(s) nos ápice(s); espiga(s) inserção(ções) nos ramo(s) todo(s) séssil(eis) ou curto(s)
pedunculada(s) na(s) base; espiga(s) forma globosa(s) ou ovoide(s) ou elipsoide. Flor: bráctea(s) floral(ais) forma ovada(s);
bráctea(s) floral(ais) ápice(s) pungente(s); bráctea(s) floral(ais) tamanho mais curta que a(s) flor(es); sépala(s) cor verde;
sépala(s) ápice(s) mucronulada(s); pétala(s) cor violácea ou roxa.

Forma de Vida
Erva

Substrato
Terrícola

DISTRIBUIÇÃO

Nativa, é endêmica do Brasil

Domínios Fitogeográficos
Mata Atlântica

Tipos de Vegetação
Floresta Ombrófila (Floresta Pluvial)

Distribuição Geográfica
Ocorrências confirmadas
Nordeste (Bahia)

MATERIAL TESTEMUNHO

M.B. Foster, 64A, GH, Bahia, Typus
G. Hatschbach, 50052, MBM, RB, 510566,  (RB00625550), RB, 509567, ,  (RB00620726), Bahia

BIBLIOGRAFIA

Baracho, G.S. 2003. Revisão taxonômica de Hohenbergia Schult. & Schult. f. subg. Hohenbergia (Bromeliaceae). Tese de
Doutorado. Universidade Federal de Pernambuco.
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Angiospermas Bromeliaceae A.Juss.

Hohenbergia mutabilis Leme &
L.Kollmann
DESCRIÇÃO

Folha: roseta(s) forma infundibuliforme(s); folha(s) compr. maior(es) que 100 cm; lâmina(s) acúleo(s) comprimento 0.5
a(s) 1.0 cm; lâmina(s) acúleo(s) tipo antrorso/retrorsa(s); lâmina(s) ápice(s) acuminado(s)/pungente(s). Inflorescência: tipo
racemo(s) duplo(s)/racemo(s) 3; forma piramidal(ais)/cilíndrica(s); indumento lanuginoso(s); bráctea(s) relação pedúnculo(s)
excedendo entrenó(s); pedúnculo(s) dos ramo(s) curto(s); espiga(s) disposição nos ramo(s) agregada(s) nos ápice(s); espiga(s)
inserção(ções) nos ramo(s) todo(s) séssil(eis) ou curto(s) pedunculada(s) na(s) base; espiga(s) forma globosa(s) ou ovoide(s)
ou elipsoide/cilíndrica(s) ou subcilíndrica(s). Flor: bráctea(s) floral(ais) forma suborbicular(es); bráctea(s) floral(ais) ápice(s)
agudo(s)/mucronado(s)/pungente(s); bráctea(s) floral(ais) tamanho mais curta que a(s) flor(es); sépala(s) cor verde/amarelada;
sépala(s) ápice(s) mucronulada(s); pétala(s) cor verde.

Forma de Vida
Erva

Substrato
Epífita

DISTRIBUIÇÃO

Nativa, é endêmica do Brasil

Domínios Fitogeográficos
Mata Atlântica

Tipos de Vegetação
Floresta Ombrófila (Floresta Pluvial)

Distribuição Geográfica
Ocorrências confirmadas
Sudeste (Espírito Santo)

MATERIAL TESTEMUNHO

L. Kollmann, 11040, MBML (MBML038034), HB

BIBLIOGRAFIA

Leme, E.M.C. & Kollmann, L.J.C. 2009. Two New Giant Bromelioids from the Atlantic Forest of Espírito Santo, Brazil. J.
Bromeliad Soc. 59(2): 55-65.
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Angiospermas Bromeliaceae A.Juss.

Hohenbergia oxoniensis W.Weber
DESCRIÇÃO

Folha: roseta(s) forma infundibuliforme(s); folha(s) compr. de 50 a(s) 100 cm; lâmina(s) acúleo(s) comprimento 0.1 a(s) 0.5
cm; lâmina(s) acúleo(s) tipo patente(s); lâmina(s) ápice(s) acuminado(s)/pungente(s). Inflorescência: tipo racemo(s) duplo(s);
forma cilíndrica(s); indumento lanuginoso(s); bráctea(s) relação pedúnculo(s) não excedendo entrenó(s); pedúnculo(s) dos
ramo(s) longo(s); espiga(s) disposição nos ramo(s) agregada(s) nos ápice(s); espiga(s) inserção(ções) nos ramo(s) inferior(es)
longo(s) pedunculada(s); espiga(s) forma globosa(s) ou ovoide(s) ou elipsoide. Flor: bráctea(s) floral(ais) forma ovada(s);
bráctea(s) floral(ais) ápice(s) acuminado(s); bráctea(s) floral(ais) tamanho mais longa que a(s) flor(es); sépala(s) cor rosa;
sépala(s) ápice(s) mucronulada(s); pétala(s) cor violácea ou roxa.

COMENTÁRIO

H. oxoniensis é conhecida apenas por sua espécie tipo coletada em 1982 entre Bahia e Pernambuco.

Forma de Vida
Erva

DISTRIBUIÇÃO

Nativa, é endêmica do Brasil

Distribuição Geográfica
Ocorrências confirmadas
Nordeste (Bahia, Pernambuco)

MATERIAL TESTEMUNHO

s.c., s.n., Oxford University Department of Forestry Forest He
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Angiospermas Bromeliaceae A.Juss.

Hohenbergia pabstii L.B.Sm. & Read
DESCRIÇÃO

Folha: roseta(s) forma infundibuliforme(s); folha(s) compr. maior(es) que 100 cm; lâmina(s) acúleo(s) comprimento maior(es)
que 1.0 cm; lâmina(s) acúleo(s) tipo antrorso; lâmina(s) ápice(s) acuminado(s)/pungente(s). Inflorescência: tipo racemo(s)
4; forma piramidal(ais); indumento glabro(s) ou glabrescente(s); bráctea(s) relação pedúnculo(s) excedendo entrenó(s);
pedúnculo(s) dos ramo(s) longo(s); espiga(s) disposição nos ramo(s) laxa(s) nos ramo(s); espiga(s) inserção(ções) nos ramo(s)
inferior(es) longo(s) pedunculada(s); espiga(s) forma globosa(s) ou ovoide(s) ou elipsoide. Flor: bráctea(s) floral(ais) forma
suborbicular(es); bráctea(s) floral(ais) ápice(s) acuminado(s)/mucronado(s); bráctea(s) floral(ais) tamanho mais longa que a(s)
flor(es); sépala(s) cor verde; sépala(s) ápice(s) mucronulada(s); pétala(s) cor azul.

Forma de Vida
Erva

Substrato
Terrícola

DISTRIBUIÇÃO

Nativa, é endêmica do Brasil

Domínios Fitogeográficos
Mata Atlântica

Tipos de Vegetação
Floresta Ombrófila (Floresta Pluvial), Restinga

Distribuição Geográfica
Ocorrências confirmadas
Nordeste (Bahia)
Possíveis ocorrências
Sudeste (Minas Gerais)

MATERIAL TESTEMUNHO

A. Castellanos, 27049, HB, RB, 247591, ,  (RB00236643), Bahia, Typus

BIBLIOGRAFIA

 Baracho, G.S. 2003. Revisão taxonômica de Hohenbergia Schult. & Schult. f. subg. Hohenbergia (Bromeliaceae). Tese de
Doutorado. Universidade Federal de Pernambuco.
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Angiospermas Bromeliaceae A.Juss.

Hohenbergia pennae E. Pereira
DESCRIÇÃO

Folha: roseta(s) forma urceolada(s); folha(s) compr. de 50 a(s) 100 cm; lâmina(s) acúleo(s) comprimento 0.5 a(s) 1.0
cm; lâmina(s) acúleo(s) tipo patente(s); lâmina(s) ápice(s) atenuado(s). Inflorescência: tipo racemo(s) duplo(s); forma
piramidal(ais); indumento lanuginoso(s); bráctea(s) relação pedúnculo(s) excedendo entrenó(s); pedúnculo(s) dos ramo(s)
longo(s); espiga(s) disposição nos ramo(s) agregada(s) nos ápice(s); espiga(s) inserção(ções) nos ramo(s) todo(s) séssil(eis) ou
curto(s) pedunculada(s) na(s) base; espiga(s) forma cilíndrica(s) ou subcilíndrica(s). Flor: bráctea(s) floral(ais) forma ovada(s);
bráctea(s) floral(ais) ápice(s) mucronado(s); bráctea(s) floral(ais) tamanho mais curta que a(s) flor(es); sépala(s) cor rosa;
sépala(s) ápice(s) mútica(s); pétala(s) cor violácea ou roxa.

Forma de Vida
Erva

Substrato
Rupícola, Terrícola

DISTRIBUIÇÃO

Nativa, é endêmica do Brasil

Domínios Fitogeográficos
Caatinga

Tipos de Vegetação
Campo Rupestre

Distribuição Geográfica
Ocorrências confirmadas
Nordeste (Bahia)

MATERIAL TESTEMUNHO

L.K.C. Araújo, 38, HB, RB, 230476, , ,  (RB00643085), Bahia, Typus

BIBLIOGRAFIA

Baracho, G.S. 2003. Revisão taxonômica de Hohenbergia Schult. & Schult. f. subg. Hohenbergia (Bromeliaceae). Tese de
Doutorado. Universidade Federal de Pernambuco.
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Angiospermas Bromeliaceae A.Juss.

Hohenbergia ramageana Mez
DESCRIÇÃO

Folha: roseta(s) forma infundibuliforme(s); folha(s) compr. de 50 a(s) 100 cm; lâmina(s) acúleo(s) comprimento maior(es)
que 1.0 cm; lâmina(s) acúleo(s) tipo antrorso/retrorsa(s); lâmina(s) ápice(s) agudo(s)/pungente(s). Inflorescência: tipo
racemo(s) 4; forma piramidal(ais); indumento lanuginoso(s); bráctea(s) relação pedúnculo(s) excedendo entrenó(s);
pedúnculo(s) dos ramo(s) longo(s); espiga(s) disposição nos ramo(s) agregada(s) nos ápice(s); espiga(s) inserção(ções) nos
ramo(s) inferior(es) longo(s) pedunculada(s); espiga(s) forma globosa(s) ou ovoide(s) ou elipsoide. Flor: bráctea(s) floral(ais)
forma suborbicular(es); bráctea(s) floral(ais) ápice(s) mucronado(s); bráctea(s) floral(ais) tamanho mais curta que a(s)
flor(es); sépala(s) cor verde; sépala(s) ápice(s) mucronulada(s); pétala(s) cor azul.

Forma de Vida
Erva

Substrato
Epífita, Rupícola

DISTRIBUIÇÃO

Nativa, é endêmica do Brasil

Domínios Fitogeográficos
Mata Atlântica

Tipos de Vegetação
Área Antrópica, Floresta Ciliar ou Galeria, Floresta Estacional Semidecidual, Floresta Ombrófila (Floresta Pluvial), Restinga,
Vegetação Sobre Afloramentos Rochosos

Distribuição Geográfica
Ocorrências confirmadas
Nordeste (Alagoas, Bahia, Ceará, Paraíba, Pernambuco, Rio Grande do Norte, Sergipe)
Sudeste (Minas Gerais)

MATERIAL TESTEMUNHO

G. Martinelli, 15100, RB, 329946, , , ,  (RB00140840)

IMAGENS DE CAMPO/ILUSTRAÇÕES
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Angiospermas Bromeliaceae A.Juss.

Figura 1: Hohenbergia ramageana Mez

BIBLIOGRAFIA

Siqueira-Filho, J.A. & Leme, E.M.C. 2006. Fragmentos de Mata Atlântica do Nordeste: Biodiversidade, conservação e suas
bromélias. Andrea Jakobsson Estúdio Editorial Ltda., Rio de Janeiro. 416 p.
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Angiospermas Bromeliaceae A.Juss.

Hohenbergia reconcavensis Leme & Fraga
DESCRIÇÃO

Folha: roseta(s) forma infundibuliforme(s); folha(s) compr. de 50 a(s) 100 cm; lâmina(s) acúleo(s) comprimento 0.5 a(s) 1.0
cm/maior(es) que 1.0 cm; lâmina(s) acúleo(s) tipo antrorso; lâmina(s) ápice(s) acuminado(s)/pungente(s). Inflorescência: tipo
racemo(s) duplo(s)/racemo(s) 3; forma piramidal(ais); indumento lanuginoso(s)/glabro(s) ou glabrescente(s); bráctea(s) relação
pedúnculo(s) excedendo entrenó(s); pedúnculo(s) dos ramo(s) curto(s); espiga(s) disposição nos ramo(s) laxa(s) nos ramo(s);
espiga(s) inserção(ções) nos ramo(s) todo(s) séssil(eis) ou curto(s) pedunculada(s) na(s) base; espiga(s) forma cilíndrica(s) ou
subcilíndrica(s). Flor: bráctea(s) floral(ais) forma ovada(s); bráctea(s) floral(ais) ápice(s) pungente(s); bráctea(s) floral(ais)
tamanho mais curta que a(s) flor(es); sépala(s) cor rosa; sépala(s) ápice(s) mucronulada(s); pétala(s) cor violácea ou roxa.

Forma de Vida
Erva

Substrato
Terrícola

DISTRIBUIÇÃO

Nativa, é endêmica do Brasil

Domínios Fitogeográficos
Mata Atlântica

Tipos de Vegetação
Floresta Estacional Semidecidual

Distribuição Geográfica
Ocorrências confirmadas
Nordeste (Bahia)

MATERIAL TESTEMUNHO

Linhares, S., 936, RB, 501431,  (RB00595263), Typus

BIBLIOGRAFIA

Elton M. C. Leme, Claudio Nicoletti de Fraga, Ludovic J. C. Kollmann, Gregory K. Brown, Walter Till, Otávio B. de C.
Ribeiro, Marlon C. Machado, Fernando J. S. Monteiro & André Paviotti Fontana. 2010. Miscellaneous New Species of Brazilian
Bromeliaceae. Rodriguesia 
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Angiospermas Bromeliaceae A.Juss.

Hohenbergia ridleyi (Baker) Mez
Tem como sinônimo
basiônimo Aechmea ridleyi Baker
heterotípico Hohenbergia pickelii Harms

DESCRIÇÃO

Folha: roseta(s) forma infundibuliforme(s)/tubular(es); folha(s) compr. até 50 cm/de 50 a(s) 100 cm/maior(es) que 100 cm;
lâmina(s) acúleo(s) comprimento 0.1 a(s) 0.5 cm/maior(es) que 1.0 cm; lâmina(s) acúleo(s) tipo retrorsa(s); lâmina(s) ápice(s)
agudo(s)/pungente(s). Inflorescência: tipo racemo(s) 4; forma piramidal(ais); indumento lanuginoso(s); bráctea(s) relação
pedúnculo(s) excedendo entrenó(s); pedúnculo(s) dos ramo(s) longo(s); espiga(s) disposição nos ramo(s) laxa(s) nos ramo(s);
espiga(s) inserção(ções) nos ramo(s) todo(s) séssil(eis) ou curto(s) pedunculada(s) na(s) base; espiga(s) forma cilíndrica(s) ou
subcilíndrica(s). Flor: bráctea(s) floral(ais) forma ovada(s)/suborbicular(es); bráctea(s) floral(ais) ápice(s) mucronado(s);
bráctea(s) floral(ais) tamanho mais curta que a(s) flor(es); sépala(s) cor verde; sépala(s) ápice(s) mucronulada(s); pétala(s) cor
violácea ou roxa.

Forma de Vida
Erva

Substrato
Epífita, Terrícola

DISTRIBUIÇÃO

Nativa, é endêmica do Brasil

Domínios Fitogeográficos
Mata Atlântica

Tipos de Vegetação
Floresta Ombrófila (Floresta Pluvial), Restinga

Distribuição Geográfica
Ocorrências confirmadas
Nordeste (Bahia, Ceará, Paraíba, Pernambuco, Rio Grande do Norte)
Sudeste (Minas Gerais, São Paulo)

MATERIAL TESTEMUNHO

J.A. Siqueira-Filho, 1044, UFP, RB, 340599,  (RB00140944), Pernambuco
H.N. Ridley & G.A. Ramage, s.n., BM, Pernambuco, Typus

BIBLIOGRAFIA

Baracho, G.S. 2003. Revisão taxonômica de Hohenbergia Schult. & Schult. f. subg. Hohenbergia (Bromeliaceae). Tese de
Doutorado. Universidade Federal de Pernambuco.
Siqueira-Filho, J.A. & Leme, E.M.C. 2006. Fragmentos de Mata Atlântica do Nordeste: Biodiversidade, conservação e suas
bromélias. Andrea Jakobsson Estúdio Editorial Ltda., Rio de Janeiro. 416 p.

1230

Coleção Flora do Brasil 2020 - Jardim Botânico do Rio de Janeiro

http://reflora.jbrj.gov.br/files/voucher.html?imagem=DZI/rb/0/14/9/44/00140944.dzi


Angiospermas Bromeliaceae A.Juss.

Hohenbergia rosea L.B.Sm. & Read
DESCRIÇÃO

Folha: roseta(s) forma tubular(es); folha(s) compr. até 50 cm; lâmina(s) acúleo(s) comprimento 0.1 a(s) 0.5 cm; lâmina(s)
acúleo(s) tipo antrorso/retrorsa(s); lâmina(s) ápice(s) acuminado(s)/pungente(s). Inflorescência: tipo racemo(s) duplo(s); forma
cilíndrica(s); indumento lanuginoso(s); bráctea(s) relação pedúnculo(s) não excedendo entrenó(s); pedúnculo(s) dos ramo(s)
curto(s); espiga(s) disposição nos ramo(s) agregada(s) nos ápice(s); espiga(s) inserção(ções) nos ramo(s) todo(s) séssil(eis) ou
curto(s) pedunculada(s) na(s) base; espiga(s) forma cilíndrica(s) ou subcilíndrica(s). Flor: bráctea(s) floral(ais) forma ovada(s);
bráctea(s) floral(ais) ápice(s) pungente(s); bráctea(s) floral(ais) tamanho mais curta que a(s) flor(es); sépala(s) cor rosa;
sépala(s) ápice(s) mucronulada(s); pétala(s) cor violácea ou roxa/azul.

Forma de Vida
Erva

Substrato
Epífita

DISTRIBUIÇÃO

Nativa, é endêmica do Brasil

Domínios Fitogeográficos
Caatinga

Tipos de Vegetação
Floresta Estacional Decidual

Distribuição Geográfica
Ocorrências confirmadas
Nordeste (Bahia)

MATERIAL TESTEMUNHO

R.W. Read, 3429a, US,  (US00091447), Bahia, Typus

BIBLIOGRAFIA

Baracho, G.S. 2003. Revisão taxonômica de Hohenbergia Schult. & Schult. f. subg. Hohenbergia (Bromeliaceae). Tese de
Doutorado. Universidade Federal de Pernambuco.
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Angiospermas Bromeliaceae A.Juss.

Hohenbergia salzmannii (Baker) E.Morren
ex Mez
Tem como sinônimo
basiônimo Aechmea salzmannii Baker
heterotípico Hohenbergia sellowiana Mez

DESCRIÇÃO

Folha: roseta(s) forma infundibuliforme(s)/tubular(es); folha(s) compr. maior(es) que 100 cm; lâmina(s) acúleo(s)
comprimento 0.1 a(s) 0.5 cm/0.5 a(s) 1.0 cm; lâmina(s) acúleo(s) tipo retrorsa(s); lâmina(s) ápice(s) arredondado(s)/
pungente(s). Inflorescência: tipo racemo(s) 3/racemo(s) 4; forma piramidal(ais); indumento glabro(s) ou glabrescente(s);
bráctea(s) relação pedúnculo(s) excedendo entrenó(s); pedúnculo(s) dos ramo(s) longo(s); espiga(s) disposição nos ramo(s)
laxa(s) nos ramo(s); espiga(s) inserção(ções) nos ramo(s) todo(s) séssil(eis) ou curto(s) pedunculada(s) na(s) base; espiga(s)
forma globosa(s) ou ovoide(s) ou elipsoide/cilíndrica(s) ou subcilíndrica(s). Flor: bráctea(s) floral(ais) forma ovada(s);
bráctea(s) floral(ais) ápice(s) mucronado(s); bráctea(s) floral(ais) tamanho mais curta que a(s) flor(es); sépala(s) cor verde;
sépala(s) ápice(s) mútica(s); pétala(s) cor violácea ou roxa.

Forma de Vida
Erva

Substrato
Epífita, Terrícola

DISTRIBUIÇÃO

Nativa, é endêmica do Brasil

Domínios Fitogeográficos
Mata Atlântica

Tipos de Vegetação
Área Antrópica, Floresta Ombrófila (Floresta Pluvial), Restinga

Distribuição Geográfica
Ocorrências confirmadas
Nordeste (Bahia, Sergipe)
Sudeste (Minas Gerais)

MATERIAL TESTEMUNHO

P. Salzmann, 540, P, RB, 464614, , ,  (RB00523589), P (P00281797), Bahia, Typus
A.L. Costa, 962, ALCB, Bahia

BIBLIOGRAFIA

Baracho, G.S. 2003. Revisão taxonômica de Hohenbergia Schult. & Schult. f. subg. Hohenbergia (Bromeliaceae). Tese de
Doutorado. Universidade Federal de Pernambuco.
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Angiospermas Bromeliaceae A.Juss.

Hohenbergia sandrae Leme
DESCRIÇÃO

Folha: roseta(s) forma infundibuliforme(s); folha(s) compr. de 50 a(s) 100 cm; lâmina(s) acúleo(s) comprimento 0.5 a(s) 1.0
cm; lâmina(s) acúleo(s) tipo retrorsa(s); lâmina(s) ápice(s) pungente(s). Inflorescência: tipo racemo(s) 3; forma piramidal(ais);
indumento glabro(s) ou glabrescente(s); bráctea(s) relação pedúnculo(s) excedendo entrenó(s); pedúnculo(s) dos ramo(s)
longo(s); espiga(s) disposição nos ramo(s) laxa(s) nos ramo(s); espiga(s) inserção(ções) nos ramo(s) inferior(es) longo(s)
pedunculada(s); espiga(s) forma globosa(s) ou ovoide(s) ou elipsoide. Flor: bráctea(s) floral(ais) forma suborbicular(es);
bráctea(s) floral(ais) ápice(s) obtusa(s); bráctea(s) floral(ais) tamanho mais curta que a(s) flor(es); sépala(s) cor vermelha;
sépala(s) ápice(s) mútica(s); pétala(s) cor violácea ou roxa.

Forma de Vida
Erva

Substrato
Terrícola

DISTRIBUIÇÃO

Nativa, é endêmica do Brasil

Domínios Fitogeográficos
Mata Atlântica

Tipos de Vegetação
Floresta Ombrófila (Floresta Pluvial)

Distribuição Geográfica
Ocorrências confirmadas
Nordeste (Bahia)

BIBLIOGRAFIA

 
Leme, E.M.C. 2003. Two New Species of Hohenbergia from Bahia, Brazil. J. Bromeliad Soc. 53 (4): 169-177
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Angiospermas Bromeliaceae A.Juss.

Hohenbergia stellata Schult. & Schult.f.
Tem como sinônimo
heterotípico Aechmea glomerata  var.  pallida Baker
heterotípico Aechmea longisepala Baker
heterotípico Aechmea oligosphaera Baker
heterotípico Hohenbergia erythrostachys Brongn.
heterotípico Hohenbergia oligosphaera (Baker) Mez
heterotípico Pironneava morreniana Regel
heterotípico Pironneava roseocoerulea K.Koch

DESCRIÇÃO

Folha: roseta(s) forma infundibuliforme(s); folha(s) compr. maior(es) que 100 cm; lâmina(s) acúleo(s) comprimento 0.1
a(s) 0.5 cm; lâmina(s) acúleo(s) tipo retrorsa(s); lâmina(s) ápice(s) pungente(s). Inflorescência: tipo racemo(s) 3; forma
piramidal(ais); indumento lanuginoso(s); bráctea(s) relação pedúnculo(s) excedendo entrenó(s); pedúnculo(s) dos ramo(s)
longo(s); espiga(s) disposição nos ramo(s) agregada(s) nos ápice(s); espiga(s) inserção(ções) nos ramo(s) todo(s) séssil(eis)
ou curto(s) pedunculada(s) na(s) base; espiga(s) forma globosa(s) ou ovoide(s) ou elipsoide. Flor: bráctea(s) floral(ais) forma
ovada(s); bráctea(s) floral(ais) ápice(s) pungente(s); bráctea(s) floral(ais) tamanho mais curta que a(s) flor(es); sépala(s) cor
rosa; sépala(s) ápice(s) mucronulada(s); pétala(s) cor violácea ou roxa.

Forma de Vida
Erva

Substrato
Epífita, Terrícola

DISTRIBUIÇÃO

Nativa, não é endêmica do Brasil

Domínios Fitogeográficos
Caatinga, Mata Atlântica

Tipos de Vegetação
Floresta Ombrófila (Floresta Pluvial), Restinga

Distribuição Geográfica
Ocorrências confirmadas
Nordeste (Alagoas, Bahia, Piauí, Sergipe)

MATERIAL TESTEMUNHO

J.A. Siqueira Filho, 1432, CEPEC, NY, UFP, 51380, Alagoas
Thomas, 9701, CEPEC, 424992,  (CEPEC00058357), RB, 424992,  (RB00384324)

IMAGENS DE CAMPO/ILUSTRAÇÕES
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Angiospermas Bromeliaceae A.Juss.

Figura 1: Hohenbergia stellata Schult. & Schult.f.

BIBLIOGRAFIA

Siqueira-Filho, J.A. & Leme, E.M.C. 2006. Fragmentos de Mata Atlântica do Nordeste: Biodiversidade, conservação e suas
bromélias. Andrea Jakobsson Estúdio Editorial Ltda., Rio de Janeiro. 416 p.
Baracho, G.S. 2003. Revisão taxonômica de Hohenbergia Schult. & Schult. f. subg. Hohenbergia (Bromeliaceae). Tese de
Doutorado. Universidade Federal de Pernambuco.
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Angiospermas Bromeliaceae A.Juss.

Hohenbergia undulatifolia Leme &
H.Luther
DESCRIÇÃO

Folha: roseta(s) forma tubular(es); folha(s) compr. de 50 a(s) 100 cm; lâmina(s) acúleo(s) comprimento 0.1 a(s) 0.5
cm; lâmina(s) acúleo(s) tipo antrorso; lâmina(s) ápice(s) pungente(s). Inflorescência: tipo racemo(s) duplo(s); forma
piramidal(ais); indumento lanuginoso(s); bráctea(s) relação pedúnculo(s) excedendo entrenó(s); pedúnculo(s) dos ramo(s)
curto(s); espiga(s) disposição nos ramo(s) agregada(s) nos ápice(s); espiga(s) inserção(ções) nos ramo(s) todo(s) séssil(eis)
ou curto(s) pedunculada(s) na(s) base; espiga(s) forma globosa(s) ou ovoide(s) ou elipsoide. Flor: bráctea(s) floral(ais) forma
ovada(s); bráctea(s) floral(ais) ápice(s) acuminado(s); bráctea(s) floral(ais) tamanho mais curta que a(s) flor(es); sépala(s) cor
verde; sépala(s) ápice(s) mucronulada(s); pétala(s) cor violácea ou roxa.

Forma de Vida
Erva

Substrato
Epífita, Terrícola

DISTRIBUIÇÃO

Nativa, é endêmica do Brasil

Domínios Fitogeográficos
Caatinga

Tipos de Vegetação
Campo Rupestre

Distribuição Geográfica
Ocorrências confirmadas
Nordeste (Bahia)

MATERIAL TESTEMUNHO

E.M.C. Leme, 3685, Bahia, Typus

BIBLIOGRAFIA

Baracho, G.S. 2003. Revisão taxonômica de Hohenbergia Schult. & Schult. f. subg. Hohenbergia (Bromeliaceae). Tese de
Doutorado. Universidade Federal de Pernambuco.
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Angiospermas Bromeliaceae A.Juss.

Hohenbergia utriculosa Ule
DESCRIÇÃO

Folha: roseta(s) forma urceolada(s); folha(s) compr. de 50 a(s) 100 cm/maior(es) que 100 cm; lâmina(s) acúleo(s)
comprimento 0.5 a(s) 1.0 cm; lâmina(s) acúleo(s) tipo patente(s)/retrorsa(s); lâmina(s) ápice(s) pungente(s). Inflorescência:
tipo racemo(s) 4; forma piramidal(ais); indumento lanuginoso(s); bráctea(s) relação pedúnculo(s) excedendo entrenó(s);
pedúnculo(s) dos ramo(s) curto(s); espiga(s) disposição nos ramo(s) agregada(s) nos ápice(s); espiga(s) inserção(ções) nos
ramo(s) inferior(es) longo(s) pedunculada(s); espiga(s) forma cilíndrica(s) ou subcilíndrica(s). Flor: bráctea(s) floral(ais)
forma suborbicular(es); bráctea(s) floral(ais) ápice(s) mucronado(s); bráctea(s) floral(ais) tamanho mais curta que a(s)
flor(es); sépala(s) cor amarelada; sépala(s) ápice(s) mucronulada(s); pétala(s) cor azul.

Forma de Vida
Erva

Substrato
Terrícola

DISTRIBUIÇÃO

Nativa, é endêmica do Brasil

Domínios Fitogeográficos
Caatinga, Mata Atlântica

Tipos de Vegetação
Campo Rupestre, Restinga

Distribuição Geográfica
Ocorrências confirmadas
Nordeste (Bahia, Rio Grande do Norte)
Possíveis ocorrências
Nordeste (Alagoas)

MATERIAL TESTEMUNHO

E. H. G. Ule, 7132, B, Bahia, Typus

BIBLIOGRAFIA

Baracho, G.S. 2003. Revisão taxonômica de Hohenbergia Schult. & Schult. f. subg. Hohenbergia (Bromeliaceae). Tese de
Doutorado. Universidade Federal de Pernambuco.
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Angiospermas Bromeliaceae A.Juss.

Hohenbergia vestita L.B.Sm.
DESCRIÇÃO

Folha: roseta(s) forma infundibuliforme(s)/tubular(es); folha(s) compr. de 50 a(s) 100 cm; lâmina(s) acúleo(s) comprimento
0.1 a(s) 0.5 cm; lâmina(s) acúleo(s) tipo antrorso; lâmina(s) ápice(s) agudo(s). Inflorescência: tipo racemo(s) duplo(s)/
racemo(s) 3; forma piramidal(ais); indumento lanuginoso(s); bráctea(s) relação pedúnculo(s) excedendo entrenó(s);
pedúnculo(s) dos ramo(s) longo(s); espiga(s) disposição nos ramo(s) laxa(s) nos ramo(s); espiga(s) inserção(ções) nos ramo(s)
inferior(es) longo(s) pedunculada(s); espiga(s) forma cilíndrica(s) ou subcilíndrica(s). Flor: bráctea(s) floral(ais) forma
ovada(s); bráctea(s) floral(ais) ápice(s) pungente(s); bráctea(s) floral(ais) tamanho mais curta que a(s) flor(es); sépala(s) cor
verde; sépala(s) ápice(s) mucronulada(s); pétala(s) cor violácea ou roxa.

Forma de Vida
Erva

Substrato
Terrícola

DISTRIBUIÇÃO

Nativa, é endêmica do Brasil

Domínios Fitogeográficos
Caatinga

Tipos de Vegetação
Floresta Estacional Semidecidual

Distribuição Geográfica
Ocorrências confirmadas
Nordeste (Bahia)
Sudeste (Minas Gerais)

MATERIAL TESTEMUNHO

H.S. Irwin, 30287, NY, RB, 236424,  (RB00643480), Minas Gerais, Typus

BIBLIOGRAFIA

Baracho, G.S. 2003. Revisão taxonômica de Hohenbergia Schult. & Schult. f. subg. Hohenbergia (Bromeliaceae). Tese de
Doutorado. Universidade Federal de Pernambuco.
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Angiospermas Bromeliaceae A.Juss.

Hohenbergia viridorubra Leme
DESCRIÇÃO

Folha: roseta(s) forma infundibuliforme(s); folha(s) compr. de 50 a(s) 100 cm/maior(es) que 100 cm; lâmina(s) acúleo(s)
comprimento maior(es) que 1.0 cm; lâmina(s) acúleo(s) tipo antrorso; lâmina(s) ápice(s) acuminado(s)/pungente(s).
Inflorescência: tipo racemo(s) duplo(s); forma cilíndrica(s); indumento lanuginoso(s); bráctea(s) relação pedúnculo(s)
excedendo entrenó(s); pedúnculo(s) dos ramo(s) curto(s)/longo(s); espiga(s) disposição nos ramo(s) agregada(s) nos ápice(s);
espiga(s) inserção(ções) nos ramo(s) todo(s) séssil(eis) ou curto(s) pedunculada(s) na(s) base; espiga(s) forma cilíndrica(s) ou
subcilíndrica(s). Flor: bráctea(s) floral(ais) forma ovada(s); bráctea(s) floral(ais) ápice(s) agudo(s)/obtusa(s)/mucronado(s);
bráctea(s) floral(ais) tamanho mais curta que a(s) flor(es); sépala(s) cor verde; sépala(s) ápice(s) mucronulada(s); pétala(s) cor
verde.

Forma de Vida
Erva

Substrato
Terrícola

DISTRIBUIÇÃO

Nativa, é endêmica do Brasil

Domínios Fitogeográficos
Mata Atlântica

Tipos de Vegetação
Floresta Estacional Decidual

Distribuição Geográfica
Ocorrências confirmadas
Nordeste (Bahia)

MATERIAL TESTEMUNHO

E.M.C. Leme, 6087, RB, Bahia, Typus

BIBLIOGRAFIA

Leme, E.M.C. 2013. Two new Hohenbergia species from Brazil: A tribute to Harry Luther. Journal of the Bromeliad Society.
62(6): 298-309
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Angiospermas Bromeliaceae A.Juss.

Hoplocryptanthus (Mez) Leme, S. Heller
Este tratamento é composto pelos seguintes táxons: Hoplocryptanthus, Hoplocryptanthus caracensis, Hoplocryptanthus
ferrarius, Hoplocryptanthus glaziovii, Hoplocryptanthus knegtianus, Hoplocryptanthus lavrasensis, Hoplocryptanthus regius,
Hoplocryptanthus schwackeanus, Hoplocryptanthus tiradentesensis, Hoplocryptanthus vidaliorum.

COMO CITAR

Nogueira, M.G.C., Silva, R.S.A.d. 2020. Hoplocryptanthus in Flora do Brasil 2020. Jardim Botânico do Rio de Janeiro.
Disponível em: http://floradobrasil.jbrj.gov.br/reflora/floradobrasil/FB607873.

DESCRIÇÃO

As plantas acaules a longo caulescentes de Hoplocryptanthus são saxícolas ou rupícolas, homogâmicas, propagando-se por
brotos axilares. A inflorescência é composta ou raramente simples, séssil e corimbosa, com flores perfumadas sésseis ou curto
pediceladas. As sépalas e pétalas são conadas na base. As pétalas não têm apêndices, formando na base uma estrutura comum
distinta com filamentos e estilete, e a corola é do tipo aberto em leque. O estigma é do tipo cilíndrico-distente, o pólen é de
tamanho médio, os frutos são pequenos com sépalas persistentes e geralmente um pouco mais curtas para igualar o comprimento
do fruto, ou raramente até 1,4 vez o comprimento do fruto, produzindo um grande número de pequenas sementes.

COMENTÁRIO

Holocryptanthus foi considerado um subgênero de Cryptanthus e seu status genérico distinto foi proposto por Leme et al. (2017).
Compreende nove espécies endêmicas da região centro-sudeste do estado de Minas Gerais, crescendo exclusivamente na
vegetação dos Campos Rupestres principalmente no Quadrilátero Ferrífero (Quadrilátero Ferrífero) ao sul da Cadeia do
Espinhaço, com algumas extensões do sudoeste em direção ao município de São Tomé das Letras. Hoplocryptanthus tem uma
distribuição geográfica mais interior em comparação com outros gêneros Cryptantóides (por exemplo, Cryptanthus), crescendo
em áreas de 500 a 1834 m de altitude. 

Forma de Vida
Erva

Substrato
Rupícola

DISTRIBUIÇÃO

Nativa, é endêmica do Brasil

Domínios Fitogeográficos
Cerrado, Mata Atlântica

Tipos de Vegetação
Campo Rupestre

Distribuição Geográfica
Ocorrências confirmadas
Sudeste (Minas Gerais)

CHAVE DE IDENTIFICAÇÃO

1 - Estolões (basais) curtos cobertos com bainha das lâminas........................... 3
1' - Estolões curtos em torno da inflorescência....................................... 2
2 - Raramente acaule, frequentemente longo caulescente.............................. Hoplocryptanthus glaziovii
2' - Acaule.................................................................... Hoplocryptanthus lavrasensis
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Angiospermas Bromeliaceae A.Juss.

3 - Planta acaule............................................................... 6
3' - Planta caulescente.......................................................... 4
4 - Lâmina glabra.............................................................. Hoplocryptanthus vidaliorum
4' - Lâmina lepidota............................................................ 5
5 - Consistência da lâmina coriácea................................................ Hoplocryptanthus ferrarius
5' - Consistência da lâmina subcoriácea............................................ Hoplocryptanthus schwackeanus
6 - Margens da lâmina avermelhadas............................................... 7
6' - Margens das lâminas concolores............................................... Hoplocryptanthus caracensis
7 - Face adaxial da lâmina glabra.................................................. Hoplocryptanthus regius
7' - Face adaxial da lâmina lepidota................................................ Hoplocryptanthus tiradentensis

BIBLIOGRAFIA

Smith, L.B. & Downs, R.J. 1979. Bromelioideae (Bromeliaceae). Flora Neotropica Monograph 14 (3): 1493–2142. New York
Botanical Garden.
Forzza, R.C. et al. 2015. Bromeliaceae in Lista de Espécies da Flora do Brasil. Jardim Botânico do Rio de Janeiro.
Disponivel em: <http://floradobrasil.jbrj.gov.br/jabot/floradobrasil/FB6131>.
BFG. 2015. Growing knowledge: an overview of Seed Plant diversity in Brazil. Rodriguésia, v.66, n.4, p.1085-1113. (DOI:
10.1590/2175-7860201566411)
Leme, E.M.C. et al. 2017. Phytotaxa 318 (1): 001–088.
Leme, E.M.C. et al. 2020. Phytotaxa 430 (3): 157–202.
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Angiospermas Bromeliaceae A.Juss.

Hoplocryptanthus caracensis (Leme & E.
Gross) Leme, S.Heller & Zizka
Tem como sinônimo
basiônimo Cryptanthus caracensis Leme & E.Gross

DESCRIÇÃO

Caule: comprimento acaule; propagação vegetativa(s) estolão curto(s) coberto com bainha(s) das lâmina(s). Folha: posição
subereta(s) a recurvada(s) na(s) antese; forma linear(es) triangular(es); consistência das lâmina(s) foliar(es) coriácea(s); cor
verde a avermelhada; margem(ns) da lâmina(s) serreada(s); face(s) abaxial densamente lepidota(s); face(s) adaxial densamente
lepidota(s); indumento farináceo(s). Inflorescência: padrão séssil(eis). Flor: padrão diurno/fragrante(s); sépala(s) conata(s)
na(s) base/lepidota(s); pétala(s) espatulada(s)/conata(s) na(s) base/apêndice(s) adnata a pétala(s)/excedendo os estame(s); cor da
pétala(s) branca. Fruto: bacáceo(s) não observado.

Forma de Vida
Erva

Substrato
Rupícola

DISTRIBUIÇÃO

Nativa, é endêmica do Brasil

Domínios Fitogeográficos
Cerrado, Mata Atlântica

Tipos de Vegetação
Campo Rupestre

Distribuição Geográfica
Ocorrências confirmadas
Sudeste (Minas Gerais)

MATERIAL TESTEMUNHO

G. Martinelli, 2783, RB, 304692, ,  (RB00202895), Minas Gerais
Pereira, E., 2556, RB, 97990,  (RB00202906), Minas Gerais

1242

Coleção Flora do Brasil 2020 - Jardim Botânico do Rio de Janeiro

http://reflora.jbrj.gov.br/files/voucher.html?imagem=DZI/rb/0/20/28/95/00202895.dzi
http://reflora.jbrj.gov.br/files/voucher.html?imagem=DZI/rb/0/20/28/95/00202895-1.dzi
http://reflora.jbrj.gov.br/files/voucher.html?imagem=DZI/rb/0/20/29/6/00202906.dzi


Angiospermas Bromeliaceae A.Juss.

Hoplocryptanthus ferrarius (Leme &
C.C.Paula) Leme, S.Heller & Zizka
Tem como sinônimo
basiônimo Cryptanthus ferrarius Leme & C.C.Paula

DESCRIÇÃO

Caule: comprimento curto(s) caulescente(s); propagação vegetativa(s) estolão curto(s) coberto com bainha(s) das lâmina(s).
Folha: posição subereta(s) a recurvada(s) na(s) antese; forma linear(es) triangular(es); consistência das lâmina(s) foliar(es)
coriácea(s); cor verde a avermelhada; margem(ns) da lâmina(s) serreada(s); face(s) abaxial densamente lepidota(s); face(s)
adaxial densamente lepidota(s); indumento farináceo(s). Inflorescência: padrão séssil(eis). Flor: padrão séssil(eis)/diurno/
fragrante(s); sépala(s) conata(s) na(s) base/lepidota(s)/verde/ovada(s) lanceolada(s); pétala(s) espatulada(s)/subereta(s)/conata(s)
na(s) base/excedendo os estame(s)/dupla(s) calosidade(s); cor da pétala(s) branca. Fruto: bacáceo(s) não observado.

Forma de Vida
Erva

Substrato
Rupícola

DISTRIBUIÇÃO

Nativa, é endêmica do Brasil

Domínios Fitogeográficos
Cerrado, Mata Atlântica

Tipos de Vegetação
Campo Rupestre

Distribuição Geográfica
Ocorrências confirmadas
Sudeste (Minas Gerais)

MATERIAL TESTEMUNHO

E.M.C. Leme, 6890, RB,  (RB01207293), Minas Gerais
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Angiospermas Bromeliaceae A.Juss.

Hoplocryptanthus glaziovii (Mez) Leme,
S.Heller & Zizka
Tem como sinônimo
basiônimo Cryptanthus glazioui Mez

DESCRIÇÃO

Caule: comprimento acaule/longo(s) caulescente(s); propagação vegetativa(s) estolão curto(s) próximo(s) a(s)
inflorescência(s). Folha: posição subereta(s) a recurvada(s) na(s) antese; forma linear(es) triangular(es); consistência das
lâmina(s) foliar(es) subcoriácea(s); cor verde; margem(ns) da lâmina(s) serreada(s); face(s) abaxial densamente lepidota(s);
face(s) adaxial glabra(s); indumento farináceo(s). Inflorescência: padrão pedicelada(s). Flor: padrão diurno/fragrante(s);
sépala(s) conata(s) na(s) base/ovada(s) lanceolada(s); pétala(s) subereta(s)/levemente recurvada(s)/conata(s) na(s) base/
obovada(s)/excedendo os estame(s); cor da pétala(s) branca. Fruto: bacáceo(s) verde.

Forma de Vida
Erva

Substrato
Rupícola

DISTRIBUIÇÃO

Nativa, é endêmica do Brasil

Domínios Fitogeográficos
Cerrado, Mata Atlântica

Tipos de Vegetação
Campo Rupestre

Distribuição Geográfica
Ocorrências confirmadas
Sudeste (Minas Gerais)
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Angiospermas Bromeliaceae A.Juss.

Hoplocryptanthus knegtianus O.B.C.
Ribeiro & Leme
DESCRIÇÃO

Caule: comprimento acaule; propagação vegetativa(s) estolão curto(s) coberto com bainha(s) das lâmina(s). Folha: posição
subereta(s) a recurvada(s) na(s) antese; forma estreito(s) triangular(es); consistência das lâmina(s) foliar(es) subcoriácea(s); cor
verde/verde cinérea; margem(ns) da lâmina(s) serreada(s); face(s) abaxial densamente lepidota(s); face(s) adaxial lepidota(s);
indumento farináceo(s). Inflorescência: padrão séssil(eis). Flor: padrão séssil(eis)/curta(s) pedicelada(s)/diurno/fragrante(s);
sépala(s) conata(s) na(s) base/glabra(s)/verde claro/lanceolada(s); pétala(s) espatulada(s)/subereta(s)/levemente recurvada(s)/
conata(s) na(s) base/excedendo os estame(s)/dupla(s) calosidade(s); cor da pétala(s) branca. Fruto: bacáceo(s) não observado.

Forma de Vida
Erva

Substrato
Rupícola

DISTRIBUIÇÃO

Nativa, é endêmica do Brasil

Domínios Fitogeográficos
Cerrado

Tipos de Vegetação
Campo Rupestre

Distribuição Geográfica
Ocorrências confirmadas
Sudeste (Minas Gerais)

MATERIAL TESTEMUNHO

O.B.C. Ribeiro, 451, RB, Minas Gerais
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Angiospermas Bromeliaceae A.Juss.

Hoplocryptanthus lavrasensis (Leme)
Leme, S.Heller & Zizka
Tem como sinônimo
basiônimo Cryptanthus lavrasensis Leme

DESCRIÇÃO

Caule: comprimento acaule; propagação vegetativa(s) estolão curto(s) próximo(s) a(s) inflorescência(s). Folha: posição
subereta(s) a recurvada(s) na(s) antese; forma estreito(s) triangular(es); consistência das lâmina(s) foliar(es) densamente
coriácea(s); cor verde; margem(ns) da lâmina(s) fortemente serreada(s); face(s) abaxial densamente lepidota(s); face(s) adaxial
lepidota(s); indumento farináceo(s). Inflorescência: padrão séssil(eis) alongada(s). Flor: padrão diurno/curto(s) pedicelada(s)/
fragrante(s); sépala(s) conata(s) na(s) base/glabra(s)/verde claro/ovada(s) lanceolada(s); pétala(s) conata(s) na(s) base/sub
espatulada(s)/excedendo os estame(s)/dupla(s) calosidade(s); cor da pétala(s) branca. Fruto: bacáceo(s) verde esbranquiçado.

Forma de Vida
Erva

Substrato
Rupícola

DISTRIBUIÇÃO

Nativa, é endêmica do Brasil

Domínios Fitogeográficos
Mata Atlântica

Distribuição Geográfica
Ocorrências confirmadas
Sudeste (Minas Gerais)

MATERIAL TESTEMUNHO

Ribeiro, O.B.C., 238, VIC, 031916,  (VIC031916), Minas Gerais
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Angiospermas Bromeliaceae A.Juss.

Hoplocryptanthus regius (Leme) Leme,
S.Heller & Zizka
Tem como sinônimo
basiônimo Cryptanthus regius Leme

DESCRIÇÃO

Caule: comprimento acaule; propagação vegetativa(s) estolão curto(s) coberto com bainha(s) das lâmina(s). Folha: posição
subereta(s) a recurvada(s) na(s) antese; forma estreito(s) triangular(es); consistência das lâmina(s) foliar(es) coriácea(s); cor
verde; margem(ns) da lâmina(s) serreada(s)/vermelho escuro; face(s) abaxial densamente lepidota(s); face(s) adaxial glabra(s);
indumento farináceo(s). Inflorescência: padrão séssil(eis) alongada(s). Flor: padrão séssil(eis)/diurno/fragrante(s); sépala(s)
conata(s) na(s) base/glabra(s)/verde/oblonga(s) ovada(s); pétala(s) espatulada(s)/subereta(s)/conata(s) na(s) base/excedendo os
estame(s); cor da pétala(s) branca. Fruto: bacáceo(s) não observado.

Forma de Vida
Erva

Substrato
Rupícola

DISTRIBUIÇÃO

Nativa, é endêmica do Brasil

Domínios Fitogeográficos
Mata Atlântica

Tipos de Vegetação
Campo Rupestre

Distribuição Geográfica
Ocorrências confirmadas
Sudeste (Minas Gerais)

MATERIAL TESTEMUNHO

E.M.C. Leme, 6373, RB,  (RB01206986), Minas Gerais, Typus
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Angiospermas Bromeliaceae A.Juss.

Hoplocryptanthus schwackeanus (Mez)
Leme, S.Heller & Zizka
Tem como sinônimo
basiônimo Cryptanthus schwackeanus Mez

DESCRIÇÃO

Caule: comprimento acaule/curto(s) caulescente(s); propagação vegetativa(s) estolão curto(s) coberto com bainha(s) das
lâmina(s). Folha: posição subereta(s) a recurvada(s) na(s) antese; forma estreito(s) triangular(es); consistência das lâmina(s)
foliar(es) subcoriácea(s); cor verde a avermelhada; margem(ns) da lâmina(s) serreada(s); face(s) abaxial densamente
lepidota(s); face(s) adaxial glabra(s); indumento farináceo(s). Inflorescência: padrão séssil(eis). Flor: padrão diurno/
fragrante(s); sépala(s) conata(s) na(s) base/lepidota(s)/verde/oblonga(s) ovada(s)/avermelhada; pétala(s) espatulada(s)/
subereta(s)/conata(s) na(s) base/excedendo os estame(s); cor da pétala(s) branca. Fruto: bacáceo(s) não observado.

Forma de Vida
Erva

Substrato
Rupícola

DISTRIBUIÇÃO

Nativa, é endêmica do Brasil

Domínios Fitogeográficos
Cerrado, Mata Atlântica

Tipos de Vegetação
Campo Rupestre

Distribuição Geográfica
Ocorrências confirmadas
Sudeste (Minas Gerais)
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Angiospermas Bromeliaceae A.Juss.

Hoplocryptanthus tiradentesensis (Leme)
Leme, S.Heller & Zizka
Tem como sinônimo
basiônimo Cryptanthus tiradentesensis Leme

DESCRIÇÃO

Caule: comprimento acaule; propagação vegetativa(s) estolão curto(s) coberto com bainha(s) das lâmina(s). Folha: posição
subereta(s) a recurvada(s) na(s) antese; forma estreito(s) triangular(es); consistência das lâmina(s) foliar(es) coriácea(s); cor
verde/verde amarelada; margem(ns) da lâmina(s) serreada(s)/vermelho escuro; face(s) abaxial densamente lepidota(s); face(s)
adaxial lepidota(s); indumento farináceo(s). Inflorescência: padrão pedicelada(s). Flor: padrão séssil(eis)/diurno/fragrante(s);
sépala(s) conata(s) na(s) base/lepidota(s)/verde/ovada(s) lanceolada(s); pétala(s) espatulada(s)/subereta(s)/conata(s) na(s) base;
cor da pétala(s) branca. Fruto: bacáceo(s) não observado.

Forma de Vida
Erva

Substrato
Rupícola

DISTRIBUIÇÃO

Nativa, é endêmica do Brasil

Domínios Fitogeográficos
Mata Atlântica

Tipos de Vegetação
Campo Rupestre

Distribuição Geográfica
Ocorrências confirmadas
Sudeste (Minas Gerais)

MATERIAL TESTEMUNHO

E.M.C. Leme, 7266, RB, 484463,  (RB00568727), Minas Gerais
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Angiospermas Bromeliaceae A.Juss.

Hoplocryptanthus vidaliorum
(O.B.C.Ribeiro & C.C.Paula) Leme,
S.Heller & Zizka
Tem como sinônimo
basiônimo Orthophytum vidaliorum O.B.C.Ribeiro & C.C.Paula
homotípico Lapanthus vidaliorum (O.B.C. Ribeiro & C.C. Paula) Louzada & Wand.

DESCRIÇÃO

Caule: comprimento acaule/curto(s) caulescente(s); propagação vegetativa(s) estolão curto(s) coberto com bainha(s) das
lâmina(s). Folha: posição subereta(s) a recurvada(s) na(s) antese; forma estreito(s) triangular(es); consistência das lâmina(s)
foliar(es) coriácea(s); cor verde amarelada; margem(ns) da lâmina(s) serreada(s); face(s) abaxial glabra(s); face(s) adaxial
glabra(s); indumento reduzido(s). Inflorescência: padrão séssil(eis). Flor: padrão séssil(eis)/diurno/fragrante(s); sépala(s)
conata(s) na(s) base/glabra(s)/verde/verde amarelada/lanceolada(s); pétala(s) espatulada(s)/livre(s)/apêndice(s) adnata a pétala(s);
cor da pétala(s) verde amarelada. Fruto: bacáceo(s) verde.

Forma de Vida
Erva

Substrato
Rupícola

DISTRIBUIÇÃO

Nativa, é endêmica do Brasil

Domínios Fitogeográficos
Mata Atlântica

Tipos de Vegetação
Campo Rupestre

Distribuição Geográfica
Ocorrências confirmadas
Sudeste (Minas Gerais)

MATERIAL TESTEMUNHO

Ribeiro, O.B.C., 208, VIC, 31911, ,  (VIC031911), Minas Gerais, Typus
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Angiospermas Bromeliaceae A.Juss.

Karawata J.R.Maciel & G.Sousa
Este tratamento é composto pelos seguintes táxons: Karawata, Karawata depressa, Karawata gustavoi, Karawata hostilis,
Karawata multiflora, Karawata nigribracteata, Karawata prasinata, Karawata saxicola.

COMO CITAR

Sousa, G.M., Wanderley, M.G.L., Maciel, J.R. 2020. Karawata in Flora do Brasil 2020. Jardim Botânico do Rio de Janeiro.
Disponível em: http://floradobrasil.jbrj.gov.br/reflora/floradobrasil/FB606599.

DESCRIÇÃO

Planta epífita, terrestre ou saxicola, rizomatosa. Folhas espiraladas, eretas; bainhas elípticas a triangulares, castanhas, contrastando
de cor com as lâminas, margens inteiras, imbricadas, formando tanques; lâminas foliares verdes, ambos os lados com indumento
argênteo, ápice pungente. Inflorescência terminal, estrobiliforme, politélica, simples, ovalada, capituliforme, eixo central alargado,
alongado ou comprimido, cônico a truncado, lepidoto, muitas flores; pedúnculo ereto, robusto, foliáceo, verde a castanho,
lepidoto; pedúnculo encoberto por brácteas imbricadas, lanceoladas, lineares ou triangulares, castanhas ou vináceas, lepidoto,
coriácea, ápice pungente, margens serreadas. Brácteas florais persistentes, acrescentes, espatuladas, lanceoladas, oblongas
ou ovadas, vermelhas, verdes ou castanhas, lepidoto, mucronado, ápice ereto, retroflexo a esquarroso, margens serrilhadas. 
Flores trímeras, sésseis. Sépalas assimétricas, alas laterais hialinas, verdes, lepidotas, rígidas, carinatas, mucronadas, adnatas na
porção basal formando um hipanto. Pétalas livres acima do hipanto, ou conadas formando um tubo, espatuladas, oblongas ou
ovadas, brancas ou verdes, eretas, ápice agudo; apêndices petalíneos interno as pétalas, 2 calosidades, margens erosas, laceradas,
fimbriadas  ou crenado-laciniado. Estames 6, inclusos, em duas séries, filamentos adnatos à base do hipanto, estames externos
adnatos na base, estames internos epipétalos; anteras basifixas ou sub-basifixas, lineares a estreitamente bilobadas. Estigma
incluso, trilobado, espiral conduplicado. Tubo epígino conspícuo, crateriforme. Ovário ínfero, obcônico ou complanado na porção
basal; placentação axial. Frutos bagas, obcônicas, castanhas, carnosas. Sementes fusiformes, castanhas.

Forma de Vida
Erva

Substrato
Epífita, Rupícola, Terrícola

DISTRIBUIÇÃO

Nativa, é endêmica do Brasil

Domínios Fitogeográficos
Mata Atlântica

Tipos de Vegetação
Floresta Estacional Semidecidual, Floresta Ombrófila (Floresta Pluvial), Restinga

Distribuição Geográfica
Ocorrências confirmadas
Nordeste (Alagoas, Bahia, Pernambuco, Sergipe)
Sudeste (Espírito Santo, Rio de Janeiro)

CHAVE DE IDENTIFICAÇÃO

 
1.    Inflorescência capituliforme. Brácteas involucrais presentes.
2. Pétalas brancas ........................................................................... K. gustavoi
         2'. Pétalas verdes ou liláses.
3. Inflorescência sem mucilagem, brácteas involucrais excedendo a inflorescência ..................... K. prasinata
3'. Inflorescência com mucilagem, brácteas involucrais não excedendo a inflorescência.
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Angiospermas Bromeliaceae A.Juss.

4. Bráctea floral lanceolada, vermelha, denteada por toda a margem ................................ K. hostilis
  4'. Bráctea floral espatulada, vermelha, inteira na porção basal, denteada para o ápice ................ K. depressa
    1’. Inflorescência estrobiliforme, brácteas involucrais presentes ou ausentes.
5. Brácteas involucrais presentes. Pétalas conatas acima do tubo epigínico ............................... K. saxicola
5'. Brácteas involucrais ausente. Pétalas livres acima do tubo epigínico.
6. Bráctea floral lanceolada nigrescente, margem denteada .................................... K. nigribracteata
6'. Bráctea floral espatulada, vermelha, inteira na base e serreada para o ápice ........................ k. multiflora

BIBLIOGRAFIA

Maciel, J.R., Sousa, G.M., Wanderley, M.G.L., Zizka, G. & Alves, M. (2019). A New Genus of Bromeliaceae Endemic to
Brazilian Atlantic Forest. Systematic Botany 44: 519-535.
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Angiospermas Bromeliaceae A.Juss.

Karawata depressa (L.B.Sm.) J.R.Maciel
& G.Sousa
Tem como sinônimo
basiônimo Aechmea depressa L.B.Sm.
homotípico Chevaliera depressa (L.B.Sm.) L.B.Sm. & W.J.Kress

DESCRIÇÃO

Folha: bainha(s) foliar(es) elíptica(s)/27 - 36 cm compr./15 - 18 cm larg.; lâmina(s) foliar(es) oblonga(s)/150 - 220 cm compr./9
- 19 cm larg.. Inflorescência: bráctea(s) pedúnculo(s) esverdeada/lanceolada(s); inflorescência(s) capituliforme(s)/cerca de 10
cm compr.; bráctea-involucral(ais) da inflorescência(s) presente(s); bráctea-involucral(ais) desde menor(es) até maior(es) que
inflorescência(s). Flor: bráctea(s) floral(ais) 4 - 5.1 cm compr./vermelha/espatulada(s)/margem(ns) com base inteira e ápice(s)
serreado(s); sépala(s) 2 - 2.3 cm compr.; pétala(s) 2 - 2.7 cm compr./verde; pétala(s) fusão livre(s) acima tubo epigínico(s); tubo
epigínico(s) 0.7 cm compr.; ovário(s) 2.3 cm compr.. Fruto: fruto(s) 5.6 cm compr./castanho. Semente: semente(s) 0.3 - 0.4 cm
compr./castanho.

Forma de Vida
Erva

Substrato
Epífita, Terrícola

DISTRIBUIÇÃO

Nativa, é endêmica do Brasil

Domínios Fitogeográficos
Mata Atlântica

Tipos de Vegetação
Floresta Ombrófila (Floresta Pluvial)

Distribuição Geográfica
Ocorrências confirmadas
Nordeste (Bahia)
Sudeste (Espírito Santo)

MATERIAL TESTEMUNHO

M. B. Foster & R. Forter, 71, US,  (US00901831), GH,  (GH00028993), GH,  (GH00028992), GH,  (GH00028991),
Bahia, Typus

BIBLIOGRAFIA

Jefferson Rodrigues Maciel, Gardene Maria de Sousa, Maria das Graças  Lapa Wanderley, Georg Zizka, Marccus
Alves. Systematic Botany. 44(3): pp. 519–535. 2019.
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Angiospermas Bromeliaceae A.Juss.

Karawata gustavoi (J.A.Siqueira & Leme)
J.R.Maciel & G.Sousa
Tem como sinônimo
basiônimo Aechmea gustavoi J.A.Siqueira & Leme

DESCRIÇÃO

Folha: bainha(s) foliar(es) triangular(es)/14 - 18 cm compr./7.5 - 9.5 cm larg.; lâmina(s) foliar(es) lanceolada(s)/80 - 180 cm
compr./3.4 - 5 cm larg.. Inflorescência: bráctea(s) pedúnculo(s) castanha/linear(es); inflorescência(s) capituliforme(s)/cerca de
7.5 cm compr.; bráctea-involucral(ais) da inflorescência(s) presente(s); bráctea-involucral(ais) desde menor(es) até maior(es)
que inflorescência(s). Flor: bráctea(s) floral(ais) 5.5 - 7 cm compr./castanha/lanceolada(s)/margem(ns) com base inteira e
ápice(s) serreado(s); sépala(s) 3.5 - 4 cm compr.; pétala(s) 4.5 - 4.7 cm compr./branca; pétala(s) fusão conata(s) acima tubo
epigínico(s); tubo epigínico(s) 0.9 cm compr.; ovário(s) 2 cm compr.. Fruto: fruto(s) 3.5 - 4 cm compr./castanho. Semente:
semente(s) 0.2 - 0.25 cm compr./castanho.

Forma de Vida
Erva

Substrato
Epífita, Rupícola

DISTRIBUIÇÃO

Nativa, é endêmica do Brasil

Domínios Fitogeográficos
Mata Atlântica

Tipos de Vegetação
Floresta Ombrófila (Floresta Pluvial)

Distribuição Geográfica
Ocorrências confirmadas
Nordeste (Bahia, Pernambuco)

MATERIAL TESTEMUNHO

P. Leitman, 262, NY,  (NY02423377), CEPEC,  (CEPEC00133196), RB, 512059, ,  (RB00642670), Bahia
J.A. Siqueira-Filho, 1091, UFP, Pernambuco, Typus

BIBLIOGRAFIA

 Jefferson Rodrigues Maciel, Gardene Maria de Sousa, Maria das Graças  Lapa Wanderley, Georg Zizka, and Marccus
Alves.Systematic Botany,  44(3) : 519-535. 2019.

1254

Coleção Flora do Brasil 2020 - Jardim Botânico do Rio de Janeiro

http://reflora.jbrj.gov.br/files/voucher.html?imagem=DZI/newyork/ny_/2/42/33/77/ny_02423377.dzi
http://reflora.jbrj.gov.br/files/voucher.html?imagem=DZI/cepec/cepec/0/13/31/96/cepec00133196.dzi
http://reflora.jbrj.gov.br/files/voucher.html?imagem=DZI/rb/0/64/26/70/00642670.dzi
http://reflora.jbrj.gov.br/files/voucher.html?imagem=DZI/rb/0/64/26/70/00642670-1.dzi


Angiospermas Bromeliaceae A.Juss.

Karawata hostilis (E.Pereira) J.R.Maciel &
G.Sousa
Tem como sinônimo
basiônimo Aechmea hostilis E.Pereira
homotípico Chevaliera hostilis (E.Pereira) L.B.Sm. & W.J.Kress

DESCRIÇÃO

Folha: bainha(s) foliar(es) elíptica(s)/18 - 31 cm compr./7.5 - 13 cm larg.; lâmina(s) foliar(es) oblonga(s)/70 - 185 cm compr./3
- 5 cm larg.. Inflorescência: bráctea(s) pedúnculo(s) esverdeada/linear(es); inflorescência(s) capituliforme(s); bráctea-
involucral(ais) da inflorescência(s) presente(s); bráctea-involucral(ais) sempre mais curta que inflorescência(s). Flor:
bráctea(s) floral(ais) 4 - 7 cm compr./vermelha/margem(ns) com base inteira e ápice(s) serreado(s); sépala(s) 2.5 - 2.7 cm
compr.; pétala(s) 3 - 3.2 cm compr./verde; pétala(s) fusão conata(s) acima tubo epigínico(s); tubo epigínico(s) 0.9 cm compr.;
ovário(s) 1.5 cm compr.. Fruto: fruto(s) 4 - 4.5 cm compr./amarelo a castanho. Semente: semente(s) 0.2 - 0.3 cm compr./
castanho.

Forma de Vida
Erva

Substrato
Epífita, Terrícola

DISTRIBUIÇÃO

Nativa, é endêmica do Brasil

Domínios Fitogeográficos
Mata Atlântica

Tipos de Vegetação
Floresta Ombrófila (Floresta Pluvial)

Distribuição Geográfica
Ocorrências confirmadas
Sudeste (Espírito Santo)

MATERIAL TESTEMUNHO

R. R. Vervloet, 405, RB, 498445,  (RB00590985), Espírito Santo
A. Seidel, 625, HB, Espírito Santo

BIBLIOGRAFIA

Jefferson Rodrigues Maciel, Gardene Maria de Sousa, Maria das Graças  Lapa Wanderley, Georg Zizka, Marccus
Alves. Systematic Botany,  44(3) : 519-535. 2019. 
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Angiospermas Bromeliaceae A.Juss.

Karawata multiflora (L.B.Sm.) J.R.Maciel
& G.Sousa
Tem como sinônimo
basiônimo Aechmea multiflora L.B.Sm.
homotípico Chevaliera multiflora (L.B.Sm.) L.B.Sm. & W.J.Kress
heterotípico Aechmea frassyi Leme & J.A.Siqueira

DESCRIÇÃO

Folha: bainha(s) foliar(es) elíptica(s)/35 - 40 cm compr./16 - 19 cm larg.; lâmina(s) foliar(es) oblonga(s)/60 - 230 cm
compr./11 - 14 cm larg.. Inflorescência: bráctea(s) pedúnculo(s) avermelhada/triangular(es); inflorescência(s) ovada(s)/cerca
de 28 cm compr.; bráctea-involucral(ais) da inflorescência(s) presente(s); bráctea-involucral(ais) sempre mais curta que
inflorescência(s). Flor: bráctea(s) floral(ais) 4.5 - 5.2 cm compr./vermelha/espatulada(s)/margem(ns) com base inteira e ápice(s)
serreado(s); sépala(s) 1.5 - 1.8 cm compr.; pétala(s) 1.5 - 2.1 cm compr./verde; pétala(s) fusão livre(s) acima tubo epigínico(s);
tubo epigínico(s) 0.8 cm compr.; ovário(s) 2 cm compr.. Fruto: fruto(s) 3 - 5 cm compr./castanho. Semente: semente(s) 0.3 -
0.4 cm compr./castanho.

Forma de Vida
Erva

Substrato
Epífita, Terrícola

DISTRIBUIÇÃO

Nativa, é endêmica do Brasil

Domínios Fitogeográficos
Mata Atlântica

Tipos de Vegetação
Floresta Estacional Semidecidual, Restinga

Distribuição Geográfica
Ocorrências confirmadas
Nordeste (Alagoas, Bahia, Sergipe)
Sudeste (Espírito Santo)

MATERIAL TESTEMUNHO

A.M. Curran, 297, GH, ,  (GH00029002), US,  (US00091504), Bahia, Typus

BIBLIOGRAFIA

Jefferson Rodrigues Maciel, Gardene Maria de Sousa, Maria das Graças  Lapa Wanderley, Georg Zizka, Marccus
Alves.  Systematic Botany,  44(3) : 519-535. 2019.
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Angiospermas Bromeliaceae A.Juss.

Karawata nigribracteata (J.R.Maciel,
Louzada & M.Alves) J.R.Maciel &
G.Sousa
Tem como sinônimo
basiônimo Aechmea nigribracteata J.R.Maciel, Louzada & M.Alves

DESCRIÇÃO

Folha: bainha(s) foliar(es) elíptica(s)/25 - 35 cm compr./20 - 30 cm larg.; lâmina(s) foliar(es) oblonga(s)/100 - 200 cm
compr./10 - 15 cm larg.. Inflorescência: bráctea(s) pedúnculo(s) castanha/lanceolada(s); inflorescência(s) ovada(s)/cerca
de 30 cm compr.; bráctea-involucral(ais) da inflorescência(s) presente(s); bráctea-involucral(ais) sempre mais curta
que inflorescência(s). Flor: bráctea(s) floral(ais) 6.3 - 7 cm compr./enegrecida/lanceolada(s)/margem(ns) completamente
denteada(s); sépala(s) 2.8 - 3.5 cm compr.; pétala(s) 3.3 - 3.5 cm compr./verde; pétala(s) fusão livre(s) acima tubo epigínico(s);
tubo epigínico(s) 0.9 cm compr.; ovário(s) 2.1 cm compr.. Fruto: fruto(s) 6 - 8 cm compr./esverdeado. Semente: semente(s) 0.5
cm compr./castanho.

Forma de Vida
Erva

Substrato
Epífita, Terrícola

DISTRIBUIÇÃO

Nativa, é endêmica do Brasil

Domínios Fitogeográficos
Mata Atlântica

Tipos de Vegetação
Floresta Ombrófila (Floresta Pluvial)

Distribuição Geográfica
Ocorrências confirmadas
Nordeste (Bahia)

MATERIAL TESTEMUNHO

J.R. Maciel, 1950, UFP, Bahia, Typus

BIBLIOGRAFIA

 Jefferson Rodrigues Maciel, Gardene Maria de Sousa, Maria das Graças  Lapa Wanderley, Georg Zizka, Marccus
Alves.Systematic Botany,  44(3) : 519-535. 2019. 
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Angiospermas Bromeliaceae A.Juss.

Karawata prasinata (G.Sousa & Wand.)
J.R.Maciel & G.Sousa
Tem como sinônimo
basiônimo Aechmea prasinata G.Sousa & Wand.

DESCRIÇÃO

Folha: bainha(s) foliar(es) elíptica(s)/22 - 26 cm compr./15 - 16 cm larg.; lâmina(s) foliar(es) oblonga(s)/125 - 150 cm compr./5
- 7 cm larg.. Inflorescência: bráctea(s) pedúnculo(s) verde/linear(es)/triangular(es); inflorescência(s) capituliforme(s)/cerca de
13 cm compr.; bráctea-involucral(ais) da inflorescência(s) presente(s); bráctea-involucral(ais) desde menor(es) até maior(es)
que inflorescência(s). Flor: bráctea(s) floral(ais) 5 - 5.3 cm compr./verde/oblonga(s)/margem(ns) com base inteira e ápice(s)
serreado(s); sépala(s) 2.5 - 2.7 cm compr.; pétala(s) 2.8 - 3 cm compr.; pétala(s) fusão conata(s) acima tubo epigínico(s); tubo
epigínico(s) 0.7 cm compr.; ovário(s) 1.5 cm compr.. Fruto: fruto(s) 3.5 - 4 cm compr./esverdeado. Semente: semente(s) 0.2 -
0.3 cm compr./castanho.

Forma de Vida
Erva

Substrato
Epífita, Terrícola

DISTRIBUIÇÃO

Nativa, é endêmica do Brasil

Domínios Fitogeográficos
Mata Atlântica

Tipos de Vegetação
Floresta Ombrófila (Floresta Pluvial)

Distribuição Geográfica
Ocorrências confirmadas
Sudeste (Espírito Santo)

MATERIAL TESTEMUNHO

G.M. Sousa, 331, SP, Espírito Santo, Typus
G. Martinelli, 15623, RB, 341700,  (RB00944497), RB, 341700,  (RB00944496), RB, 341700, , ,  (RB00819115),
Espírito Santo, Typus

BIBLIOGRAFIA

 Jefferson Rodrigues Maciel, Gardene Maria de Sousa, Maria das Graças  Lapa Wanderley, Georg Zizka, Marccus
Alves. Systematic Botany,  44(3) : 519-535. 2019. 
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Angiospermas Bromeliaceae A.Juss.

Karawata saxicola (L.B.Sm.) J.R.Maciel
& G.Sousa
Tem como sinônimo
basiônimo Aechmea saxicola L.B.Sm.
homotípico Chevaliera saxicola (L.B.Sm.) L.B.Sm. & W.J.Kress

DESCRIÇÃO

Folha: bainha(s) foliar(es) elíptica(s)/20 - 38 cm compr./11 - 18 cm larg.; lâmina(s) foliar(es) oblonga(s)/100 - 200 cm compr./5
- 12 cm larg.. Inflorescência: bráctea(s) pedúnculo(s) esverdeada/linear(es); inflorescência(s) ovada(s)/cerca de 20 cm compr.;
bráctea-involucral(ais) da inflorescência(s) presente(s); bráctea-involucral(ais) sempre mais curta que inflorescência(s). Flor:
bráctea(s) floral(ais) 4 - 5.1 cm compr./vermelha/lanceolada(s)/margem(ns) com base inteira e ápice(s) serreado(s); sépala(s)
1.5 - 1.8 cm compr.; pétala(s) 2.5 - 2.8 cm compr./verde; pétala(s) fusão conata(s) acima tubo epigínico(s); tubo epigínico(s)
0.6 cm compr.; ovário(s) 1 cm compr.. Fruto: fruto(s) 3.5 - 4.5 cm compr./castanho. Semente: semente(s) 0.2 - 0.3 cm compr./
castanho.

Forma de Vida
Erva

Substrato
Epífita, Rupícola

DISTRIBUIÇÃO

Nativa, é endêmica do Brasil

Domínios Fitogeográficos
Mata Atlântica

Tipos de Vegetação
Floresta Ombrófila (Floresta Pluvial)

Distribuição Geográfica
Ocorrências confirmadas
Sudeste (Espírito Santo, Rio de Janeiro)

MATERIAL TESTEMUNHO

M. B. Foster, 164, GH,  (GH00029014), US,  (US00091522), US,  (US00091523), US,  (US01106383), Espírito Santo,
Typus

BIBLIOGRAFIA

Jefferson Rodrigues Maciel, Gardene Maria de Sousa, Maria das Graças  Lapa Wanderley, Georg Zizka, Marccus
Alves. Systematic Botany. 44(3) : 519-535. 2019.
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Angiospermas Bromeliaceae A.Juss.

Lapanthus Louzada & Versieux
Este tratamento é composto pelos seguintes táxons: Lapanthus, Lapanthus duartei, Lapanthus itambensis.

COMO CITAR

Picanço, W.L., Cardoso, P.H. 2020. Lapanthus in Flora do Brasil 2020. Jardim Botânico do Rio de Janeiro. Disponível em:
http://floradobrasil.jbrj.gov.br/reflora/floradobrasil/FB126281.

DESCRIÇÃO

Ervas rupícolas, estoloníferas, rizomatozas, rizoma curto, coberto pelas bainhas foliares. Folhas numerosas, rosuladas, reflexas;
bainha verde ou glauca, ovada, glabra ou lepidota, diminutamente serrilhada; lâmina subcoriácea, verde, linear-triangular a
estreito-triangular, glabrescente a lepidota, ápice agudo, mucronulado, margem serreada. Inflorescência séssil, inclusa na roseta,
composta ou pseudo-simples; brácteas primárias foliáceas, verdes, verde-amareladas ou verde-avermelhadas, estreito-triangulares,
margem serrilhada ou inteira na base e serrilhada em direção ao ápice; brácteas florais eretas, brancas, membranáceas, carenadas,
assimétricas, triangulares, glabras a esparsamente lepidotas, margem inteira ou serrilhada em direção ao ápice. Flores pediceladas,
raramente sésseis; sépalas brancas, inconspícuas, livres, parcialmente livres ou conatas, assimétricas, elípticas a triangulares,
margem inteira; pétalas brancas ou amarelo-alaranjadas a alaranjadas, livres, espatuladas, margem ciliada, portando um par de
apêndices quase que completamente adnatos à base da pétala, laminiformes, sublinear-lanceolados; estames livres, inclusos, filetes
filiformes, anteras lineares a oblongas, ápice apiculado; ovário ínfero, alvo, pluriovulado, estigma conduplicado-patente. Fruto
baga; sementes estriadas, pilosas. Grãos de pólen em mônades, médios, monossulcados, oblatos, exina reticulada, com o lúmen
dos retículos diminuindo próximo à abertura, margem não definida, membrana ornamentada com elementos inconspícuos da
sexina.

COMENTÁRIO

Lapanthus é caracterizado por apresentar folhas com margem serreada, inflorescência séssil, sépalas brancas, pétalas livres,
brancas a amarelo-alaranjadas, margem ciliada, apêndices petalíneos linear-lanceolados, estames livres e estigma conduplicado-
patente. É endêmico do estado de Minas Gerais, ocorrendo na porção sul da Cadeia do Espinhaço, restrito à face leste do planalto.
As espécies crescem, preferencialmente, em encostas sombreadas de afloramentos rochosos quatizíticos, próximos à cachoeiras
ou florestas de galeria em campos rupestres. Podem ser encontradas também em áreas de transição entre a vegetação dos campos
rupestres e da floresta estacional semidecidual (Louzada & Versieux 2010).

Forma de Vida
Erva

Substrato
Rupícola

DISTRIBUIÇÃO

Nativa, é endêmica do Brasil

Domínios Fitogeográficos
Cerrado

Tipos de Vegetação
Campo Rupestre, Floresta Estacional Semidecidual

Distribuição Geográfica
Ocorrências confirmadas
Sudeste (Minas Gerais)

CHAVE DE IDENTIFICAÇÃO
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Angiospermas Bromeliaceae A.Juss.

1. Lâmina foliar com face adaxial glabrescente, não formando bandas transversais; inflorescência composta; brácteas florais
lepidotas no ápice, margem serrilhada; sépalas triangulares; pétalas amarelo-alaranjadas a alaranjadas, 2,8–3,8 cm compr.; anteras
lineares............ Lapanthus duartei
1'. Lâmina foliar com face adaxial lepidota, formando bandas transversais esbranquiçadas; inflorescência pseudo-simples; brácteas
florais glabras, margem inteira; sépalas elípticas; pétalas brancas, ca. 4,0 cm compr.; anteras  oblongas.....................................
Lapanthus itambensis

BIBLIOGRAFIA

Leme, E.M.C. 1995. A new identity for a mysterious species. Journal of the Bromeliad Society 45: 3–5.
Leme, E., Heller, S., Zizka, G., Halbritter, H. 2017. New circumscription of Cryptanthus and new Cryptanthoid genera and
subgenera (Bromeliaceae: Bromelioideae) based on neglected morphological traits and molecular phylogeny. Phytotaxa, 318(1):
1–88.
Louzada, R.B. 2008. Taxonomia e citogenética das espécies de inflorescência séssil do gênero Orthophytum Beer (Bromeliaceae).
Dissertação de mestrado. Instituto de Botânica. São Paulo, São Paulo, 103 pp.
Louzada, R.B. & Versieux, L.M. 2010. Lapanthus (Bromeliaceae, Bromelioideae): A New Genus from the Southern Espinhaço
Range, Brazil. Syst. Bot. 35(3): 497–503.
Louzada, R.B. & Wanderley, M.G.L. 2012. A new combination in Lapanthus (Bromeliaceae). PhytoKeys 17: 63–68.
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Angiospermas Bromeliaceae A.Juss.

Lapanthus duartei (L.B.Sm.) Louzada &
Versieux
Tem como sinônimo
basiônimo Cryptanthus duartei L.B.Sm.
heterotípico Orthophytum supthutii E.Gross & W.Bertholtt

DESCRIÇÃO

Folha: bainha(s) pilosidade face(s) adaxial glabra(s)/face(s) abaxial lepidota(s); lâmina(s) foliar(es) pilosidade face(s) adaxial
glabrescente(s)/face(s) abaxial lepidota(s). Inflorescência: padrão composta(s). Flor: margem(ns) bráctea(s) floral(ais)
ápice(s) serrilhado(s); sépala(s) fusão completamente conata(s); pétala(s) cor amarela a(s) laranja.

DESCRIÇÃO ADICIONAL

Caule 1,0-2,0 x 0,7-1,0 cm. Folhas 5,9-23,6 cm compr.; bainha 0,9-1,1 x 1,1-1,6 cm, verde, face adaxial glabra, lustrosa,
face abaxial lepidota, margem serrilhada, dentes 0,1-0,5(-1,0) mm compr.; lâmina 5,0-22,5 x 0,8-1,0 cm, verde, face adaxial
glabrescente, não formando bandas transversais esbranquiçadas, face abaxial densamente lepidota, dentes da margem 0,3-0,6
mm compr. Inflorescência composta, ramos portando apenas flores férteis; brácteas primárias verdes; brácteas florais 1,0-1,3
x 0,2-0,5 cm, lepidotas no ápice, margem serrilhada em direção ao ápice. Flores  6-10(-30); sépalas 0,8-1,2 x 0,4-0,5 cm,
conatas, triangulares, lepidotas, indumento mais denso em direção ao ápice; pétalas 2,8-3,8 x 0,8-1,4 cm, amarelo-alaranjadas a
alaranjadas, ápice obtuso, apêndices 0,5-1,0 cm compr., com 1,0-5,0 mm de porção livre, margem regular, ápice agudo, inteiro a
irregularmente bífido; filetes do primeiro anel 2,3-3,1 cm compr., do segundo anel 2,6-3,4 cm compr., anteras 1,6-2,0 mm compr.,
lineares; ovário ca. 0,5 x 0,4 cm, óvulos ca. 30 por lóculo; estilete 3,2-4,0 cm compr., lobos do estigma ca. 2,0 mm compr. Frutos
castanhos.

COMENTÁRIO

Espécie endêmica da Serra do Cipó, encontrada em áreas de transição entre a vegetação de campo rupestre e floresta estacional
semidecidual, habitando encostas e paredes úmidas, próximas ou não de rios ou cachoeiras, podendo também crescer em fendas.
É facilmente reconhecida por apresentar face adaxial da lâmina foliar glabrescente, inflorescência composta, sépalas conatas e
pétalas amarelo-alaranjadas.

Forma de Vida
Erva

Substrato
Rupícola

DISTRIBUIÇÃO

Nativa, é endêmica do Brasil

Domínios Fitogeográficos
Cerrado

Tipos de Vegetação
Campo Rupestre, Floresta Estacional Semidecidual

Distribuição Geográfica
Ocorrências confirmadas
Sudeste (Minas Gerais)

MATERIAL TESTEMUNHO
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Angiospermas Bromeliaceae A.Juss.

E.M.C. Leme, 8439, RB,  (RB01207232), Minas Gerais
A.P. Duarte, s.n., US,  (US00026814), RB, 76607,  (RB00287206), Minas Gerais, Typus

IMAGENS DE CAMPO/ILUSTRAÇÕES

Figura 1: Lapanthus duartei (L.B.Sm.) Louzada & Versieux

Figura 2: Lapanthus duartei (L.B.Sm.) Louzada & Versieux
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Angiospermas Bromeliaceae A.Juss.

Figura 3: Lapanthus duartei (L.B.Sm.) Louzada & Versieux

BIBLIOGRAFIA

Gross, E. & Barthlott, W. 1990. Orthophytum supthutii, a striking new bromeliad. Journal of Bromeliad Society 40: 217–219.
Louzada, R.B. & Versieux, L.M. 2010. Lapanthus (Bromeliaceae, Bromelioideae): A New Genus from the Southern Espinhaço
Range, Brazil. Systematic Botany 35(3): 497–503.
Luiz-Santos, A. & Wanderley, M. D. G. L. (2012). Flora da Serra do Cipó, Minas Gerais: Bromeliaceae-Bromelioideae. Boletim
de Botânica, 30(2): 89-107.
Smith, L. B. 1955. The Bromeliaceae of Brazil. Smithsonian Miscellaneous Collection 126: 1–290.
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Angiospermas Bromeliaceae A.Juss.

Lapanthus itambensis (Versieux & Leme)
Louzada & Versieux
Tem como sinônimo
basiônimo Orthophytum itambense Versieux & Leme

DESCRIÇÃO

Folha: bainha(s) pilosidade face(s) adaxial glabra(s)/face(s) abaxial glabra(s); lâmina(s) foliar(es) pilosidade face(s) adaxial
lepidota(s)/face(s) abaxial lepidota(s). Inflorescência: padrão pseudo - simples. Flor: margem(ns) bráctea(s) floral(ais) inteira;
sépala(s) fusão livre(s) ou parcialmente livre(s); pétala(s) cor branca.

DESCRIÇÃO ADICIONAL

Caule ca. 1,5 x 1,5 cm. Folhas 10,5-34,3 cm compr.; bainha 1,5-1,8 x 1,0 cm, glauca, glabra em ambas as faces, margem
serrilhada, dentes 0,1-1,0 mm compr.; lâmina 9,0-32,5 x 0,7-1,0 cm, verde-clara, lepidota em ambas as faces, com uma banda de
tricomas alvos na face adaxial, dentes da margem 0,5-1,5 mm compr. Inflorescência pseudo-simples, ramos portando uma flor
fértil e outra abortada; brácteas primárias verdes, verde-amareladas ou verde-avermelhadas; brácteas florais ca. 1,1 x 0,3-0,6 cm,
glabras, margem inteira. Flores 10-20; sépalas ca. 1,2 x 0,3 cm, livres ou parcialmente livres (conatas na base ca. 1 mm compr.),
elípticas, esparsamente lepidotas em direção ao ápice; pétalas ca. 4,0 x 1,0 cm, brancas, ápice obtuso ou emarginado, apêndices
0,8-1,0 cm compr., com 2,5-4,0 mm de porção livre, margem irregular, ápice agudo a atenuado, inteiro ou irregularmente bífido;
filetes do primeiro anel ca. 2,5 cm compr., do segundo anel ca. 3,5 cm compr., anteras 2,9-3,4 mm compr., oblongas; ovário ca.
0,5 x 0,4 cm; óvulos ca. 30 por lóculo; estilete 2,8-3,7 cm compr., lobos do estigma 2,0-3,0 mm compr. Frutos alvos, próximo ao
ápice verdes, 3-alados; sementes 1,5-2,0 x 0,8 mm, numerosas, ca. 10, amarelo-amarronzadas, tornando-se marrons quando secas,
elipsoides a ovoides, rugosas, pilosas.

COMENTÁRIO

Esta espécie ocorre nos municípios de Santo Antônio do Itambé, Serro e São Gonçalo do Rio Preto, crescendo em paredões
húmidos de afloramentos rochosos, sombreados ou não, próximos a cachoeiras e florestas de galeria. Pode ser reconhecida pelas
folhas com bandas transversais de tricomas brancos na face adaxial, inflorescência pseudo-simples, sépalas livres ou parcialmente
livres e pétalas brancas.

Forma de Vida
Erva

Substrato
Rupícola

DISTRIBUIÇÃO

Nativa, é endêmica do Brasil

Domínios Fitogeográficos
Cerrado

Tipos de Vegetação
Campo Rupestre

Distribuição Geográfica
Ocorrências confirmadas
Sudeste (Minas Gerais)

MATERIAL TESTEMUNHO
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Angiospermas Bromeliaceae A.Juss.

Louzada, R.B., 6, SP,  (SP001775), Minas Gerais, Typus
Versieux, L.M., 302, MO (MO2434948), SEL, SPF, Minas Gerais, Typus
E.M.C. Leme, 9064, RB (RB01207280), Minas Gerais
N.F.O. Mota, 1507, SP,  (SP052752), Minas Gerais
Versieux, L.M., 149, SP,  (SP001777), BHCB,  (BHCB000099), RFA, HB, SEL, Minas Gerais, Typus

IMAGENS DE CAMPO/ILUSTRAÇÕES

Figura 1: Lapanthus itambensis (Versieux & Leme) Louzada & Versieux

Figura 2: Lapanthus itambensis (Versieux & Leme) Louzada & Versieux
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Angiospermas Bromeliaceae A.Juss.

Figura 3: Lapanthus itambensis (Versieux & Leme) Louzada & Versieux

BIBLIOGRAFIA

Louzada, R.B. & Versieux, L.M. 2010. Lapanthus (Bromeliaceae, Bromelioideae): A New Genus from the Southern Espinhaço
Range, Brazil. Systematic Botany 35(3): 497–503.
Versieux, L.M. & Leme, E.M.C. 2007. A new lithophytic Orthophytum (Bromeliaceae) from the Espinhac#o range, Minas Gerais,
Brazil. Novon 17: 130–134.
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Angiospermas Bromeliaceae A.Juss.

Lemeltonia Barfuss & W.Till
Este tratamento é composto pelos seguintes táxons: Lemeltonia, Lemeltonia monadelpha.

COMO CITAR

Araújo, C.C., Tardivo, R.C. 2020. Lemeltonia in Flora do Brasil 2020. Jardim Botânico do Rio de Janeiro. Disponível em: http://
floradobrasil.jbrj.gov.br/reflora/floradobrasil/FB619920.

DESCRIÇÃO

Epífitas, acaulescentes ou com caule curto, formando roseta laxa. Folhas geralmente semi-xeromórficas, densamente lepidotas;
lâminas estreito-triangulares. Inflorescência simples, laxa; Flores dísticas, frequentemente perfumadas; sépalas simétricas; pétalas
brancas ou raramente amareladas, livres, unguiculadas, com lobo expandido; estames profundamente inclusos na corola; filetes
conatos basalmente, algumas vezes conatos até próximo ao ápice, não adnatos às pétalas.

COMENTÁRIO

O gênero abrange sete espécies, das quais apenas Lemeltonia monadelpha (E. Morren) Barfuss & W.Till ocorre no Brasil.

Forma de Vida
Erva

Substrato
Epífita

DISTRIBUIÇÃO

Nativa, não é endêmica do Brasil

Domínios Fitogeográficos
Amazônia

Tipos de Vegetação
Floresta Ombrófila (Floresta Pluvial)

Distribuição Geográfica
Ocorrências confirmadas
Norte (Acre, Amazonas, Amapá, Pará, Roraima)

BIBLIOGRAFIA

BARFUSS, MHJ, TILL, W, LEME EMC, PINZÓN JP, MANZANARES JM, HALBRITTER H, SAMUEL R & BROWN
GK. 2016. Taxonomic revision of subfam. Tillandsioideae based on a multi-locus DNA sequence phylogeny and morphology.
Phytotaxa 279 (1): 1-97. http://dx.doi.org/10.11646/phytotaxa.279.1.1
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Angiospermas Bromeliaceae A.Juss.

Lemeltonia monadelpha (E.Morren)
Barfuss & W.Till
Tem como sinônimo
basiônimo Phytarrhiza monadelpha E.Morren
basiônimo Tillandsia monadelpha (E.Morren) Baker
heterotípico Catopsis alba E.Morren ex Baker
heterotípico Tillandsia graminifolia Baker
heterotípico Tillandsia monobotrya Mez

DESCRIÇÃO

Folhas numerosas, em roseta; lâmina estreito-triangular, verde a castanho, sub-ereta, recurvada a patente, esparso-lepidota;
Inflorescência simples, ereta; Brácteas florais ovadas, igualando as sépalas, esverdeadas, carenadas; Flores dísticas, subsésseis,
sub-densamente a laxamente dispostas na raque; Sépalas verdes, lanceoladas a elípticas, curto conatas, carenadas; Pétalas brancas
a amareladas, unguiculadas, lobo expandido, reflexo; estames inclusos, filetes basalmente monadelfos (conatos).  

Forma de Vida
Erva

Substrato
Epífita

DISTRIBUIÇÃO

Nativa, não é endêmica do Brasil

Domínios Fitogeográficos
Amazônia

Tipos de Vegetação
Floresta Ombrófila (Floresta Pluvial)

Distribuição Geográfica
Ocorrências confirmadas
Norte (Acre, Amazonas, Amapá, Pará, Roraima)

MATERIAL TESTEMUNHO

M.J.G. Hopkins, 2330, INPA
G.T. Prance, 9457, K,  (K000976150)

BIBLIOGRAFIA

Morren, E. 1882. Belg. Hortic. 32: 168, pl. 7.
Smith, L. B., & Downs, R. J. 1977. Tillandsioideae (Bromeliaceae).
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Angiospermas Bromeliaceae A.Juss.

Lindmania Mez
Este tratamento é composto pelos seguintes táxons: Lindmania, Lindmania argentea, Lindmania dendritica, Lindmania maguirei,
Lindmania nubigena, Lindmania piresii.

COMO CITAR

Forzza, R.C. 2020. Lindmania in Flora do Brasil 2020. Jardim Botânico do Rio de Janeiro. Disponível em: http://
floradobrasil.jbrj.gov.br/reflora/floradobrasil/FB34367.

DESCRIÇÃO

Ervas em geral de médio porte, 0,8-2 m alt., terrestres ou rupícolas. Folhas rosuladas, polísticas, não formando tanque;
bainhas distintas, usualmente bem desenvolvidas; lâminas coriáceas, lineares a triangulares com margem inteira ou fortemente
espinescente especialmente próximo a base. Pedúnculo quase sempre presente e bem desenvolvido. Inflorescência em racemo,
duplo ou triplo racemo heterotético, laxa ou congesta; brácteas florais evidentes na grande maioria das espécies. Flores em geral
pediceladas, actinomorfas; sépalas livres, menores que as pétalas, glabras a densamente lepidotas; pétalas livres, de cores variadas,
sem apêndices; estames em geral inclusos ou parcialmente exsertos, com filetes livres; ovário súpero. Fruto cápsula septicída.
Sementes fusiformes, bicaudadas.  

COMENTÁRIO

Lindmania é um gênero endêmico do Escudo das Guianas e abriga cerca de 40 espécies. Grande parte dos táxons registrados em
território brasileiro ocorre no Parque Nacional do Pico da Neblina e uma espécie, L. piresii, é endêmica da Serra do Aracá. Assim,
todas as espécies são registradas em Unidades de Conservação de Proteção Integral. 

Forma de Vida
Erva

Substrato
Rupícola, Terrícola

DISTRIBUIÇÃO

Nativa, não é endêmica do Brasil

Domínios Fitogeográficos
Amazônia

Tipos de Vegetação
Vegetação Sobre Afloramentos Rochosos

Distribuição Geográfica
Ocorrências confirmadas
Norte (Amazonas)

CHAVE DE IDENTIFICAÇÃO

1. Inflorescência em racemo; flores com pétalas amarelo-esverdeadas .......... L. maguirei
1’. Inflorescência em duplo ou triplo racemo heterotético; flores com pétalas brancas, róseas ou lilases.
2. Flores com pétalas brancas; lâmina foliar com margem inteira (Serra do Aracá) .. L. piresii
2’. Flores com pétalas brancas, róseas ou lilases; lâmina foliar com margem espinescente ao menos na base (Pico da Neblina).
3. Brácteas primárias maiores que a parte estéril do ramo de primeira ordem .... L. dendritica
3’. Brácteas primárias menores que a parte estéril do ramo de primeira ordem. 
4. Flores com pétalas róseas ou lilases; lâmina foliar 1-1,3 cm larg. ............ L. argentea
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Angiospermas Bromeliaceae A.Juss.

4’. Flores com pétalas brancas; lâmina foliar ca. 2,5 cm larg. ................. L. nubigena

BIBLIOGRAFIA

Givnish, T., K. Millam, P. Berry, & K. Sytsma. 2007. Phylogeny, Adaptive Radiation, and Historical Biogeography of
Bromeliaceae Inferred from ndhF Sequence Data. Aliso 23: 3–26.
Holst, B.K. 1997. Bromeliaceae. Fl. Venez. Guayana, 3: 548-676.
Mez, C. 1896. Bromeliaceae. Monogr. Phan. 9: 535 1896
Smith, L.B., Downs, R.J. 1974. Pitcairnioideae (Bromeliaceae). Flora Neotropica Monograph 14, 1-662. Hafner Press, New York,
New York, USA.
Smith, L. B. 1986. Revision of the Guayana highland Bromeliaceae. Annals of the Missouri Botanical Garden 73: 689–721.
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Angiospermas Bromeliaceae A.Juss.

Lindmania argentea L.B.Sm.
Tem como sinônimo
homotípico Cottendorfia argentea (L.B.Sm.) L.B.Sm

DESCRIÇÃO

Folha: lâmina(s) foliar(es) indumento flocoso(s); lâmina(s) foliar(es) margem(ns) espinescente(s). Inflorescência: tipo de
inflorescência(s) duplo racemo(s) heterotético. Flor: cor das pétala(s) rósea; pedicelo(s) presente(s).

COMENTÁRIO

Lindmania argentea é uma espécie com delimitação duvidosa. No Brasil é conhecida por poucas coletas, todas oriundas do Pico
da Neblina. 

Forma de Vida
Erva

Substrato
Rupícola, Terrícola

DISTRIBUIÇÃO

Nativa, não é endêmica do Brasil

Domínios Fitogeográficos
Amazônia

Tipos de Vegetação
Vegetação Sobre Afloramentos Rochosos

Distribuição Geográfica
Ocorrências confirmadas
Norte (Amazonas)

MATERIAL TESTEMUNHO

C. Farney, 850, INPA, 164617,  (INPA0164617), RB, 236606, ,  (RB00638442), MO
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Angiospermas Bromeliaceae A.Juss.

Lindmania dendritica (L.B.Sm.) L.B.Sm.
Tem como sinônimo
basiônimo Cottendorfia dentritica L.B.Sm.

DESCRIÇÃO

Folha: lâmina(s) foliar(es) indumento lepidoto(s); lâmina(s) foliar(es) margem(ns) espinescente(s). Inflorescência: tipo de
inflorescência(s) duplo racemo(s) heterotético. Flor: cor das pétala(s) desconhecida(s); pedicelo(s) presente(s).

COMENTÁRIO

Lindmania dendritica é conhecida apenas por uma coleta, oriunda do Pico da Neblina. 

Forma de Vida
Erva

Substrato
Rupícola

DISTRIBUIÇÃO

Nativa, não é endêmica do Brasil

Domínios Fitogeográficos
Amazônia

Tipos de Vegetação
Vegetação Sobre Afloramentos Rochosos

Distribuição Geográfica
Ocorrências confirmadas
Norte (Amazonas)

MATERIAL TESTEMUNHO

B. Maguire, 60543, US,  (US00088722), NY,  (NY00247058), NY,  (NY02331735), Roraima, Typus
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Angiospermas Bromeliaceae A.Juss.

Lindmania maguirei (L.B.Sm.) L.B.Sm.
Tem como sinônimo
basiônimo Cottendorfia maguirei L.B.Sm.

DESCRIÇÃO

Folha: lâmina(s) foliar(es) indumento lepidoto(s); lâmina(s) foliar(es) margem(ns) inteira. Inflorescência: tipo de
inflorescência(s) racemo(s). Flor: cor das pétala(s) amarela esverdeada; pedicelo(s) ausente(s).

Forma de Vida
Erva

Substrato
Rupícola

DISTRIBUIÇÃO

Nativa, é endêmica do Brasil

Domínios Fitogeográficos
Amazônia

Tipos de Vegetação
Vegetação Sobre Afloramentos Rochosos

Distribuição Geográfica
Ocorrências confirmadas
Norte (Amazonas)

MATERIAL TESTEMUNHO

C. Farney, 883, RB, 236587, ,  (RB00638477), INPA, 164625,  (INPA0164625)
B. Maguire, 60478, US,  (US00088745), NY,  (NY00247060), Amazonas, Typus
M.A. Moraes, 228, RB,  (RB01000325), Amazonas

1274

Coleção Flora do Brasil 2020 - Jardim Botânico do Rio de Janeiro

http://reflora.jbrj.gov.br/files/voucher.html?imagem=DZI/rb/0/63/84/77/00638477.dzi
http://reflora.jbrj.gov.br/files/voucher.html?imagem=DZI/rb/0/63/84/77/00638477-1.dzi
https://reflora.cria.org.br/inct/exsiccatae/image/format/jpeg/size/large/barcode/INPA0164625
http://reflora.jbrj.gov.br/files/voucher.html?imagem=DZI/us/us/0/8/87/45/us00088745.dzi
http://reflora.jbrj.gov.br/files/voucher.html?imagem=DZI/newyork/ny_/0/24/70/60/ny_00247060.dzi
http://reflora.jbrj.gov.br/files/voucher.html?imagem=DZI/rb/1/0/3/25/01000325.dzi


Angiospermas Bromeliaceae A.Juss.

Lindmania nubigena (L.B.Sm.) L.B.Sm.
DESCRIÇÃO

Folha: lâmina(s) foliar(es) indumento lepidoto(s)/flocoso(s); lâmina(s) foliar(es) margem(ns) espinescente(s). Inflorescência:
tipo de inflorescência(s) duplo racemo(s) heterotético/racemo(s). Flor: cor das pétala(s) branca; pedicelo(s) presente(s).

COMENTÁRIO

Lindmania nubigena é uma espécie conhecida apenas para a região do Pico da Neblina. 

Forma de Vida
Erva

Substrato
Rupícola

DISTRIBUIÇÃO

Nativa, não é endêmica do Brasil

Domínios Fitogeográficos
Amazônia

Tipos de Vegetação
Vegetação Sobre Afloramentos Rochosos

Distribuição Geográfica
Ocorrências confirmadas
Norte (Amazonas)

MATERIAL TESTEMUNHO

G. Martinelli, 17797, RB, ,  (RB00806125), Amazonas
B. Maguire, 42151, US, Amazonas, Typus
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Angiospermas Bromeliaceae A.Juss.

Lindmania piresii L.B.Sm. et al.
DESCRIÇÃO

Folha: lâmina(s) foliar(es) indumento lepidoto(s); lâmina(s) foliar(es) margem(ns) inteira. Inflorescência: tipo de
inflorescência(s) duplo racemo(s) heterotético. Flor: cor das pétala(s) branca; pedicelo(s) presente(s).

COMENTÁRIO

Lindmania piresii é uma espécie endêmica da Serra do Aracá, onde forma grandes populações nas fendas das rochas. 

Forma de Vida
Erva

Substrato
Rupícola

DISTRIBUIÇÃO

Nativa, é endêmica do Brasil

Domínios Fitogeográficos
Amazônia

Tipos de Vegetação
Vegetação Sobre Afloramentos Rochosos

Distribuição Geográfica
Ocorrências confirmadas
Norte (Amazonas)

MATERIAL TESTEMUNHO

R.C. Forzza, 8011, RB, ,  (RB00929949), Amazonas
G. Martinelli, 17253, RB,  (RB00929949), RB, , ,  (RB00686728), Amazonas
J.M. Pires, 15010, IAN (IAN145446), US,  (US01935115), US,  (US00005428), Amazonas, Typus
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Angiospermas Bromeliaceae A.Juss.

Lutheria Barfuss & W.Till
Este tratamento é composto pelos seguintes táxons: Lutheria, Lutheria splendens.

COMO CITAR

Kessous, I.M., Costa, A.F. 2020. Lutheria in Flora do Brasil 2020. Jardim Botânico do Rio de Janeiro. Disponível em: http://
floradobrasil.jbrj.gov.br/reflora/floradobrasil/FB618674.

DESCRIÇÃO

Plantas podendo alcançar 1 m de altura quando floridas, propagando-se por brotos laterais. Folhas formando rosetas funelformes
arqueadas; bainhas levemente diferenciadas das lâminas, elípticas, 11–12 cm de comprimento, densamente lepidotas, castanhas;
lâminas liguladas, 50–60 cm de comprimento, ápice de agudo a obtuso, esparsamente lepidotas, verdes com listras transversais
escuras (roxas-avermelhadas). Inflorescência simples, racemosa, pedúnculo ereto, alcançando 30–50 cm de comprimento, raque
com 12–20 flores, congesta, ereta; brácteas do pedúnculo imbricadas, eretas, ovadas, ápice agudo. Brácteas florais fortemente
imbricadas, estreito-triangulares, ápice acuminado, incurvado, 60–80 cm, fortemente carenadas em direção ao ápice, complanadas,
vermelhas, glabrescentes. Flores suberetas, levemente secundas, com antese diurna; pedicelos com ca. 4 mm de comprimento;
sépalas elípticas, ápice obtuso, ca. 2,5 cm de comprimento, inteiramente amarelas ou com ápices avermelhados; pétalas liguladas,
ca. 8 cm de comprimento, amarelas, com presença de apêndices na base; apêndices lineares, ca. 8 mm de comprimento; estames
exsertos, anteras dorsifixas; estigma espiral-conduplicado; ovário subcilíndrico com óvulos obtusos. Frutos capsulares cilíndricos,
excedendo as sépalas.

COMENTÁRIO

Gênero recentemente segregado de Vriesea Lindl.
Se diferencia morfologicamente principalmente pela morfologia do estigma (espiral-conduplicado) e pelos óvulos obtusos
(Barfuss et al. 2016).
Das quatro espécies conhecidas, apenas L. splendens ocorre no Brasil.

Forma de Vida
Erva

Substrato
Epífita

DISTRIBUIÇÃO

Nativa, não é endêmica do Brasil

Domínios Fitogeográficos
Amazônia

Tipos de Vegetação
Floresta Ombrófila (Floresta Pluvial)

Distribuição Geográfica
Ocorrências confirmadas
Norte (Pará)

BIBLIOGRAFIA

BARFUSS, M.H.J., TILL, W., LEME, E.M.C., PINZÓN, J.P., MANZANARES, J.M., HALBRITTER, H., SAMUEL, R. &
BROWN, G.K. 2016. Taxonomic revision of subfam. Tillandsioideae based on a multi-locus DNA sequence phylogeny and
morphology. Phytotaxa 279 (1): 1-97. http://dx.doi.org/10.11646/phytotaxa.279.1.1
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Angiospermas Bromeliaceae A.Juss.

SMITH, L.B. & DOWNS, R.J. 1977. Bromeliaceae, sub-family Tillandsioideae. Flora Neotropica 14(1): 659-1492.
GOUDA, E.J., 1987. Flora of the Guianas: Phanerogams. 189. Bromeliaceae subfamily Tillandsioideae (No. 3). Koeltz Scientific
Books.
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Angiospermas Bromeliaceae A.Juss.

Lutheria splendens (Brongn.) Barfuss &
W.Till
Tem como sinônimo
homotípico Vriesea splendens (Brongn.) Lem.

DESCRIÇÃO

Plantas podendo alcançar 1 m de altura quando floridas, propagando-se por brotos laterais. Folhas formando rosetas funelformes
arqueadas; bainhas levemente diferenciadas das lâminas, elípticas, 11–12 cm de comprimento, densamente lepidotas,
castanhas; lâminas liguladas, 50–60 cm de comprimento, ápice de agudo a obtuso, esparsamente lepidotas, verdes com listras
transversais escuras (roxas-avermelhadas). Inflorescência simples, racemosa, pedúnculo ereto, alcançando 30–50 cm de
comprimento, raque com 12–20 flores, congesta, ereta; brácteas do pedúnculo imbricadas, eretas, ovadas, ápice agudo. Brácteas
florais fortemente imbricadas, estreito-triangulares, ápice acuminado, incurvado, 60–80 cm, fortemente carenadas em direção
ao ápice, complanadas, vermelhas, glabrescentes. Flores suberetas, levemente secundas, com antese diurna; pedicelos com
ca. 4 mm de comprimento; sépalas elípticas, ápice obtuso, ca. 2,5 cm de comprimento, inteiramente amarelas ou com ápices
avermelhados; pétalas liguladas, ca. 8 cm de comprimento, amarelas, com presença de apêndices na base; apêndices lineares,
ca. 8 mm de comprimento; estames exsertos, anteras dorsifixas; estigma espiral-conduplicado; ovário subcilíndrico com óvulos
obtusos. Frutos capsulares cilíndricos, excedendo as sépalas.

COMENTÁRIO

Espécie (e gênero) com apenas uma coleta no Brasil no norte do Pará. Muito utilizada para fins ornamentais, sendo encontrada
cultivada ao longo de todo Brasil.

Forma de Vida
Erva

Substrato
Epífita

DISTRIBUIÇÃO

Nativa, não é endêmica do Brasil

Domínios Fitogeográficos
Amazônia

Tipos de Vegetação
Floresta Ombrófila (Floresta Pluvial)

Distribuição Geográfica
Ocorrências confirmadas
Norte (Pará)

MATERIAL TESTEMUNHO

J.B.F.da Silva, s.n., RB (RB01395436), Pará

BIBLIOGRAFIA

BARFUSS, MHJ, TILL, W, LEME EMC, PINZÓN JP, MANZANARES JM, HALBRITTER H, SAMUEL R & BROWN
GK. 2016. Taxonomic revision of subfam. Tillandsioideae based on a multi-locus DNA sequence phylogeny and morphology.
Phytotaxa 279 (1): 1-97. http://dx.doi.org/10.11646/phytotaxa.279.1.1
SMITH LB & DOWNS RJ. 1977. Bromeliaceae, sub-family Tillandsioideae. Flora Neotropica 14(1): 659-1492.
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GOUDA, E.J., 1987. Flora of the Guianas: Phanerogams. 189. Bromeliaceae subfamily Tillandsioideae (No. 3). Koeltz Scientific
Books.
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Angiospermas Bromeliaceae A.Juss.

Lymania R.W.Read
Este tratamento é composto pelos seguintes táxons: Lymania, Lymania alvimii, Lymania azurea, Lymania brachycaulis, Lymania
corallina, Lymania globosa, Lymania languida, Lymania marantoides, Lymania smithii, Lymania spiculata.

COMO CITAR

Sousa, L.O.F. 2020. Lymania in Flora do Brasil 2020. Jardim Botânico do Rio de Janeiro. Disponível em: http://
floradobrasil.jbrj.gov.br/reflora/floradobrasil/FB6121.

DESCRIÇÃO

Ervas, epífitas, propagacão por estolões de crescimento ascendente, geralmente alongados, cobertos por catáfilos imbricados,
membranáceos. ROSETAS formando um tanque, lageniforme à estreito infundibuliforme, com 5 a 10 folhas, cartáceas a
subcoriáceas, concolores ou discolores. BAINHAS FOLIARES elípticas, inteiras. LÂMINAS FOLIARES linear ou lanceolada,
pouco serrilhadas a subinteira, Frequentemente com um canal mediano superficial logo acima da bainha. ESCAPO ereto,
bem elevado ou incluso no tanque. BRÁCTEAS ESCAPAIS lineares a ovadas, membranáceas, inteiras, verde-claras a rosas,
senescentes durante a antese. INFLORESCÊNCIA frequentemente ramificadas, raramente simples, muitas vezes elevada bem
acima do tanque. BRÁCTEAS PRIMÁRIAS semelhantes às brácteas escapais. BRÁCTEAS FLORAIS ausentes ou inconspícuas.
FLORES hermafroditas, sésseis, com distribuição polística, laxas ou congestas nos ramos, inodoras, raramente perfumadas (L.
languida). SÉPALAS agudas a arredondadas, inteiras, assimétricas com uma asa lateral membranácea, geralmente conadas
ou raramente sublivres, bicarenadas ou carenas ausentes. PÉTALAS espatuladas, livres ou unidas, apêndices basais ausentes,
calosidades longitudinais presentes na face adaxial. ESTAMES com filetes antipétalos adnatos às pétalas e antissépalos livres, ou
todos adnatos ao tubo da corola. ESTIGMA espiral conduplicados, raramente com lobos não contorcidos (L. smithii), branco ou
verde claro. OVÁRIO ínfero, profundamente sulcado ou alado, tubo epigínico curto, placentação axial e apical, óvulos caudados.
FRUTO baga, subglobosa, profundamente sulcado ou alado, raramente liso.

Forma de Vida
Erva

Substrato
Epífita

DISTRIBUIÇÃO

Nativa, é endêmica do Brasil

Domínios Fitogeográficos
Mata Atlântica

Tipos de Vegetação
Floresta Ombrófila (Floresta Pluvial), Restinga

Distribuição Geográfica
Ocorrências confirmadas
Nordeste (Alagoas, Bahia, Pernambuco)

CHAVE DE IDENTIFICAÇÃO

1. Sépalas bicarenadas; flores 1.8–2.5 cm de comprimento ............................................................ 2
1#. Sépalas nunca carnadas; Flores 0.7–1.8 cm de comprimento ........................................................ 6
2. Inflorescância 4–8 cm de comprimento; Sépala e ovário vermelho, vermelho-coralino, ou rosa............................... 3
2#. Inflorescência 8–17 cm de comprimento; sépala e ovário verde........................................................ 4
3. Escapo incluso na roseta (ca. 6 cm de comprimento); brácteas florais ca. 0.5 cm de comprimento; sápalas 0.9–1.1 cm de
comprimento; pétalas ca. 1.5 cm...................................................................... L. brachycaulis
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Angiospermas Bromeliaceae A.Juss.

3#. Escapo excedendo o comprimento da roseta (ca. 12 cm de comprimento); Brácteas florais ausentes; sépalas 0.6–0.7 cm de
comprimento; pétalas 1.7–1.8 cm de comprimento........................................................... L. corallina
4. Escapo incluso na roseta (ca. 3 cm); inflorescância com ca. oito ramos; 10–20 flores por ramo...................... L. globosa
4#. Escapo excedendo o comprimento da roseta (12–17 cm de comprimento); Inflorescência com um a seis ramos e duas a cinco
flores por ramo ou não ramificada.................................................................................. 5
5. Inflorescência não ramificada....................................................................... L. marantoides
5#. Inflorescência com um a seis ramos e duas a cinco flores por ramo........................................... L. languida
6. Inflorescênia with four to nine flowers per branch; flowers 1.6–1.8 cm long ........................................ L. azurea
6#. Inflorescência with 10–20 flowers per branch; flowers 0.7–1.1 cm long.................................................. 7
7. Ramos da Inflorescência 3–5 cm de comprimento; Flores congestas nos ápices dos ramos ....................... L. spiculata
7#. Ramos da Inflorescência 9–13 cm de comprimento; Flores laxas ao longo do ramo....................................... 8
8. Inflorescência com um a cinco ramos, raramente simples; brácteas florais ausentes............................... L. smithii
8#. Inflorescência cinco a sete ramos; brácteas florais 0.2–0.3 cm de comprimento ................................... L. alvimii

BIBLIOGRAFIA

Siqueira-Filho, J.A. & Leme, E.M.C. 2006. Fragmentos de Mata Atlântica do Nordeste: Biodiversidade, conservação e suas
bromélias. Andrea Jakobsson Estúdio Editorial Ltda., Rio de Janeiro. 416 p.
Sousa, L.O.F. & Wendt, T. Taxonomy and conservation of the genus Lymania (Bromeliaceae) in the southern Bahian Atlantic
Forest Botanical Journal of the Linnean Society, 2008, 157: 47–66.
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Lymania alvimii (L.B.Sm. & R.W.Read)
R.W.Read
Tem como sinônimo
basiônimo Araeococcus alvimii L.B.Sm. & R.W.Read

DESCRIÇÃO

Folha: roseta(s) estreito(s) infundibuliforme(s)/infundibuliforme(s); lâmina(s) linear(es); margem(ns) serrilhada(s); ápice(s)
arredondado(s). Inflorescência: escapo excedendo a(s) roseta(s); inflorescência(s) paniculada(s). Flor: bráctea(s) floral(ais)
presente(s); disposição laxa(s); sépala(s) conata(s) até à metade; carena(s) carena(s) ausente(s); pétala(s) conação conata(s) até
a(s) metade; disposição na(s) antese levemente recurvada(s); cor branca.

DESCRIÇÃO ADICIONAL

ROSETTE funnelform, c. 35 cm high at anthesis, with five to eight leaves, chartaceous, concolorous green. LEAF SHEATHS
10 x 6–8 cm. LEAF BLADES 20 x 4 cm, linear, apex rounded and apiculate, serrulate, spines 1–2 mm. SCAPE c. 18 cm long,
elongated well above the tank, green. SCAPE BRACTS c. 4 cm long, linear, apex long-attenuate, light green. INFLORESCENCE
c. 20 cm long, paniculiform, with five to seven branches, 9–11 cm long, 10–18 flowers per branch, rachis green. FLORAL
BRACTS 0.2–0.3 cm long
excluding the 0.1 cm apiculus, lanceolate, apiculate, membranaceous, glabrous, entire or inconspicuouslyserrulate. FLOWERS
c. 1.1 m long, laxly arranged. SEPALS c. 0.4 cm long, rounded, connate for c. 0.2 cm, not carinate, green, glabrous. PETALS
c. 0.9 cm long, connate for c. 0.4 cm, slightly recurved at anthesis, white. STAMENS with all filaments adnate to the corolla
tube, filaments 0.4 cm long, anthers 0.3 cm long. OVARY c. 0.3 cm long, often nine-furrowed, light green, glabrous. FRUITS
conspicuously furrowed, purple.

Forma de Vida
Erva

Substrato
Epífita

DISTRIBUIÇÃO

Nativa, é endêmica do Brasil

Domínios Fitogeográficos
Mata Atlântica

Tipos de Vegetação
Floresta Ombrófila (Floresta Pluvial)

Distribuição Geográfica
Ocorrências confirmadas
Nordeste (Bahia)

MATERIAL TESTEMUNHO

E.M.C. Leme, 807, RB, 271822,  (RB00239106)

IMAGENS DE CAMPO/ILUSTRAÇÕES
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Figura 1: Lymania alvimii (L.B.Sm. & R.W.Read) R.W.Read

Figura 2: Lymania alvimii (L.B.Sm. & R.W.Read) R.W.Read

BIBLIOGRAFIA

Sousa, L.O.F. & Wendt, T. Taxonomy and conservation of the genus Lymania (Bromeliaceae) in the southern Bahian Atlantic
Forest Botanical Journal of the Linnean Society, 2008, 157: 47–66.
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Angiospermas Bromeliaceae A.Juss.

Lymania azurea Leme
Tem como sinônimo
heterotípico Araeococcus pseudocatopsis Philcox

DESCRIÇÃO

Folha: roseta(s) estreito(s) infundibuliforme(s) à lageniforme; lâmina(s) linear(es); margem(ns) serrilhada(s); ápice(s) agudo(s).
Inflorescência: escapo excedendo a(s) roseta(s); inflorescência(s) paniculada(s). Flor: bráctea(s) floral(ais) ausente(s);
disposição laxa(s); sépala(s) livre(s)/conata(s) na(s) base; carena(s) carena(s) ausente(s); pétala(s) conação livre(s); disposição
na(s) antese recurvada(s); cor branca com ápice(s) azulado.

DESCRIÇÃO ADICIONAL

ROSETTE lageniform to narrowly funnelform, 27–30 cm high at anthesis, with five to eight leaves, subcoriaceous, concolorous
green or discolorous with the adaxial surface green and the abaxial surface purple. LEAF SHEATHS 9.5 x 6.5 cm. LEAF
BLADES 15.5–22.5 x 4 cm, linear, apex acute, irregularly serrulate, spines c. 1 mm long. SCAPE 13–18 cm long, elongate well
above the tank, purple or purple–green. SCAPE BRACTS c. 3 cm long, linear, apex longattenuate, green. INFLORESCENCE
11–14 cm long, paniculiform, with three to six branches slightly geniculate, 4–10 cm long, four to nine flowers per branch, rachis
purple. FLORAL BRACTS absent. FLOWERS 1.6–1.8 cm long, laxly arranged. SEPALS c. 0.7 cm long, rounded, subfree,
not carinate, dark-green, glabrous. PETALS c. 1.5 cm long, free, recurved at anthesis, white with blue apex. STAMENS with
antipetalous filaments high adnate to the petals, the antisepalous ones free, filaments c. 1.0 cm long, anthers c. 0.3 cm long.
OVARY c. 0.7 cm long, often nine-furrowed, green and white near the apex, glabrous. FRUIT smooth, dark-green.

Forma de Vida
Erva

Substrato
Epífita

DISTRIBUIÇÃO

Nativa, é endêmica do Brasil

Domínios Fitogeográficos
Mata Atlântica

Tipos de Vegetação
Floresta Ombrófila (Floresta Pluvial), Restinga

Distribuição Geográfica
Ocorrências confirmadas
Nordeste (Bahia)

MATERIAL TESTEMUNHO

D.C. Zappi, s/n, RB, 282197,  (RB00287224), Typus
G. Martinelli, 15422, RB, 378067,  (RB00140979)
P. Leitman, 535, RB, 537010,  (RB00690723)

IMAGENS DE CAMPO/ILUSTRAÇÕES
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Angiospermas Bromeliaceae A.Juss.

Figura 1: Lymania azurea Leme

Figura 2: Lymania azurea Leme

BIBLIOGRAFIA

Sousa, L.O.F. & Wendt, T. Taxonomy and conservation of the genus Lymania (Bromeliaceae) in the southern Bahian Atlantic
Forest Botanical Journal of the Linnean Society, 2008, 157: 47–66.
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Angiospermas Bromeliaceae A.Juss.

Lymania brachycaulis (E.Morren ex
Baker) L.F.Sousa
Tem como sinônimo
basiônimo Aechmea brachycaulis Baker
basiônimo Lamprococcus brachycaulis E.Morren ex Baker

DESCRIÇÃO

Folha: roseta(s) lageniforme/estreito(s) infundibuliforme(s); lâmina(s) linear(es); margem(ns) serrilhada(s); ápice(s) agudo(s).
Inflorescência: escapo incluso(s) na(s) roseta(s); inflorescência(s) corimbiforme(s). Flor: bráctea(s) floral(ais) presente(s);
disposição congesta(s); sépala(s) conata(s) até à metade; carena(s) carenada(s) 2; pétala(s) conação livre(s); disposição na(s)
antese ereta(s); cor branca.

DESCRIÇÃO ADICIONAL

ROSETTE narrowly funnelform to broadly lageniform, 15–30 cm high at anthesis, with five to eight leaves, chartaceous,
discolorous with the adaxial surface purple–green and the abaxial surface purple. LEAF SHEATHS 8.5 x 4 cm. LEAF BLADES
17–18.5 x 2–5 cm, linear, apex acute and apiculate, irregularly serrulate, spines c. 0.5 mm long. SCAPE c. 6 cm long, included
within the tank, pale-rose. SCAPE BRACTS c. 3.5 cm long, excluding the 0.4 cm long apiculus, linear to ovate, apex rounded,
pale-rose. INFLORESCENCE c. 4 cm long, corymbiform, c. eight branches, 2–3 cm long, five to six flowers per branch,
rachis white. FLORAL BRACTS c. 0.5 cm long, linear, membranaceous, entire, sparsely covered by long branching trichomes.
FLOWERS 2.3–2.5 cm long, congested. SEPALS 0.9–1.1 cm long, acute and apiculate, connate almost to the middle, bicarinate,
red, sparsely covered by long branching trichomes. PETALS c. 1.5 cm long, free, erect at anthesis, white. STAMENS with
antipetalous filaments high adnate to the petals, the antisepalous ones free, filaments c. 0.9 cm long, anthers c. 0.5 cm long.
OVARY 0.6–0.8 cm long, often six-winged, rose, sparsely covered by long branching trichomes. FRUIT conspicuously winged,
green.

Forma de Vida
Erva

Substrato
Epífita

DISTRIBUIÇÃO

Nativa, é endêmica do Brasil

Domínios Fitogeográficos
Mata Atlântica

Tipos de Vegetação
Floresta Ombrófila (Floresta Pluvial)

Distribuição Geográfica
Ocorrências confirmadas
Nordeste (Bahia)

MATERIAL TESTEMUNHO

A.G. Coelho, 69, RB, 565888,  (RB00754117)
A.G. Coelho, 21, RB, 565890,  (RB00754121)

IMAGENS DE CAMPO/ILUSTRAÇÕES
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Angiospermas Bromeliaceae A.Juss.

Figura 1: Lymania brachycaulis (E.Morren ex Baker) L.F.Sousa

Figura 2: Lymania brachycaulis (E.Morren ex Baker) L.F.Sousa

BIBLIOGRAFIA

Sousa, L.O.F. & Wendt, T. Taxonomy and conservation of the genus Lymania (Bromeliaceae) in the southern Bahian Atlantic
Forest Botanical Journal of the Linnean Society, 2008, 157: 47–66.
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Angiospermas Bromeliaceae A.Juss.

Lymania corallina (Brong. ex Beer)
R.W.Read
Tem como sinônimo
basiônimo Lamprococcus corallinus Beer
homotípico Aechmea corallina (Beer) Brongn. ex Baker

DESCRIÇÃO

Folha: roseta(s) lageniforme; lâmina(s) linear(es); margem(ns) inteira; ápice(s) longo(s) atenuado(s). Inflorescência: escapo
excedendo a(s) roseta(s); inflorescência(s) corimbiforme(s). Flor: bráctea(s) floral(ais) ausente(s); disposição laxa(s)/
congesta(s); sépala(s) conata(s) na(s) base; carena(s) carenada(s) 2; pétala(s) conação livre(s); disposição na(s) antese ereta(s);
cor branca.

DESCRIÇÃO ADICIONAL

ROSETTE lageniform, 18–20 cm high at anthesis, with seven to ten leaves, chartaceous, concolorous green or discolorous with
the adaxial surface purple–green and the abaxial surface purple. LEAF SHEATHS 7 x 3.5 cm. LEAF BLADES 18–25 x 2.5 cm,
linear, apex long-attenuate, subentire with inconspicuous spines where the blades narrow (spinesshorter than 1 mm). SCAPE c.
12 cm long, extending well above the tank, red-greenish. SCAPE BRACTS 2.5– 2.7 cm long, excluding the 0.9 cm apiculus,
ovate, apex attenuate, green-reddish. INFLORESCENCE 4.5– 8 cm long, corymbiform, with three to six branches, 3–7 cm long,
three to five flowers per branch, rachis reddish. FLORAL BRACTS absent. FLOWERS c. 2.3 cm long, slightly congested to laxly
arranged. SEPALS 0.6–0.7 cm long, acute, connate at the base, bicarinate, coral-red, sparsely covered by trichomes. PETALS
1.7–1.8 cm long, free, erect at anthesis, white. STAMENS with antipetalous filaments high adnate to the petals, the antisepalous
ones free, filaments 1.0 cm long, anthers c. 0.3 cm long. OVARY 0.6–0.8 cm, often six-winged, coral-red, sparsely covered by
trichomes. FRUITS conspicuously winged, green. 

Forma de Vida
Erva

Substrato
Epífita

DISTRIBUIÇÃO

Nativa, é endêmica do Brasil

Domínios Fitogeográficos
Mata Atlântica

Tipos de Vegetação
Floresta Ombrófila (Floresta Pluvial), Restinga

Distribuição Geográfica
Ocorrências confirmadas
Nordeste (Bahia)

MATERIAL TESTEMUNHO

W.W. Thomas, 13046, RB, 417883, ,  (RB00236644)

IMAGENS DE CAMPO/ILUSTRAÇÕES
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Angiospermas Bromeliaceae A.Juss.

Figura 1: Lymania corallina (Brong. ex Beer) R.W.Read

Figura 2: Lymania corallina (Brong. ex Beer) R.W.Read
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Angiospermas Bromeliaceae A.Juss.

Lymania globosa Leme
DESCRIÇÃO

Folha: roseta(s) lageniforme; lâmina(s) lanceolada(s); margem(ns) inteira; ápice(s) agudo(s). Inflorescência: escapo incluso(s)
na(s) roseta(s); inflorescência(s) paniculada(s). Flor: bráctea(s) floral(ais) ausente(s)/inconspícua(s); disposição laxa(s);
sépala(s) conata(s) na(s) base; carena(s) carenada(s) 2; pétala(s) conação livre(s)/conata(s) na(s) base; disposição na(s) antese
patente(s) à levemente recurvada(s); cor branca com ápice(s) azulado.

DESCRIÇÃO ADICIONAL

ROSETTE broadly lageniform, 25–30 cm high at anthesis, with eight to ten leaves, chartaceous, discolorous with the adaxial
surface purple greenish and the abaxial surface purple. LEAF SHEATHS 12 x 3.5–4 cm. LEAF BLADES 33–35 x 5 cm,
lanceolate, apex acute and apiculate, subentire with inconspicuous spines (c. 1 mm long) where blades narrow. SCAPE c. 3 cm
long, included within the tank,
white-greenish. SCAPE BRACTS c. 3 cm long, linear, apex long-attenuate, green. INFLORESCENCE c. 17 cm long,
paniculiform, c. eight branches, 8–12 cm long, 10–20 flowers per branch, rachis white-greenish. FLORAL BRACTS absent or
inconspicuous. FLOWERS 1.8–2.0 cm long, laxly arranged. SEPALS c. 0.8 cm long, acute, connate for c. 0.3 cm, bicarinate,
green, glabrous. PETALS c. 1.5 cm long, almost free, patent to slightly recurved at anthesis, white with the apex greenish or blue.
STAMENS with antipetalous filaments high adnate to the petals, the antisepalous ones free, filaments 0.9 cm long, anthers 0.3 cm
long. OVARY c. 0.5 cm, often six-winged, light green, glabrous. FRUITS conspicuous winged, green.

Forma de Vida
Erva

Substrato
Epífita

DISTRIBUIÇÃO

Nativa, é endêmica do Brasil

Domínios Fitogeográficos
Mata Atlântica

Tipos de Vegetação
Floresta Ombrófila (Floresta Pluvial), Restinga

Distribuição Geográfica
Ocorrências confirmadas
Nordeste (Bahia)

MATERIAL TESTEMUNHO

W.W. Thomas, 10714, CEPEC, NY
E.M.C. Leme, 2989, RB, 558244,  (RB00734552)
F do S.Juchum, 12, RB, 421870,  (RB00321630)

IMAGENS DE CAMPO/ILUSTRAÇÕES
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Angiospermas Bromeliaceae A.Juss.

Figura 1: Lymania globosa Leme

Figura 2: Lymania globosa Leme
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Angiospermas Bromeliaceae A.Juss.

Lymania languida Leme
DESCRIÇÃO

Folha: roseta(s) lageniforme; lâmina(s) linear(es); margem(ns) inteira; ápice(s) agudo(s). Inflorescência: escapo excedendo
a(s) roseta(s); inflorescência(s) paniculada(s). Flor: bráctea(s) floral(ais) presente(s)/inconspícua(s); disposição laxa(s);
sépala(s) conata(s) na(s) base; carena(s) carenada(s) 2; pétala(s) conação livre(s); disposição na(s) antese levemente
recurvada(s)/ereta(s); cor branca com ápice(s) azulado.

DESCRIÇÃO ADICIONAL

ROSETTE lageniform, 25–30 cm high at anthesis, with eight to nine leaves, chartaceous, concolorous, green. LEAF SHEATHS
9–13 x 4–5.5 cm. LEAF BLADES 23–38 x 2–2.5 cm, linear, apex acuminate and shortly caudate, subentire with inconspicuous
spines (< 0.5 mm). SCAPE 15–17 cm long, extending well above the tank, greenish. SCAPE BRACTS 4.5–6 cm long, narrowly
lanceolate, apex acuminate, green. INFLORESCENCE 8–12 cm long, paniculiform, with one to six branches, 2.4–4 cm long, two
to five flowers per
branch, rachis green. FLORAL BRACTS c. 0.1 cm long, inconspicuous, subtriangular, membranaceous, glabrous. FLOWERS
1.9–2.0 cm long, slightly congested to laxly arranged, distinctly fragrant. SEPALS 0.6–0.7 cm long, acute, connate at the base,
bicarinate, palegreen except for the whitish apex, sparsely covered by branching trichomes to glabrescent. PETALS 1.3–1.4 cm
long, free, suberect at anthesis, white with pale blue apex. STAMENS with antipetalous filaments high adnate to the petals, the
antisepalous ones free, filaments c. 0.7 cm long, anthers c. 0.3 cm. OVARY c. 0.5 cm, often six-winged, pale green, sparsely
covered by branching trichomes to glabrescent. FRUITS unknown.

Forma de Vida
Erva

Substrato
Epífita

DISTRIBUIÇÃO

Nativa, é endêmica do Brasil

Domínios Fitogeográficos
Mata Atlântica

Tipos de Vegetação
Floresta Ombrófila (Floresta Pluvial)

Distribuição Geográfica
Ocorrências confirmadas
Nordeste (Bahia)

MATERIAL TESTEMUNHO

E.M.C. Leme, 6724, CEPEC,  (CEPEC00130078), Bahia, Typus
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Angiospermas Bromeliaceae A.Juss.

Lymania marantoides (L.B.Sm.)
R.W.Read
Tem como sinônimo
basiônimo Ronnbergia marantoides L.B.Sm.

DESCRIÇÃO

Folha: roseta(s) lageniforme; lâmina(s) lanceolada(s); margem(ns) serrilhada(s); ápice(s) agudo(s). Inflorescência: escapo
excedendo a(s) roseta(s); inflorescência(s) espiciforme. Flor: bráctea(s) floral(ais) ausente(s); disposição laxa(s); sépala(s)
conata(s); carena(s) carenada(s) 2; pétala(s) conação livre(s); disposição na(s) antese ereta(s); cor branca.

DESCRIÇÃO ADICIONAL

ROSETTE lageniform, 25–30 cm high at anthesis, with three to nine leaves, chartaceous, colour unknown. LEAF SHEATHS
c. 8.0 cm. LEAF BLADES 13–30 x 3.5–4.5 cm, lanceolate, apex acute and apiculate, serrate to subentire. SCAPE c. 12 cm
long, extending well above the tank, colour unknown. SCAPE BRACTS c. 5 cm long, linear, apex longattenuate, greenish.
INFLORESCENCE c. 9–11 cm long, spiciform, unbranched, rachis colour unknown. FLORAL BRACTS absent. FLOWERS 2–
2.5 cm long, laxly arranged. SEPALS c. 1 cm long, acute, connate, bicarinate, green, glabrous. PETALS c. 2 cm long, free, erect
at anthesis (?), white. STAMENS with antipetalous filaments high adnate to the petals, the antisepalous ones free, filaments and
anthers unknown. OVARY c. 0.7 cm, winged, green, glabrous. FRUITS unknown.

Forma de Vida
Erva

Substrato
Epífita

DISTRIBUIÇÃO

Nativa, é endêmica do Brasil

Domínios Fitogeográficos
Mata Atlântica

Tipos de Vegetação
Floresta Ombrófila (Floresta Pluvial)

Distribuição Geográfica
Ocorrências confirmadas
Nordeste (Bahia)

MATERIAL TESTEMUNHO

H.M. Curran, 142, US,  (US00624017), GH,  (GH00029001), Bahia, Typus
R. S. Pinheiro, 1205, CEPEC,  (CEPEC00007155), Bahia
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Angiospermas Bromeliaceae A.Juss.

Lymania smithii R.W.Read
DESCRIÇÃO

Folha: roseta(s) lageniforme; lâmina(s) lanceolada(s); margem(ns) inteira; ápice(s) agudo(s) à longo(s) atenuado(s).
Inflorescência: escapo excedendo a(s) roseta(s); inflorescência(s) paniculada(s). Flor: bráctea(s) floral(ais) ausente(s);
disposição laxa(s); sépala(s) conata(s) na(s) base; carena(s) carena(s) ausente(s); pétala(s) conação livre(s); disposição na(s)
antese recurvada(s); cor branca.

DESCRIÇÃO ADICIONAL

ROSETTE lageniform, 25–32 cm high at anthesis, with five to seven leaves, chartaceous, concolorous green or discolorous with
the adaxial surface green and the abaxial surface purple. LEAF SHEATHS 9–12 x 3.5–4 cm. LEAF BLADES 15–26 x 2–3 cm,
lanceolate, apex acute to long-attenuate, subentire with inconspicuous spines (< 1 mm) where the blade narrows. SCAPE 15–
18 cm long, elongate well above the tank, white-greenish. SCAPE BRACTS c. 3 cm long, linear, apex long attenuate, green.
INFLORESCENCE 15–19 cm long, paniculiform, one to five branches (usually three), 9–13 cm long, 12–20 flowers per branch,
rarely unbranched, rachis light green. FLORAL BRACTS absent. FLOWERS 0.7–0.8 cm long, laxly arranged. SEPALS c. 0.3 cm
long, acute, connate for c. 0.1 cm, not carinate, dark green, sparsely covered by short trichomes. PETALS 0.6–0.7 cm long, free,
recurved at anthesis, white. STAMENS with
antipetalous filaments high adnate to the petals, the antisepalous ones free, filaments c. 0.3 cm long, anthers c. 0.2 cm long.
OVARY c. 0.3 cm, deeply six-furrowed, light green, glabrous. FRUITS clearly furrowed, dark purple. 

Forma de Vida
Erva

Substrato
Epífita

DISTRIBUIÇÃO

Nativa, é endêmica do Brasil

Domínios Fitogeográficos
Mata Atlântica

Tipos de Vegetação
Floresta Ombrófila (Floresta Pluvial), Restinga

Distribuição Geográfica
Ocorrências confirmadas
Nordeste (Alagoas, Bahia, Pernambuco)

MATERIAL TESTEMUNHO

G. Martinelli, 8907, CEPEC, RB
J.A. Siqueira Filho, 797, UFP, CEPEC, RB, Pernambuco
E.N. de Matos, 3487, RB, 547133,  (RB00709852)
G. Martinelli, 15393, RB, 340850,  (RB00140969)

IMAGENS DE CAMPO/ILUSTRAÇÕES
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Angiospermas Bromeliaceae A.Juss.

Figura 1: Lymania smithii R.W.Read

Figura 2: Lymania smithii R.W.Read

BIBLIOGRAFIA

 
 
Siqueira-Filho, J.A. & Leme, E.M.C. 2006. Fragmentos de Mata Atlântica do Nordeste: Biodiversidade, conservação e suas
bromélias. Andrea Jakobsson Estúdio Editorial Ltda., Rio de Janeiro. 416 p.

1296

Coleção Flora do Brasil 2020 - Jardim Botânico do Rio de Janeiro

https://imagemcampo.jbrj.gov.br/producao%2Fimagens_de_campo%2F18544151.jpg
https://imagemcampo.jbrj.gov.br/producao%2Fimagens_de_campo%2F18544152.jpg


Angiospermas Bromeliaceae A.Juss.

Lymania spiculata Leme & Forzza
DESCRIÇÃO

Folha: roseta(s) infundibuliforme(s); lâmina(s) linear(es); margem(ns) serrilhada(s); ápice(s) arredondado(s). Inflorescência:
escapo excedendo a(s) roseta(s); inflorescência(s) paniculada(s). Flor: bráctea(s) floral(ais) presente(s); disposição laxa(s)/
congesta(s); sépala(s) conata(s) até à metade; carena(s) carena(s) ausente(s); pétala(s) conação conata(s) na(s) base; disposição
na(s) antese recurvada(s); cor branca.

DESCRIÇÃO ADICIONAL

ROSETTE funnelform, c. 35 cm high at anthesis; with six to eight leaves, chartaceous, concolorous green or discolorous with the
adaxial surface purple green and the abaxial surface purple. LEAF SHEATHS 9–11 x 3–5 cm. LEAF BLADES 19–45 x 4 cm,
linear, apex rounded and apiculate, irregularly serrulate, spines < 1 mm. SCAPE 16–19 cm long, elongate well above the tank,
green or purple. SCAPE BRACTS c. 4 cm long, linear, apex long-attenuate, light green. INFLORESCENCE 11–15 cm long,
paniculiform, with sixto seven branches, 3–5 cm long, 10–14 flowers per branch, rachis light green or purple. FLORAL BRACTS
c. 0.2 cm including the apiculus, lanceolate, apiculate, membranaceous, glabrous, entire or inconspicuously serrulate. FLOWERS
c. 1.0 cm long, laxly arranged at the base and congested towards the apex of the branches. SEPALS c. 0.5 cm long, rounded,
connate to the middle, not carinate, green, glabrous. PETALS c. 0.8 cm long, connate for c. 0.3 cm, recurved at anthesis, white.
STAMENS with all filaments adnate to the corolla tube, filaments c. 0.5 cm long, anthers c. 0.3 cm. OVARY c. 0.4 cm, often
nine-furrowed, light green, glabrous. FRUITS unknown.

Forma de Vida
Erva

Substrato
Epífita

DISTRIBUIÇÃO

Nativa, é endêmica do Brasil

Domínios Fitogeográficos
Mata Atlântica

Tipos de Vegetação
Floresta Ombrófila (Floresta Pluvial)

Distribuição Geográfica
Ocorrências confirmadas
Nordeste (Bahia)

MATERIAL TESTEMUNHO

Sousa, 418, RFA

IMAGENS DE CAMPO/ILUSTRAÇÕES
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Angiospermas Bromeliaceae A.Juss.

Figura 1: Lymania spiculata Leme & Forzza

Figura 2: Lymania spiculata Leme & Forzza
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Angiospermas Bromeliaceae A.Juss.

Mezobromelia L.B.Sm.
Este tratamento é composto pelos seguintes táxons: Mezobromelia, Mezobromelia pleiosticha.

COMO CITAR

Kessous, I.M. 2020. Mezobromelia in Flora do Brasil 2020. Jardim Botânico do Rio de Janeiro. Disponível em: http://
floradobrasil.jbrj.gov.br/reflora/floradobrasil/FB46500.

DESCRIÇÃO

Plantas epífitas, ca. 100-150 cm, propagando-se por rizomas. Folhas ca. 40, formando uma roseta
infundibuliforme; bainhas elípticas, 12–17 cm compr., acastanhadas, densamente lepidotas, esparsas em direção ao terço
superior; lâminas oblanceloadas a lineares, 40–60 x 3,5–5,5 cm, verdes, esparsamente lepidotas em ambas as faces, ápice agudo
a acuminado. Inflorescência composta, bipinada, racemosa, ca. 80–100 flores, ca. 70–100 cm, ereta, entrenós espaçados de 5
a 6 cm, pedúnculo ereto, ca. 40 cm, ca. 6,7 mm de diâmetro, glabro; brácteas do pedúnculo, eretas a suberetas, 18–20 x 3–4
cm, avermelhadas, densamente lepidotas; raque reta, ca. 40–60 cm, com ca. 6,5 mm de diâmetro; brácteas primárias largo-ovadas,
6–8 x 4 cm, avermelhadas, lepidotas, ápice acuminado; ramos ca. de 8–10, ca. 8 cm. Brácteas Florais elípticas, ápice obtuso
a agudo, 3 x 2 cm, carenadas, maiores que as sépalas, esparsamente lepidotas. Flores sem odor; cálice com sépalas oblongas,
levemente assimétricas, ápice obtuso, ca. 1,8–2 x 0,5–0,6 cm. Frutos suberetos, castanho-esverdeados, com bráctea persistente ca.
3 cm compr.

COMENTÁRIO

O gênero compõe o clado Cipuropsis-Mezobromelia e recentemente algumas de suas espécies foram transferidas para
Gregbrownia W. Till & Barfuss, gênero segregado de Mezobromelia. Ocorre principalmente no norte da América do Sul, Bolívia
e Antilhas (Barfuss et al. 2016).

Forma de Vida
Erva

Substrato
Epífita

DISTRIBUIÇÃO

Nativa, não é endêmica do Brasil

Domínios Fitogeográficos
Amazônia

Tipos de Vegetação
Floresta Ombrófila (Floresta Pluvial)

Distribuição Geográfica
Ocorrências confirmadas
Norte (Amazonas, Roraima)

BIBLIOGRAFIA

Barfuss, M.H.J., Till, W., Leme, E.M.C., Pinzón, J.P., Manzanares, J.M., Halbritter, H., Samuel, R. & Brown, G.K.
2016. Taxonomic revision of subfam. Tillandsioideae based on a multi-locus DNA sequence phylogeny and morphology.
Phytotaxa 279 (1): 1-97. http://dx.doi.org/10.11646/phytotaxa.279.1.1
Smith, L.B. & Downs, R.J. 1977. Bromeliaceae, subfamily Tillandsioideae. Flora Neotropica 14(1): 659-1492.
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Angiospermas Bromeliaceae A.Juss.

Mezobromelia pleiosticha (Griseb.) Utley
& H.Luther
Tem como sinônimo
basiônimo Tillandsia pleiosticha Griseb.
homotípico Guzmania pleiosticha (Griseb.) Mez
homotípico Vriesea pleiosticha (Griseb.) Gouda
heterotípico Guzmania splitgerberi Mez
heterotípico Vriesea splitgerberi (Mez) L.B.Sm. & Pittendr.

DESCRIÇÃO

Plantas epífitas, ca. 100-150 cm, propagando-se por rizomas. Folhas ca. 40, formando uma roseta
infundibuliforme; bainhas elípticas, 12–17 cm compr., acastanhadas, densamente lepidotas, esparsas em direção ao terço
superior; lâminas oblanceloadas a lineares, 40–60 x 3,5–5,5 cm, verdes, esparsamente lepidotas em ambas as faces, ápice agudo
a acuminado. Inflorescência composta, bipinada, racemosa, ca. 80–100 flores, ca. 70–100 cm, ereta, entrenós espaçados de 5
a 6 cm, pedúnculo ereto, ca. 40 cm, ca. 6,7 mm de diâmetro, glabro; brácteas do pedúnculo, eretas a suberetas, 18–20 x 3–4
cm, avermelhadas, densamente lepidotas; raque reta, ca. 40–60 cm, com ca. 6,5 mm de diâmetro; brácteas primárias largo-ovadas,
6–8 x 4 cm, avermelhadas, lepidotas, ápice acuminado; ramos ca. de 8–10, ca. 8 cm. Brácteas Florais elípticas, ápice obtuso
a agudo, 3 x 2 cm, carenadas, maiores que as sépalas, esparsamente lepidotas. Flores sem odor; cálice com sépalas oblongas,
levemente assimétricas, ápice obtuso, ca. 1,8–2 x 0,5–0,6 cm. Frutos suberetos, castanho-esverdeados, com bráctea persistente ca.
3 cm compr.

Forma de Vida
Erva

Substrato
Epífita

DISTRIBUIÇÃO

Nativa, é endêmica do Brasil

Domínios Fitogeográficos
Amazônia

Tipos de Vegetação
Floresta Ombrófila (Floresta Pluvial)

Distribuição Geográfica
Ocorrências confirmadas
Norte (Amazonas, Roraima)

MATERIAL TESTEMUNHO

Mesquita, M.R., 3, INPA, RB, RB, 424939,  (RB00655132), Amazonas
G.T. Prance, 9637, INPA, 26773,  (INPA0026773), Roraima

IMAGENS DE CAMPO/ILUSTRAÇÕES
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Angiospermas Bromeliaceae A.Juss.

Figura 1: Mezobromelia pleiosticha (Griseb.) Utley & H.Luther

Figura 2: Mezobromelia pleiosticha (Griseb.) Utley & H.Luther
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Angiospermas Bromeliaceae A.Juss.

Navia Mart. ex Schult. & Schult.f.
Este tratamento é composto pelos seguintes táxons: Navia, Navia affinis, Navia corrugata, Navia crispa, Navia eldorado, Navia
myriantha, Navia piresii, Navia tenuifolia.

COMO CITAR

Forzza, R.C., Barbosa-Silva, R.G. 2020. Navia in Flora do Brasil 2020. Jardim Botânico do Rio de Janeiro. Disponível em:
http://floradobrasil.jbrj.gov.br/reflora/floradobrasil/FB34371.

DESCRIÇÃO

Erva rupícola ou terrestre. Folhas rosuladas, não formando tanque; lâmina foliar linear a linear-triangular, em geral coriácea,
margem fortemente espinescente ou com pequenos acúleos quase imperceptíveis. Pedúnculo normalmente pouco desenvolvido,
raramente superando a roseta foliar. Inflorescência terminal, inserida na roseta foliar, capituliforme ou raramente panícula;
brácteas florais conspícuas. Flores sésseis ou curtamente pediceladas; sépalas livres ou conatas; pétalas livres ou brevemente
conatas, alvas, amarelas ou alaranjadas; estames livres ou parcialmente adnatos as pétalas, frequentemente exsertos com  anteras
lineares ou sagitadas; ovário súpero até ínfero. Fruto cápsula, com deiscência septicída e/ou loculicida.
 

COMENTÁRIO

Navia é um gênero que ocorre exclusivamente do norte da América do Sul, sendo especialmente diverso na Província do Pantepui.
Abriga atualmente cerca de 95 espécies, das quais apenas sete ocorrem no extremo norte do território brasileiro (Barbosa-Silva et
al. 2018). 

Forma de Vida
Erva

Substrato
Rupícola

DISTRIBUIÇÃO

Nativa, não é endêmica do Brasil

Domínios Fitogeográficos
Amazônia

Tipos de Vegetação
Campo Rupestre, Vegetação Sobre Afloramentos Rochosos

Distribuição Geográfica
Ocorrências confirmadas
Norte (Amazonas)

CHAVE DE IDENTIFICAÇÃO

1. Flores com sépalas de até  8 mm compr. 
2. Lâmina foliar lanceolada, 1,5-2,5 x (4-)5-7 cm; flores com pétalas amarelas ............ N. tenuifolia (Serra do Aracá)
2’. Lâmina foliar linear, 12(15) x 24 cm; flores com pétalas alvas ...................... N. crispa (Serra de Tunuí, Serra Pirapucú)
1’. Flores com sépalas maiores que 9 mm compr. 
3. Lâmina foliar 3–4 mm larg., sépalas com menos de 1 cm compr. ........................ N. piresii (Serra do Aracá)
3’. Lâmina foliar 7–12 mm larg., sépalas maiores que 1,1 cm compr. 
4. Brácteas primárias ovadas, com menos que 1 cm compr. ............ N. myriantha (Serra do Padre = Cerro Dimiti)
4’. Brácteas primárias elípticas ou lineares, maiores que 1,5 cm compr. 
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Angiospermas Bromeliaceae A.Juss.

5. Brácteas primárias lineares, maiores que 2 cm compr.; flores com pétalas alaranjadas ........... N. eldorado (Serra do Aracá)
5’. Brácteas primárias elípticas, 1,5 cm compr. ou menores; flores com pétalas alvas. 
6. Lâmina foliar plana, 25-39 x 1 cm; brácteas primárias ca. 1,5 cm compr.............. N. affinis (Serra Pirapucú)
6’. Lâmina foliar corrugada, 6-16 x 0,7-1(-1,2) cm; brácteas primárias ca. 0,9 cm compr. ......................................... N.
corrugata (Serra do Aracá)

BIBLIOGRAFIA

Barbosa-Silva, R.G., M. Trovó, G. Martinelli, & R. C. Forzza. 2018. Up on the table mountains in Brazil: new Bromeliaceae and
Eriocaulaceae (Poales) from the Pantepui in the Guayana Shield. Plant Ecology and Evolution 151: 130–141.
Holst, B.K. 1997. Bromeliaceae. Fl. Venez. Guayana, 3: 548-676.
Smith L.B. 1957. Bromeliaceae. In: Maguire B., Wurdack J.J and Collaborators (eds) Botany of the Phelps’ Venezuelan
GuayanaExpeditions-II Uiapan-tepui, Estado Bolivar. Memoirs of the New York Botanical Garden 9(3): 283–318.
Smith L.B. 1960. Bromeliaceae. In: Maguire B., Wurdack J.J andCollaborators (eds) The Botany of the Guayana Highland – Part
IV. Memoirs of the New York Botanical Garden 10(2): 1–37.
Smith L.B., Downs R.J. 1974. Pitcairnioideae (Bromeliaceae). Flora Neotropica 14(1). New York, Hafner Press.
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Angiospermas Bromeliaceae A.Juss.

Navia affinis L.B.Sm.
DESCRIÇÃO

Folha: cor da lâmina(s) verde; forma da lâmina(s) lanceada(s); margem(ns) da lâmina(s) levemente espinescente(s) ou
inerme(s). Inflorescência: ramificação(ções) simples; bráctea(s) primária(s) ausente(s); forma da bráctea(s) floral(ais)
elíptica(s). Flor: pedicelo(s) ausente(s); sépala(s) carenada(s); cor das sépala(s) desconhecida(s); forma das pétala(s)
desconhecida(s); cor das pétala(s) branca.

COMENTÁRIO

Navia affinis é uma espécie pouco conhecida que ocorre no Pico da Neblina e na Serra do Pirapucú. Todos os registros desta
espécie em território brasileiro são anteriores à década 1980.

Forma de Vida
Erva

Substrato
Rupícola

DISTRIBUIÇÃO

Nativa, não é endêmica do Brasil

Domínios Fitogeográficos
Amazônia

Tipos de Vegetação
Vegetação Sobre Afloramentos Rochosos

Distribuição Geográfica
Ocorrências confirmadas
Norte (Amazonas)

MATERIAL TESTEMUNHO

B. Maguire, 42470, K,  (K000321676), RB, 103849,  (RB00287227), Typus
N.T. Silva, 60912, K, 103849,  (K000973253), NY, 103849,  (NY02171574), US, 103849,  (US01935275), Amazonas

BIBLIOGRAFIA

Mem. N. Y. Bot. Gard. 10: No. 2 21 (1960)x. No. 2 21 (19
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Angiospermas Bromeliaceae A.Juss.

Navia corrugata Barbosa-Silva &
Martinelli
DESCRIÇÃO

Folha: cor da lâmina(s) verde; forma da lâmina(s) lanceada(s); margem(ns) da lâmina(s) espinescente(s). Inflorescência:
ramificação(ções) composta(s); bráctea(s) primária(s) lanceolada(s); forma da bráctea(s) floral(ais) elíptica(s). Flor:
pedicelo(s) ausente(s); sépala(s) carenada(s); cor das sépala(s) branca; forma das pétala(s) oblanceolada(s); cor das pétala(s)
branca.

COMENTÁRIO

Navia corrugata é conhecida até o momento apenas para a área do Parque Estadual da Serra do Aracá, onde forma densas
populações em paredões úmidos e sombreados da Serra do Aracá. 

Forma de Vida
Erva

Substrato
Rupícola

DISTRIBUIÇÃO

Nativa, é endêmica do Brasil

Domínios Fitogeográficos
Amazônia

Tipos de Vegetação
Campo Rupestre

Distribuição Geográfica
Ocorrências confirmadas
Norte (Amazonas)

MATERIAL TESTEMUNHO

G. Martinelli, 17019, RB,  (RB00686444), Amazonas, Typus

IMAGENS DE CAMPO/ILUSTRAÇÕES
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Angiospermas Bromeliaceae A.Juss.

Figura 1: Navia corrugata Barbosa-Silva & Martinelli

Figura 2: Navia corrugata Barbosa-Silva & Martinelli
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Angiospermas Bromeliaceae A.Juss.

Navia crispa L.B.Sm.
DESCRIÇÃO

Folha: cor da lâmina(s) verde; forma da lâmina(s) linear(es); margem(ns) da lâmina(s) levemente espinescente(s) ou
inerme(s). Inflorescência: ramificação(ções) composta(s); bráctea(s) primária(s) ovada(s); forma da bráctea(s) floral(ais)
ovada(s). Flor: pedicelo(s) presente(s); sépala(s) carenada(s); cor das sépala(s) desconhecida(s); forma das pétala(s)
desconhecida(s); cor das pétala(s) branca.

Forma de Vida
Erva

Substrato
Rupícola

DISTRIBUIÇÃO

Nativa, não é endêmica do Brasil

Domínios Fitogeográficos
Amazônia

Tipos de Vegetação
Vegetação Sobre Afloramentos Rochosos

Distribuição Geográfica
Ocorrências confirmadas
Norte (Amazonas)

MATERIAL TESTEMUNHO

B. Maguire, 30966, P (P00713102), Typus
R.L. Fróes, 21379, IAN (IAN016849), Amazonas

BIBLIOGRAFIA

Phytologia 4: 378 (1953). 4: 378 (1953).
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Angiospermas Bromeliaceae A.Juss.

Navia eldorado Barbosa-Silva & Forzza
DESCRIÇÃO

Folha: cor da lâmina(s) glauca(s); forma da lâmina(s) lanceada(s); margem(ns) da lâmina(s) espinescente(s). Inflorescência:
ramificação(ções) composta(s); bráctea(s) primária(s) lanceolada(s); forma da bráctea(s) floral(ais) linear(es). Flor:
pedicelo(s) ausente(s); sépala(s) carenada(s); cor das sépala(s) laranja; forma das pétala(s) oblanceolada(s); cor das pétala(s)
laranja.

COMENTÁRIO

Navia eldorado é uma espécie conhecida até o momento somente para a área do Parque Estadual da Serra do Aracá. Ocorre como
rupícola em pequenas touceiras no topo da Serra do Aracá. 

Forma de Vida
Erva

Substrato
Rupícola

DISTRIBUIÇÃO

Nativa, é endêmica do Brasil

Domínios Fitogeográficos
Amazônia

Tipos de Vegetação
Campo Rupestre

Distribuição Geográfica
Ocorrências confirmadas
Norte (Amazonas)

MATERIAL TESTEMUNHO

R.C. Forzza, 8010, RB,  (RB00851931), Amazonas, Typus
R.C. Forzza, 8029, RB,  (RB00929948), Amazonas, Typus

IMAGENS DE CAMPO/ILUSTRAÇÕES
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Angiospermas Bromeliaceae A.Juss.

Figura 1: Navia eldorado Barbosa-Silva & Forzza

Figura 2: Navia eldorado Barbosa-Silva & Forzza

Figura 3: Navia eldorado Barbosa-Silva & Forzza
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Angiospermas Bromeliaceae A.Juss.

Navia myriantha L.B.Sm.
DESCRIÇÃO

Folha: cor da lâmina(s) verde; forma da lâmina(s) linear(es); margem(ns) da lâmina(s) levemente espinescente(s) ou
inerme(s). Inflorescência: ramificação(ções) simples; bráctea(s) primária(s) ausente(s); forma da bráctea(s) floral(ais)
ovada(s). Flor: pedicelo(s) ausente(s); sépala(s) carenada(s); cor das sépala(s) desconhecida(s); forma das pétala(s)
desconhecida(s); cor das pétala(s) amarela.

Forma de Vida
Erva

Substrato
Rupícola

DISTRIBUIÇÃO

Nativa, desconhecido

Domínios Fitogeográficos
Amazônia

Tipos de Vegetação
Vegetação Sobre Afloramentos Rochosos

Distribuição Geográfica
Ocorrências confirmadas
Norte (Amazonas)

MATERIAL TESTEMUNHO

R.E. Schultes, 9955, US,  (US00479219), US,  (US00089026), Amazonas, Typus
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Angiospermas Bromeliaceae A.Juss.

Navia piresii L.B.Sm. et al.
DESCRIÇÃO

Folha: cor da lâmina(s) verde; forma da lâmina(s) linear(es); margem(ns) da lâmina(s) levemente espinescente(s) ou
inerme(s). Inflorescência: ramificação(ções) simples; bráctea(s) primária(s) ausente(s); forma da bráctea(s) floral(ais)
linear(es). Flor: pedicelo(s) ausente(s); sépala(s) desconhecida(s); cor das sépala(s) desconhecida(s); forma das pétala(s)
desconhecida(s); cor das pétala(s) amarela.

COMENTÁRIO

Navia piresii é uma espécie conhecida apenas para o Parque Estadual da Serra do Aracá. Pode ser diferenciada das demais
espécies da área por apresentar folhas centrais da roseta foliar alvas quando em flor. 

Forma de Vida
Erva

Substrato
Rupícola

DISTRIBUIÇÃO

Nativa, é endêmica do Brasil

Domínios Fitogeográficos
Amazônia

Tipos de Vegetação
Campo Rupestre

Distribuição Geográfica
Ocorrências confirmadas
Norte (Amazonas)

MATERIAL TESTEMUNHO

R.C. Forzza, 7984, RB,  (RB00929921), Amazonas
J.M. Pires, 15014 (37), RB,  (RB00644392), IAN (IAN145450), Amazonas, Typus

IMAGENS DE CAMPO/ILUSTRAÇÕES
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Angiospermas Bromeliaceae A.Juss.

Figura 1: Navia piresii L.B.Sm. et al.

Figura 2: Navia piresii L.B.Sm. et al.
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Angiospermas Bromeliaceae A.Juss.

Navia tenuifolia Barbosa-Silva & Forzza
DESCRIÇÃO

Folha: cor da lâmina(s) verde; forma da lâmina(s) lanceada(s); margem(ns) da lâmina(s) espinescente(s). Inflorescência:
ramificação(ções) composta(s); bráctea(s) primária(s) linear(es) triangular(es); forma da bráctea(s) floral(ais) linear(es). Flor:
pedicelo(s) ausente(s); sépala(s) carenada(s); cor das sépala(s) laranja; forma das pétala(s) linear(es); cor das pétala(s) laranja.

COMENTÁRIO

Navia tenuifolia é uma espécie conhecida até o momento somente para a área do Parque Estadual da Serra do Aracá. Ocorre
pendurada nos paredões úmidos da Serra do Aracá, onde forma verdadeiras "cortinas". 

Forma de Vida
Erva

Substrato
Rupícola

DISTRIBUIÇÃO

Nativa, é endêmica do Brasil

Domínios Fitogeográficos
Amazônia

Tipos de Vegetação
Campo Rupestre

Distribuição Geográfica
Ocorrências confirmadas
Norte (Amazonas)

MATERIAL TESTEMUNHO

J.J. Pipoly, 6869A, NY,  (NY02481739), Amazonas
R.C. Forzza, 8006, RB,  (RB00929944), Amazonas, Typus
I.L. Amaral, 1609, RB,  (RB00644376), Amazonas, Typus
G. Martinelli, 17051, RB,  (RB00686484), Amazonas, Typus

IMAGENS DE CAMPO/ILUSTRAÇÕES
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Figura 1: Navia tenuifolia Barbosa-Silva & Forzza

Figura 2: Navia tenuifolia Barbosa-Silva & Forzza

Figura 3: Navia tenuifolia Barbosa-Silva & Forzza
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Neoglaziovia Mez
Este tratamento é composto pelos seguintes táxons: Neoglaziovia, Neoglaziovia burlemarxii, Neoglaziovia concolor, Neoglaziovia
variegata.

COMO CITAR

Tardivo, R.C. 2020. Neoglaziovia in Flora do Brasil 2020. Jardim Botânico do Rio de Janeiro. Disponível em: http://
floradobrasil.jbrj.gov.br/reflora/floradobrasil/FB16609.

DESCRIÇÃO

Plantas terrestres, rupícolas, xerofíticas, suculentas. Caule pouco desenvolvido. Folhas poucas, estreitas, alongadas, suculentas,
formando uma roseta fasciculada; bainha inconspícua, estreita, alongada, inteira, geralmente com indumento esbranquiçado;
lâmina foliar linear, acuminada, pungente,  inteiramente verde ou com listras verdes e brancas, margens geralmente revolutas,
levemente denteadas, lepidota em ambos os lados. Escapo floral exserto, ereto, geralmente branco-floculoso; brácteas do escapo
excedendo os internós, subfoliáceas, geralmente em pequeno número. Inflorescência racemo, laxa a sublaxa, 10-60 flores
polísticas. Brácteas florais evidentes, geralmente lineares, agudas, as inferiores excedendo as flores, as superiores menores que
os pedicelos. Flores andróginas; sépalas subsimétricas, suborbiculares a largamente ovais,  livres ou levemente conatas na base,
obtusas a mucronadas, róseas ou róseas com manchas vermelhas;  pétalas simétricas, liguladas, obtusas a largamente arredondadas
com apêndices subinteiros ou fimbriados na base, livres, purpúreas; estames inclusos, filetes livres entre si; gineceu com ovário
ínfero, elipsóide ou subovóide, óvulos pouco numerosos, curto-caudados. Fruto alargado, suculento.
Este gênero é endêmico da Caatinga. São plantas hipoxerófilas e edáficas, habitando em solos não compactados com rizomas
emitindo brotos aéreos.

Forma de Vida
Erva

Substrato
Rupícola, Terrícola

DISTRIBUIÇÃO

Nativa, é endêmica do Brasil

Domínios Fitogeográficos
Caatinga

Tipos de Vegetação
Caatinga (stricto sensu)

Distribuição Geográfica
Ocorrências confirmadas
Nordeste (Alagoas, Bahia, Ceará, Maranhão, Paraíba, Pernambuco, Piauí, Rio Grande do Norte, Sergipe)
Sudeste (Minas Gerais)

CHAVE DE IDENTIFICAÇÃO

1.Lâminas foliares verdes em toda a sua extensão.........................2
 
   2.Sépalas levemente unidas na base, róseas com manchas vermelhas..N. concolor
 
         2´. Sépalas livres, róseas...................................N. burle-marxii
 
1´Lâminas foliares variegadas com faixas verdes e brancas ...........N. variegata
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BIBLIOGRAFIA

Benzing, D. H. 2000. Bromeliaceae: Profile of an Adaptative Radiation. Cambridge Univ. Press. 690p.
Smith, L. B. & Downs, R. J. 1979. Bromelioideae (Bromeliaceae). Flora Neotrop. Monogr. 14 (3): 1493-2142.
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Neoglaziovia burlemarxii Leme
DESCRIÇÃO

Folha: lâmina(s) foliar(es) ereta(s)/espinescente(s)/involuta(s)/linear(es)/rígida(s)/sempre verde(s); indumento densamente
lepidota(s) em amba(s) face(s); bráctea(s) escapo excedendo os internó(s)/densamente branco lepidota(s)/triangular(es)/
serreada(s). Inflorescência: inflorescência(s) laxa(s); flor(es) até 40. Flor: conação sépala(s) livre(s); formato sépala(s)
oval(ais); ápice(s) sépala(s) agudo(s); cor sépala(s) rósea; formato pétala(s) ligulada(s)/ápice(s) obtuso(s); cor pétala(s)
purpúrea/apêndice(s) petalífero(s) fimbriado(s); formato ovário(s) elipsoide; placentação central(ais).

Forma de Vida
Erva

Substrato
Terrícola

DISTRIBUIÇÃO

Nativa, é endêmica do Brasil

Domínios Fitogeográficos
Caatinga

Tipos de Vegetação
Caatinga (stricto sensu)

Distribuição Geográfica
Ocorrências confirmadas
Nordeste (Bahia)

MATERIAL TESTEMUNHO

Burle Marx, R., s.n., RB, 282196,  (RB00286282), Bahia, Typus

BIBLIOGRAFIA

 Luther, H. 2014. An alphabetical List of Bromeliad Bionomials. Marie Selby Botanical Gardens; Bromeliad Society
International. ed. Bruce K. Holst.
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Neoglaziovia concolor C.H.Wright
DESCRIÇÃO

Folha: lâmina(s) foliar(es) ereta(s)/espinescente(s)/involuta(s)/linear(es)/rígida(s)/sempre verde(s); indumento densamente
lepidota(s) em amba(s) face(s); bráctea(s) escapo excedendo os internó(s)/densamente branco lepidota(s)/triangular(es)/
serreada(s). Inflorescência: inflorescência(s) laxa(s); flor(es) até 40. Flor: conação sépala(s) conata(s); formato sépala(s)
oval(ais); ápice(s) sépala(s) agudo(s); cor sépala(s) rósea manchada(s) vermelho; formato pétala(s) ligulada(s)/ápice(s)
arredondado(s); cor pétala(s) purpúrea/apêndice(s) petalífero(s) fimbriado(s); formato ovário(s) elipsoide; placentação
central(ais).

Forma de Vida
Erva

Substrato
Rupícola, Terrícola

DISTRIBUIÇÃO

Nativa, é endêmica do Brasil

Domínios Fitogeográficos
Caatinga

Tipos de Vegetação
Caatinga (stricto sensu)

Distribuição Geográfica
Ocorrências confirmadas
Nordeste (Bahia)

MATERIAL TESTEMUNHO

C.H. Wright, s.n., K,  (K000294612)
s.c., s.n., K,  (K000322268), K,  (K000322267), Typus

BIBLIOGRAFIA

Smith, L. B. & Downs, R. J. 1979. Bromelioideae (Bromeliaceae). Fl. Neotrop. Monogr. 14 (3): 1493-2142
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Neoglaziovia variegata (Arruda) Mez
Tem como sinônimo
basiônimo Bromelia variegata Arruda
homotípico Agallostachys variegata (Arruda) Beer
heterotípico Billbergia variegata (Arruda) & Schult.f.
heterotípico Dyckia glaziovii Baker

DESCRIÇÃO

Folha: lâmina(s) foliar(es) ereta(s)/espinescente(s)/involuta(s)/linear(es)/rígida(s)/variegada(s) listrada(s) verde branco;
indumento lepidota(s) na(s) face(s) inferior(es); bráctea(s) escapo excedendo os internó(s)/densamente branco lepidota(s)/
triangular(es)/inteira/serreada(s). Inflorescência: inflorescência(s) congesta(s); flor(es) 10 60. Flor: conação sépala(s)
livre(s); formato sépala(s) suborbicular(es); ápice(s) sépala(s) mucronado(s)/obtuso(s); cor sépala(s) rósea; formato pétala(s)
ligulada(s)/ápice(s) obtuso(s); cor pétala(s) purpúrea/apêndice(s) petalífero(s) subinteiro(s); formato ovário(s) obovoide(s);
placentação subapical(ais).

DESCRIÇÃO ADICIONAL

Planta terrestre, xerofítica, suculenta ca 1m altura. Rizoma curto ca. 15cm compr.. Folhas 1,5-3m de compr, bainha inteira,
inconspícua, indumento esbranquiçado; lâminas foliares 15-20cm larg., lineares, acuminadas, pungentes, variegadas com listras
verdes e brancas em toda a sua extensão, margens revolutas, espinescentes, espinhos curvos, ca. 0,4cm compr. Escapo floral
ereto, 0,5cm diâm., avermelhado, densamente branco floculoso; brácteas do escapo muito excedendo os internós, subfoliáceas,
estreitas, inteiras ou levemente serreadas. Inflorescência racemo, laxa a sublaxa. Brácteas florais lineares e quase igualando
as flores, as superiores triangulares, menores que internós; Flores 10-60, ca. 3cm compr., polísticas, pediceladas; pedicelo
ca. 0m5cm compr., sépalas ca. 0,7cm compr., suborbiculares, obtusas a mucronadas, livres, róseas; pétalas ca. 1,3cm compr.,
liguladas, ápice obtuso, recurvo na antese com 2 apêndices suinteiros na base, purpúreas, violáceas; androceu com anteras
brancas; gineceu com ovário ca. 0,5cm compr., ovóide, tubo epigínico curto, mas evidente, placentação subapical, fruto oval,
vermelho.

Forma de Vida
Erva

Substrato
Terrícola

DISTRIBUIÇÃO

Nativa, é endêmica do Brasil

Domínios Fitogeográficos
Caatinga

Tipos de Vegetação
Caatinga (stricto sensu)

Distribuição Geográfica
Ocorrências confirmadas
Nordeste (Alagoas, Bahia, Ceará, Maranhão, Paraíba, Pernambuco, Piauí, Rio Grande do Norte, Sergipe)
Sudeste (Minas Gerais)

MATERIAL TESTEMUNHO

C.F.P. Martius, s.n., M, M-0111858,  (M0111858), Typus
Gomes, FS, 131, ALCB (ALCB010802), Bahia
Machado, WJ, 124, ASE (ASE0006693), Sergipe
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BIBLIOGRAFIA

Smith, L. B. & Downs, R. J. 1979. Bromelioideae (Bromeliaceae). Fl. Noetrop. Monogr. 14(3): 1493-2142;
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Neoregelia L.B.Sm.
Este tratamento é composto pelos seguintes táxons: Neoregelia, Neoregelia abendrothae, Neoregelia amandae, Neoregelia
ampullacea, Neoregelia angustibracteolata, Neoregelia angustifolia, Neoregelia atroviridifolia, Neoregelia azevedoi, Neoregelia
bahiana, Neoregelia binotii, Neoregelia bragarum, Neoregelia brevifolia, Neoregelia brigadeirensis, Neoregelia brownii,
Neoregelia burlemarxii, Neoregelia camorimiana, Neoregelia capixaba, Neoregelia carcharodon, Neoregelia carinata,
Neoregelia carolinae, Neoregelia chlorosticta, Neoregelia coimbrae, Neoregelia compacta, Neoregelia concentrica, Neoregelia
coriacea, Neoregelia correia-araujoi, Neoregelia crispata, Neoregelia cruenta, Neoregelia cyanea, Neoregelia dactyloflammans,
Neoregelia dayvidiana, Neoregelia desenganensis, Neoregelia diversifolia, Neoregelia doeringiana, Neoregelia dungsiana,
Neoregelia eleutheropetala, Neoregelia eltoniana, Neoregelia farinosa, Neoregelia fluminensis, Neoregelia fosteriana,
Neoregelia gavionensis, Neoregelia gigas, Neoregelia guttata, Neoregelia hoehneana, Neoregelia ibitipocensis, Neoregelia
ilhana, Neoregelia indecora, Neoregelia inexspectata, Neoregelia insulana, Neoregelia johannis, Neoregelia kautskyi, Neoregelia
kerryi, Neoregelia kuhlmannii, Neoregelia lactea, Neoregelia laevis, Neoregelia leprosa, Neoregelia leucophoea, Neoregelia
leviana, Neoregelia lilliputiana, Neoregelia lillyae, Neoregelia longipedicellata, Neoregelia longisepala, Neoregelia lymaniana,
Neoregelia macahensis, Neoregelia macrosepala, Neoregelia maculata, Neoregelia macwilliamsii, Neoregelia magdalenae,
Neoregelia margaretae, Neoregelia marmorata, Neoregelia martinellii, Neoregelia melanodonta, Neoregelia menescalii,
Neoregelia mucugensis, Neoregelia myrmecophila, Neoregelia nevaresii, Neoregelia nivea, Neoregelia odorata, Neoregelia
olens, Neoregelia oligantha, Neoregelia paratiensis, Neoregelia pascoaliana, Neoregelia pauciflora, Neoregelia paulistana,
Neoregelia pernambucana, Neoregelia petropolitana, Neoregelia pineliana, Neoregelia pontualii, Neoregelia princeps,
Neoregelia punctatissima, Neoregelia retrorsa, Neoregelia richteri, Neoregelia roethii, Neoregelia rothinessa, Neoregelia
rubrifolia, Neoregelia rubrovittata, Neoregelia ruschii, Neoregelia sanguinea, Neoregelia sapiatibensis, Neoregelia sarmentosa,
Neoregelia seideliana, Neoregelia silvomontana, Neoregelia simulans, Neoregelia smithii, Neoregelia spectabilis, Neoregelia
tenebrosa, Neoregelia tigrina, Neoregelia tristis, Neoregelia uleana, Neoregelia viridolineata, Neoregelia viridovinosa,
Neoregelia watersiana, Neoregelia wilsoniana, Neoregelia zaslawskyi, Neoregelia zonata.

COMO CITAR

Kessous, I.M., Almeida, M.M. 2020. Neoregelia in Flora do Brasil 2020. Jardim Botânico do Rio de Janeiro. Disponível em:
http://floradobrasil.jbrj.gov.br/reflora/floradobrasil/FB6131.

Tem como sinônimo
homotípico Aregelia Mez
homotípico Regelia (Lem.) Lindm.

DESCRIÇÃO

Plantas geralmente epífítas, por vezes associadas a rochas ou terrestres, heliófitas ou ciófitas, propagando-se por estolão ou
rizoma. Folhas cartáceas ou coriáceas, de menos de 10 a mais de 25 em número, geralmente formando rosetas infundibuliformes
ou em forma de funil, às vezes crateriformes (por exemplo, subg. Protoregelia); bainhas distintas, geralmente elípticas, às vezes
ovais ou oblongas, verdes-claras, às vezes arroxeadas, acastanhadas ou avermelhadas, geralmente densamente lepidotas em ambas
as faces; lâminas lineares, oblongas, lanceoladas, linguladas ou raramente triangulares (como por exemplo no subg. Hylaeaicum),
suberetas a pendentes, geralmente verdes com as lâminas internas coloridas na parte basal, às vezes maculadas, listradas ou
maculadas no ápice, geralmente lepidotas em ambas as faces, ápices arredondados e emarginados, às vezes agudos, aculeadas, às
vezes levemente aculeadas e raramente com margens inteiras (por exemplo em N. compacta). Inflorescência geralmente simples,
raramente composta, geralmente capituliforme ou umbeliforme, às vezes corimbiforme, pedúnculo curto, de poucas (4) a muitas
flores (mais de 100), congesta, ereta, inclusa no centro da roseta; brácteas do pedúnculo eretas, triangulares ou ovais, geralmente
verdes-claras ou esbranquiçadas, esparsamente lepidotas em ambas as faces. Brácteas florais elípticas, oblongas, oblanceoladas,
lanceoladas, ovadas, oblongas ou lineares, ápice agudo a arredondado, geralmente inteiro, raramente serrilhado (por exemplo
em N. lymaniana), não involutas, geralmente verdes ou hialinas, às vezes coloridas ou brancas. Flores geralmente até 60 mm
de comprimento (subg. Neoregelia e subg. Hylaeaicum), às vezes atingindo 120 mm de comprimento (subg. Longipetalopsis
e subg. Protoregelia), eretas a suberetas, pedicelos de curtos a alongados, às vezes sésseis, eretas a suberetas, inodoras, com
antese diurna; sépalas geralmente oblongas ou lineares, curto-conadas, geralmente verdes claras ou esbranquiçadas, às vezes
coloridas, assimétricas ou subsimétricas, às vezes simétricas (subg. Longipetalopsis), 10–70 mm de comprimento, inteiras, glabras
a esparsamente lepidotas, raramente com indumento lanuginoso branco (subg. Protoregelia); pétalas geralmente oblanceoladas,
lineares ou lanceoladas, ápice geralmente acuminado, às vezes obtuso ou emarginado, nuas, raramente com apêndices basais (por
exemplo em N. bragarum), 10-110 mm, geralmente conadas, raramente livres (como no caso de Neoregelia subg. Hylaeaicum),
retas a espiraladas retorcidas, geralmente brancas com ápice colorido (lilás, roxo ou azul) ou brancas, raramente avermelhadas,
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amareladas ou inteiramente purpúreas; estames dorsifixos, inclusos; pólen porado ou sulcado; ovário ínfero, geralmente elipsóide,
às vezes oblongo, clavado, cilíndrico ou obovóide; estigma geralmente espiral-conduplicado, às vezes simples-ereto ou lâmina-
convoluta (no caso de algumas Neoregelia subg. Hylaeaicum), incluso. Frutos bacáceos, geralmente globosos ou oblongos, com
cálice persistente.

COMENTÁRIO

Das 122 espécies descritas para o gênero, 114 ocorrem no Brasil, sendo a maioria endêmica. O centro de diversidade do gênero é
na Mata Atlântica (Martinelli et al. 2008).
Atualmente é dividido em quatro subgêneros:
1. Neoregelia subg. Neoregelia: praticamente endêmico do Brasil, com apenas uma exceção, Neoregelia cathcartii C.F. Reed &
Read
2. Neoregelia subg. Hylaeaicum: não endêmico do Brasil, representado pelas espécies do domíno amazônico.
3. Neoregelia subg. Longipetalopsis: endêmico do Brasil.
4. Neoregelia subg. Protoregelia: endêmico do Brasil.

Forma de Vida
Erva

Substrato
Epífita, Rupícola, Terrícola

DISTRIBUIÇÃO

Nativa, não é endêmica do Brasil

Domínios Fitogeográficos
Amazônia, Caatinga, Cerrado, Mata Atlântica

Tipos de Vegetação
Campo de Altitude, Campo Rupestre, Floresta Estacional Semidecidual, Floresta Ombrófila (Floresta Pluvial), Manguezal,
Restinga, Vegetação Sobre Afloramentos Rochosos

Distribuição Geográfica
Ocorrências confirmadas
Norte (Acre, Amazonas, Pará, Rondônia)
Nordeste (Alagoas, Bahia, Pernambuco)
Sudeste (Espírito Santo, Minas Gerais, Rio de Janeiro, São Paulo)
Sul (Paraná, Santa Catarina)
Possíveis ocorrências
Sudeste (Espírito Santo, Minas Gerais, Rio de Janeiro)

CHAVE INTERATIVA

http://www.xper3.com/xper3GeneratedFiles/publish/identification/2427152302152172689/

BIBLIOGRAFIA

Gouda, E.J., Butcher, D., Gouda, K. [cont. updated]. Encyclopaedia of Bromeliads. Version 3.1 (2012). <http://
encyclopedia.florapix.nl/ >.
Leme, E. M. C. 1998. Canistropsis, Bromélias da Mata Atlântica. Ed. Salamandra, Rio de Janeiro, 143p.
Martinelli, G.; Vieira, C.M.; Gonzalez, M.; Leitman, P.; Piratininga, A.; Costa, A.F. & Forzza, R.C. 2008. Bromeliaceae da Mata
Atlântica Brasileira: Lista de espécies, distribuição e conservação. Rodriguésia 59 (1): 209–258.
Ramirez, I. M. 1991. Systematic revision of Neoregelia subgenus Hylaeaicum (Bromeliaceae). Dissertação de Mestrado,
University of Missouri, St. Louis, 133p.
Smith, L.B. & Downs, R.J. 1979. Bromelioideae (Bromeliaceae). Flora Neotropica Monograph 14 (3): 1493–2142. New York
Botanical Garden.
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Wanderley, M.G.L. & Souza, G.M. 2007. Neoregelia In: Wanderley, M.G.L. et al. Flora Fanerogâmica do Estado de São Paulo.
vol. 5. Pp. 89-94.
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Neoregelia abendrothae L.B.Sm.
DESCRIÇÃO

Caule: propagação vegetativa(s) por estolão. Folha: número até 10; bainha(s) elíptica(s); cor da bainha(s) inteira
ou parcialmente purpúrea; lâmina(s) concolor(es); margem(ns) da lâmina(s) levemente aculeada(s); cor do acúleo(s)
acastanhado; ápice(s) da lâmina(s) obtuso(s)/agudo(s). Inflorescência: forma umbelada(s); tipo simples. Flor: número 6 -
10; comprimento 35 mm; formato das bráctea(s) floral(ais) elíptica(s); cor das bráctea(s) floral(ais) branca; simetria das
sépala(s) assimétrica(s); comprimento das sépala(s) 10 - 15 mm; pétala(s) conata(s); comprimento das pétala(s) 15 - 20 mm;
cor das pétala(s) branca; ovário(s) oblongo(s).

Forma de Vida
Erva

Substrato
Epífita

DISTRIBUIÇÃO

Nativa, é endêmica do Brasil

Domínios Fitogeográficos
Mata Atlântica

Tipos de Vegetação
Floresta Ombrófila (Floresta Pluvial)

Distribuição Geográfica
Ocorrências confirmadas
Sudeste (Rio de Janeiro)

MATERIAL TESTEMUNHO

A. Abendroth, 119, US, 2282771,  (US00091347), Rio de Janeiro, Typus
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Angiospermas Bromeliaceae A.Juss.

Neoregelia amandae W.Weber
DESCRIÇÃO

Caule: propagação vegetativa(s) por estolão. Folha: número até 12; bainha(s) desconhecida(s); cor da bainha(s) inteira ou
parcialmente purpúrea; lâmina(s) listrada(s); margem(ns) da lâmina(s) aculeada(s); cor do acúleo(s) desconhecida(s); ápice(s)
da lâmina(s) obtuso(s). Inflorescência: forma capituliforme(s); tipo simples. Flor: número 16 - 20; comprimento 35 mm;
formato das bráctea(s) floral(ais) oblanceolada(s); cor das bráctea(s) floral(ais) verde/avermelhada; simetria das sépala(s)
assimétrica(s); comprimento das sépala(s) 15 - 20 mm; pétala(s) conata(s); comprimento das pétala(s) 20 - 25 mm; cor das
pétala(s) branca; ovário(s) oblongo(s).

COMENTÁRIO

Espécie conhecida apenas pelo tipo, sem localidade específica.

Forma de Vida
Erva

DISTRIBUIÇÃO

Nativa, desconhecido

MATERIAL TESTEMUNHO

A.Bleher, s.n., HB

IMAGENS DE CAMPO/ILUSTRAÇÕES

Figura 1: Neoregelia amandae W.Weber
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Angiospermas Bromeliaceae A.Juss.

Neoregelia ampullacea (E.Morren)
L.B.Sm.
Tem como sinônimo
homotípico Aregelia ampullacea (E.Morren) Mez
homotípico Karatas ampullacea (E.Morren) Baker
homotípico Nidularium ampullaceum E.Morren
homotípico Regelia ampullacea (E.Morren) Lindm.

DESCRIÇÃO

Caule: propagação vegetativa(s) por estolão. Folha: número até 10; bainha(s) elíptica(s); cor da bainha(s) inteira ou
parcialmente purpúrea; lâmina(s) maculada(s)/listrada(s); margem(ns) da lâmina(s) aculeada(s); cor do acúleo(s) acastanhado;
ápice(s) da lâmina(s) obtuso(s)/arredondado(s). Inflorescência: forma umbelada(s); tipo simples. Flor: número 6 - 10;
comprimento 25 mm; formato das bráctea(s) floral(ais) oblonga(s); cor das bráctea(s) floral(ais) verde; simetria das
sépala(s) subsimétrica(s); comprimento das sépala(s) 15 - 20 mm; pétala(s) conata(s); comprimento das pétala(s) 15 - 20 mm;
cor das pétala(s) branca com ápice(s) azul / purpúreo ou lilás; ovário(s) oblongo(s).

Forma de Vida
Erva

Substrato
Epífita

DISTRIBUIÇÃO

Nativa, é endêmica do Brasil

Domínios Fitogeográficos
Mata Atlântica

Tipos de Vegetação
Floresta Ombrófila (Floresta Pluvial)

Distribuição Geográfica
Ocorrências confirmadas
Sudeste (Espírito Santo, Rio de Janeiro)

MATERIAL TESTEMUNHO

A.F.M. Glaziou, 12231, K,  (K000322085)
D. Sucre, 7952, RB
D. Sucre, 7952, RB, 163626,  (RB00352643), Rio de Janeiro
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Angiospermas Bromeliaceae A.Juss.

Neoregelia angustibracteolata E.Pereira &
Leme
DESCRIÇÃO

Caule: propagação vegetativa(s) por estolão. Folha: número até 20; bainha(s) elíptica(s); cor da bainha(s) inteira ou
parcialmente purpúrea; lâmina(s) concolor(es); margem(ns) da lâmina(s) aculeada(s)/levemente aculeada(s); cor do acúleo(s)
desconhecida(s); ápice(s) da lâmina(s) obtuso(s)/acuminado(s). Inflorescência: forma corimbiforme(s); tipo simples. Flor:
número 16 - 20/21 - 25; comprimento 35 mm; formato das bráctea(s) floral(ais) linear(es); cor das bráctea(s) floral(ais)
hialina(s); simetria das sépala(s) subsimétrica(s); comprimento das sépala(s) 10 - 15 mm; pétala(s) conata(s); comprimento
das pétala(s) 20 - 25 mm; cor das pétala(s) branca com ápice(s) azul / purpúreo ou lilás; ovário(s) elipsoide.

COMENTÁRIO

Espécie conhecida apenas pelo tipo.

Forma de Vida
Erva

Substrato
Epífita

DISTRIBUIÇÃO

Nativa, é endêmica do Brasil

Domínios Fitogeográficos
Mata Atlântica

Tipos de Vegetação
Floresta Ombrófila (Floresta Pluvial)

Distribuição Geográfica
Ocorrências confirmadas
Sudeste (Espírito Santo)

MATERIAL TESTEMUNHO

E.M.C. Leme, 691, HB, Espírito Santo, Typus

IMAGENS DE CAMPO/ILUSTRAÇÕES
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Angiospermas Bromeliaceae A.Juss.

Figura 1: Neoregelia angustibracteolata E.Pereira & Leme
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Angiospermas Bromeliaceae A.Juss.

Neoregelia angustifolia E.Pereira
DESCRIÇÃO

Caule: propagação vegetativa(s) por estolão. Folha: número mais de 25; bainha(s) oblonga(s); cor da bainha(s) verde alvo/
inteira ou parcialmente purpúrea; lâmina(s) concolor(es)/concolor(es) com interna(s) diferenciada; margem(ns) da lâmina(s)
aculeada(s); cor do acúleo(s) verde; ápice(s) da lâmina(s) agudo(s). Inflorescência: forma umbelada(s); tipo simples. Flor:
número 26 - 30/31 - 35; comprimento 45 mm; formato das bráctea(s) floral(ais) linear(es); cor das bráctea(s) floral(ais)
hialina(s); simetria das sépala(s) assimétrica(s); comprimento das sépala(s) 25 - 30 mm; pétala(s) conata(s); comprimento das
pétala(s) 35 - 40 mm; cor das pétala(s) branca com ápice(s) azul / purpúreo ou lilás; ovário(s) ovoide(s).

DESCRIÇÃO ADICIONAL

Bainha das folhas externas esverdeadas, bainha das folhas mais internas tendem ao vináceo/purpúreo. Acúleos verdes (na parte
inferior da folha) e avermelhados (na parte superior da folha). Pétalas conadas até a metade de seu comprimento.

COMENTÁRIO

Espécie conhecida apenas pelo tipo.

Forma de Vida
Erva

Substrato
Epífita

DISTRIBUIÇÃO

Nativa, é endêmica do Brasil

Domínios Fitogeográficos
Mata Atlântica

Tipos de Vegetação
Floresta Ombrófila (Floresta Pluvial)

Distribuição Geográfica
Ocorrências confirmadas
Sudeste (Espírito Santo)

MATERIAL TESTEMUNHO

Seidel, A., 677, HB, Espírito Santo, Typus

IMAGENS DE CAMPO/ILUSTRAÇÕES
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Angiospermas Bromeliaceae A.Juss.

Figura 1: Neoregelia angustifolia E.Pereira
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Angiospermas Bromeliaceae A.Juss.

Neoregelia atroviridifolia W.Weber
DESCRIÇÃO

Caule: propagação vegetativa(s) por estolão. Folha: número até 15; bainha(s) elíptica(s); cor da bainha(s) vinácea;
lâmina(s) concolor(es); margem(ns) da lâmina(s) aculeada(s); cor do acúleo(s) preto; ápice(s) da lâmina(s) acuminado(s).
Inflorescência: forma umbelada(s); tipo simples. Flor: número 21 até 50; comprimento 40 mm/45 mm; formato das
bráctea(s) floral(ais) lanceolada(s); cor das bráctea(s) floral(ais) verde/hialina(s); simetria das sépala(s) assimétrica(s);
comprimento das sépala(s) 15 - 20 mm; pétala(s) conata(s); comprimento das pétala(s) 30 - 35 mm; cor das pétala(s) branca
com ápice(s) azul / purpúreo ou lilás; ovário(s) ovoide(s).

COMENTÁRIO

Espécie conhecida apenas pelo tipo, sem localidade específica.

Forma de Vida
Erva

DISTRIBUIÇÃO

Nativa, é endêmica do Brasil

MATERIAL TESTEMUNHO

A.Bleher & M.Bleher, s.n., HAL, HAL 0103702, Typus

IMAGENS DE CAMPO/ILUSTRAÇÕES

Figura 1: Neoregelia atroviridifolia W.Weber
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Angiospermas Bromeliaceae A.Juss.

Neoregelia azevedoi Leme
DESCRIÇÃO

Caule: propagação vegetativa(s) por estolão. Folha: número até 10; bainha(s) elíptica(s); cor da bainha(s) avermelhada;
lâmina(s) listrada(s); margem(ns) da lâmina(s) levemente aculeada(s); cor do acúleo(s) verde/vináceo; ápice(s) da lâmina(s)
obtuso(s). Inflorescência: forma umbelada(s); tipo simples. Flor: número 6 - 10; comprimento 85 mm; formato das
bráctea(s) floral(ais) triangular(es)/linear(es); cor das bráctea(s) floral(ais) com ápice(s) vináceo; simetria das sépala(s)
subsimétrica(s); comprimento das sépala(s) 20 - 25 mm; pétala(s) conata(s); comprimento das pétala(s) 65 - 70 mm; cor das
pétala(s) branca com ápice(s) azul / purpúreo ou lilás; ovário(s) elipsoide.

Forma de Vida
Erva

Substrato
Epífita

DISTRIBUIÇÃO

Nativa, é endêmica do Brasil

Domínios Fitogeográficos
Mata Atlântica

Tipos de Vegetação
Floresta Ombrófila (Floresta Pluvial)

Distribuição Geográfica
Ocorrências confirmadas
Nordeste (Bahia)

MATERIAL TESTEMUNHO

G. Martinelli, 15411, RB
P. Leitman, 471, RB, 526916,  (RB00674396)

IMAGENS DE CAMPO/ILUSTRAÇÕES

Figura 1: Neoregelia azevedoi Leme
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Angiospermas Bromeliaceae A.Juss.

BIBLIOGRAFIA

 Leme, E.M.C. 1998. Canistropsis - Bromélias da Mata Atlântica
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Angiospermas Bromeliaceae A.Juss.

Neoregelia bahiana (Ule) L.B.Sm.
Este tratamento é composto pelos seguintes táxons: Neoregelia bahiana, .

Tem como sinônimo
basiônimo Nidularium bahianum Ule
homotípico Aregelia bahiana (Ule) Mez
heterotípico Neoregelia bahiana  var.  viridis L.B.Sm.
heterotípico Neoregelia diamantinensis E.Pereira
heterotípico Neoregelia hatschbachii L.B.Sm.
heterotípico Neoregelia intermedia E.Pereira
heterotípico Neoregelia pabstiana E.Pereira

DESCRIÇÃO

Caule: propagação vegetativa(s) por estolão. Folha: número até 12; bainha(s) elíptica(s)/oblonga(s); cor da bainha(s) verde
alvo/inteira ou parcialmente purpúrea; lâmina(s) concolor(es)/maculada(s) no ápice(s); margem(ns) da lâmina(s) levemente
aculeada(s); cor do acúleo(s) verde; ápice(s) da lâmina(s) obtuso(s). Inflorescência: forma umbelada(s); tipo simples. Flor:
número 11 - 15/16 - 20; comprimento 80 mm/90 mm; formato das bráctea(s) floral(ais) lanceolada(s); cor das bráctea(s)
floral(ais) verde; simetria das sépala(s) subsimétrica(s); comprimento das sépala(s) 30 - 35 mm/35 - 40 mm; pétala(s)
conata(s); comprimento das pétala(s) 60 - 65 mm/65 - 70 mm; cor das pétala(s) branca com ápice(s) azul / purpúreo ou lilás;
ovário(s) elipsoide.

Forma de Vida
Erva

Substrato
Rupícola

DISTRIBUIÇÃO

Nativa, é endêmica do Brasil

Domínios Fitogeográficos
Caatinga, Cerrado

Tipos de Vegetação
Campo Rupestre

Distribuição Geográfica
Ocorrências confirmadas
Nordeste (Bahia)
Sudeste (Minas Gerais)

MATERIAL TESTEMUNHO

G. Martinelli, 2683, RB, 194095,  (RB00644265)
E. H. G. Ule, 7105, B (B 10 0243645), Typus

BIBLIOGRAFIA

Leme, E. M. C. 1998. Canistropsis, Bromélias da Mata Atlântica. Ed. Salamandra, Rio de Janeiro, 143p.
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Angiospermas Bromeliaceae A.Juss.

Neoregelia binotii (Antoine) L.B.Sm.
Tem como sinônimo
basiônimo Karatas binotii Antoine
homotípico Aregelia binotii (E.Morren) Mez
homotípico Nidularium binoti E. Morren ex Baker
homotípico Nidularium binotii E.Morren ex Baker
homotípico Regelia binotii (E.Morren) Lindm.

DESCRIÇÃO

Caule: propagação vegetativa(s) por rizoma(s). Folha: número até 20; bainha(s) elíptica(s); cor da bainha(s) inteira ou
parcialmente purpúrea; lâmina(s) concolor(es); margem(ns) da lâmina(s) aculeada(s); cor do acúleo(s) vináceo; ápice(s) da
lâmina(s) obtuso(s). Inflorescência: forma umbelada(s); tipo simples. Flor: número 21 até 50; comprimento 45 mm; formato
das bráctea(s) floral(ais) lanceolada(s)/elíptica(s); cor das bráctea(s) floral(ais) verde; simetria das sépala(s) assimétrica(s);
comprimento das sépala(s) 25 - 30 mm; pétala(s) conata(s); comprimento das pétala(s) 30 - 35 mm; cor das pétala(s) branca;
ovário(s) elipsoide.

Forma de Vida
Erva

Substrato
Epífita

DISTRIBUIÇÃO

Nativa, é endêmica do Brasil

Domínios Fitogeográficos
Mata Atlântica

Tipos de Vegetação
Floresta Ombrófila (Floresta Pluvial)

Distribuição Geográfica
Ocorrências confirmadas
Sudeste (São Paulo)

MATERIAL TESTEMUNHO

L.B. Smith, 2097, US

IMAGENS DE CAMPO/ILUSTRAÇÕES
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Angiospermas Bromeliaceae A.Juss.

Figura 1: Neoregelia binotii (Antoine) L.B.Sm.
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Angiospermas Bromeliaceae A.Juss.

Neoregelia bragarum (E.Pereira &
L.B.Sm.) Leme
Tem como sinônimo
basiônimo Wittrockia bragarum E.Pereira & L.B.Sm.

DESCRIÇÃO

Caule: propagação vegetativa(s) por estolão. Folha: número até 15; bainha(s) oblonga(s); cor da bainha(s) inteira ou
parcialmente purpúrea; lâmina(s) concolor(es); margem(ns) da lâmina(s) aculeada(s); cor do acúleo(s) acastanhado; ápice(s)
da lâmina(s) obtuso(s). Inflorescência: forma umbelada(s); tipo simples. Flor: número 11 - 15; comprimento 90 mm/100
mm; formato das bráctea(s) floral(ais) elíptica(s)/linear(es); cor das bráctea(s) floral(ais) branca; simetria das sépala(s)
subsimétrica(s); comprimento das sépala(s) 30 - 35 mm; pétala(s) conata(s); comprimento das pétala(s) 65 - 70 mm/70 - 75
mm; cor das pétala(s) branca com ápice(s) azul / purpúreo ou lilás; ovário(s) elipsoide.

Forma de Vida
Erva

Substrato
Epífita, Rupícola, Terrícola

DISTRIBUIÇÃO

Nativa, é endêmica do Brasil

Domínios Fitogeográficos
Mata Atlântica

Tipos de Vegetação
Campo de Altitude, Floresta Ombrófila (Floresta Pluvial)

Distribuição Geográfica
Ocorrências confirmadas
Sudeste (Rio de Janeiro)

MATERIAL TESTEMUNHO

P.I. Braga, 64, RB, 143026,  (RB00286982), RB, 143026,  (RB00566714), RB, 143026,  (RB00566715), Rio de Janeiro,
Typus
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Angiospermas Bromeliaceae A.Juss.

Neoregelia brevifolia L.B.Sm. & Reitz
DESCRIÇÃO

Caule: propagação vegetativa(s) por estolão. Folha: número mais de 25; bainha(s) elíptica(s); cor da bainha(s) verde
alvo; lâmina(s) concolor(es); margem(ns) da lâmina(s) aculeada(s); cor do acúleo(s) preto; ápice(s) da lâmina(s) obtuso(s).
Inflorescência: forma umbelada(s); tipo simples. Flor: número até 20; comprimento 35 mm/40 mm; formato das bráctea(s)
floral(ais) oblonga(s); cor das bráctea(s) floral(ais) verde; simetria das sépala(s) subsimétrica(s); comprimento das sépala(s)
10 - 15 mm; pétala(s) conata(s); comprimento das pétala(s) 20 - 25 mm; cor das pétala(s) purpúrea; ovário(s) elipsoide.

COMENTÁRIO

O material presente no herbário US consiste em fragmentos e fotografia do holótipo (HBR), sendo assim considerado como
isótipo.

Forma de Vida
Erva

Substrato
Terrícola

DISTRIBUIÇÃO

Nativa, é endêmica do Brasil

Domínios Fitogeográficos
Mata Atlântica

Tipos de Vegetação
Floresta Ombrófila (Floresta Pluvial)

Distribuição Geográfica
Ocorrências confirmadas
Sudeste (Espírito Santo)

MATERIAL TESTEMUNHO

A. Seidel, s.n., US,  (US00091348), Espírito Santo, Typus
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Angiospermas Bromeliaceae A.Juss.

Neoregelia brigadeirensis C.C.Paula &
Leme
DESCRIÇÃO

Caule: propagação vegetativa(s) por estolão. Folha: número até 15; bainha(s) elíptica(s)/ovada(s)/oblonga(s); cor da
bainha(s) inteira ou parcialmente purpúrea; lâmina(s) concolor(es)/maculada(s); margem(ns) da lâmina(s) não aculeada(s); cor
do acúleo(s) desconhecida(s); ápice(s) da lâmina(s) agudo(s). Inflorescência: forma umbelada(s); tipo simples. Flor: número
até 20; comprimento 75 mm; formato das bráctea(s) floral(ais) lanceolada(s)/ovada(s); cor das bráctea(s) floral(ais) branca/
hialina(s); simetria das sépala(s) simétrica(s); comprimento das sépala(s) 25 - 30 mm; pétala(s) conata(s); comprimento das
pétala(s) 50 - 55 mm/55 - 60 mm; cor das pétala(s) branca com ápice(s) azul / purpúreo ou lilás; ovário(s) elipsoide.

Forma de Vida
Erva

Substrato
Rupícola

DISTRIBUIÇÃO

Nativa, é endêmica do Brasil

Domínios Fitogeográficos
Mata Atlântica

Tipos de Vegetação
Campo de Altitude, Floresta Ombrófila (Floresta Pluvial)

Distribuição Geográfica
Ocorrências confirmadas
Sudeste (Minas Gerais)

MATERIAL TESTEMUNHO

Paula, C.C. de, 1268, VIC, 16503,  (VIC016503), Minas Gerais, Typus

BIBLIOGRAFIA

Leme, E. M. C. 1998. Canistropsis, Bromélias da Mata Atlântica. Ed. Salamandra, Rio de Janeiro, 143p.
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Angiospermas Bromeliaceae A.Juss.

Neoregelia brownii Leme
DESCRIÇÃO

Caule: propagação vegetativa(s) por estolão. Folha: número até 20; bainha(s) elíptica(s); cor da bainha(s) inteira ou
parcialmente purpúrea; lâmina(s) concolor(es); margem(ns) da lâmina(s) aculeada(s); cor do acúleo(s) vináceo/acastanhado;
ápice(s) da lâmina(s) emarginado(s). Inflorescência: forma capituliforme(s); tipo simples. Flor: número 16 - 20; comprimento
100 mm; formato das bráctea(s) floral(ais) lanceolada(s)/linear(es); cor das bráctea(s) floral(ais) hialina(s)/com ápice(s)
purpúreo; simetria das sépala(s) subsimétrica(s); comprimento das sépala(s) 30 - 35 mm/35 - 40 mm; pétala(s) conata(s);
comprimento das pétala(s) 75 - 80 mm; cor das pétala(s) branca com ápice(s) azul / purpúreo ou lilás; ovário(s) elipsoide.

COMENTÁRIO

O táxon é morfologicamente afim de N. bragarum, diferenciando-se principalmente pelo menor tamanho dos catáfilos e sépalas
assimétricas, com ápice obtuso (Leme 1997).

Forma de Vida
Erva

Substrato
Epífita, Rupícola

DISTRIBUIÇÃO

Nativa, é endêmica do Brasil

Domínios Fitogeográficos
Mata Atlântica

Tipos de Vegetação
Campo de Altitude, Floresta Ombrófila (Floresta Pluvial)

Distribuição Geográfica
Ocorrências confirmadas
Sudeste (Minas Gerais)

MATERIAL TESTEMUNHO

E.M.C. Leme, 2174, RB, HB, Typus
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Angiospermas Bromeliaceae A.Juss.

Neoregelia burlemarxii R.W.Read
Este tratamento é composto pelos seguintes táxons: Neoregelia burlemarxii, Neoregelia burlemarxii subsp. burlemarxii,
Neoregelia burlemarxii subsp. meeana.

Tem como sinônimo
Neoregelia burle-marxii R.W.Read

DESCRIÇÃO

Caule: propagação vegetativa(s) por rizoma(s). Folha: número até 20; bainha(s) elíptica(s); cor da bainha(s) inteira ou
parcialmente purpúrea; lâmina(s) maculada(s)/concolor(es) com interna(s) diferenciada; margem(ns) da lâmina(s) aculeada(s);
cor do acúleo(s) preto; ápice(s) da lâmina(s) emarginado(s). Inflorescência: forma umbelada(s); tipo simples. Flor: número 21
até 50; comprimento 35 mm/45 mm; formato das bráctea(s) floral(ais) oblonga(s); cor das bráctea(s) floral(ais) verde/branca;
simetria das sépala(s) subsimétrica(s); comprimento das sépala(s) 15 - 20 mm; pétala(s) conata(s); comprimento das pétala(s)
desconhecido(s); cor das pétala(s) branca com ápice(s) azul / purpúreo ou lilás; ovário(s) elipsoide.

DESCRIÇÃO ADICIONAL

Folhas internas purpúreas com pontos alvos em sua extensão (internas) e verdes com máculas purpúreas em toda a sua extensão.

Forma de Vida
Erva

Substrato
Terrícola

DISTRIBUIÇÃO

Nativa, é endêmica do Brasil

Domínios Fitogeográficos
Mata Atlântica

Tipos de Vegetação
Floresta Ombrófila (Floresta Pluvial)

Distribuição Geográfica
Ocorrências confirmadas
Sudeste (Rio de Janeiro, São Paulo)

CHAVE DE IDENTIFICAÇÃO

Neoregelia burlemarxii subsp. burlemarxii ....... Lâminas com 55-65 mm de largura, flores com 40-45 mm de comprimento
Neoregelia burlemarxii subsp. meeana ....... Lâminas com 30 mm de largura, flores com 35 mm de comprimento

MATERIAL TESTEMUNHO

Read, R.W., #94-4, US, Typus
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Angiospermas Bromeliaceae A.Juss.

Neoregelia burlemarxii R.W.Read subsp.
burlemarxii

DESCRIÇÃO

Plantas com lâminas foliares com 55-65 mm de largura (30 mm na subsp. meeana). Inflorescência com flores com 40-45 mm de
comprimento (35 mm na subsp. meeana).

Forma de Vida
Erva

Substrato
Terrícola

DISTRIBUIÇÃO

Nativa, é endêmica do Brasil

Domínios Fitogeográficos
Mata Atlântica

Tipos de Vegetação
Floresta Ombrófila (Floresta Pluvial)

Distribuição Geográfica
Ocorrências confirmadas
Sudeste (Rio de Janeiro)
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Angiospermas Bromeliaceae A.Juss.

Neoregelia burlemarxii subsp. meeana
R.W.Read
DESCRIÇÃO

Plantas com metade do tamanho da subespécie típica, folhas menores, ca. 20-30 x 2,5-3,0 cm de largura. Inflorescência menor
com flores ca. 3,5 cm de comprimento e sépalas ca.15-16 mm de comprimento.

COMENTÁRIO

Neoregelia burlemarxii subsp. meeana R.W.Read se difere da subespécie típica por possuir folhas mais estreitas, com cerca de 30
mm de largura, sépalas 15-16 mm de comprimento e inflorescência menor (Read 1996).

Forma de Vida
Erva

Substrato
Terrícola

DISTRIBUIÇÃO

Nativa, é endêmica do Brasil

Domínios Fitogeográficos
Mata Atlântica

Tipos de Vegetação
Floresta Ombrófila (Floresta Pluvial)

Distribuição Geográfica
Ocorrências confirmadas
Sudeste (São Paulo)
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Angiospermas Bromeliaceae A.Juss.

Neoregelia camorimiana E.Pereira &
I.A.Penna
DESCRIÇÃO

Caule: propagação vegetativa(s) por estolão/rizoma(s). Folha: número até 12/até 15; bainha(s) elíptica(s); cor da bainha(s)
avermelhada; lâmina(s) concolor(es) com interna(s) diferenciada; margem(ns) da lâmina(s) aculeada(s); cor do acúleo(s)
vináceo; ápice(s) da lâmina(s) obtuso(s)/acuminado(s). Inflorescência: forma corimbiforme(s); tipo desconhecida(s). Flor:
número até 20; comprimento 55 mm/60 mm; formato das bráctea(s) floral(ais) lanceolada(s); cor das bráctea(s) floral(ais)
com ápice(s) avermelhado; simetria das sépala(s) assimétrica(s); comprimento das sépala(s) 15 - 20 mm; pétala(s) livre(s);
comprimento das pétala(s) 20 - 25 mm/25 - 30 mm; cor das pétala(s) branca com ápice(s) azul / purpúreo ou lilás; ovário(s)
oblongo(s).

DESCRIÇÃO ADICIONAL

Folhas internas da roseta vermelhas ou avermelhadas até a terça parte. Acúleos avermelhados.

Forma de Vida
Erva

Substrato
Epífita

DISTRIBUIÇÃO

Nativa, é endêmica do Brasil

Domínios Fitogeográficos
Mata Atlântica

Tipos de Vegetação
Floresta Ombrófila (Floresta Pluvial)

Distribuição Geográfica
Ocorrências confirmadas
Sudeste (Rio de Janeiro)

MATERIAL TESTEMUNHO

Araújo, L.K.C., 46, HB, Rio de Janeiro, Typus

IMAGENS DE CAMPO/ILUSTRAÇÕES
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Angiospermas Bromeliaceae A.Juss.

Figura 1: Neoregelia camorimiana E.Pereira & I.A.Penna

Figura 2: Neoregelia camorimiana E.Pereira & I.A.Penna

Figura 3: Neoregelia camorimiana E.Pereira & I.A.Penna

1345

Coleção Flora do Brasil 2020 - Jardim Botânico do Rio de Janeiro

https://imagemcampo.jbrj.gov.br/producao%2Fimagens_de_campo%2F299123122.jpg
https://imagemcampo.jbrj.gov.br/producao%2Fimagens_de_campo%2F299572236.jpg
https://imagemcampo.jbrj.gov.br/producao%2Fimagens_de_campo%2F299572237.jpg


Angiospermas Bromeliaceae A.Juss.

Neoregelia capixaba E.Pereira
DESCRIÇÃO

Caule: propagação vegetativa(s) por estolão. Folha: número até 20; bainha(s) elíptica(s); cor da bainha(s) inteira ou
parcialmente purpúrea; lâmina(s) concolor(es); margem(ns) da lâmina(s) aculeada(s); cor do acúleo(s) acastanhado; ápice(s) da
lâmina(s) obtuso(s)/emarginado(s). Inflorescência: forma corimbiforme(s); tipo simples. Flor: número 21 - 25; comprimento
50 mm; formato das bráctea(s) floral(ais) oblanceolada(s)/oblonga(s); cor das bráctea(s) floral(ais) verde; simetria das
sépala(s) subsimétrica(s); comprimento das sépala(s) 20 - 25 mm; pétala(s) conata(s); comprimento das pétala(s) até 50
mm/25 - 30 mm; cor das pétala(s) branca com ápice(s) azul / purpúreo ou lilás; ovário(s) ovoide(s).

DESCRIÇÃO ADICIONAL

Lâminas foliares com acúleos avermelhados e ápice de emarginado a mucronado. Brácteas florais espatuladas. Ovário sub-
obovado.

Forma de Vida
Erva

Substrato
Epífita

DISTRIBUIÇÃO

Nativa, é endêmica do Brasil

Domínios Fitogeográficos
Mata Atlântica

Tipos de Vegetação
Floresta Ombrófila (Floresta Pluvial)

Distribuição Geográfica
Ocorrências confirmadas
Sudeste (Espírito Santo)

MATERIAL TESTEMUNHO

Kautsky, R.A., 725, HB, Espírito Santo, Typus

IMAGENS DE CAMPO/ILUSTRAÇÕES
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Angiospermas Bromeliaceae A.Juss.

Figura 1: Neoregelia capixaba E.Pereira
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Angiospermas Bromeliaceae A.Juss.

Neoregelia carcharodon (Baker) L.B.Sm.
Este tratamento é composto pelos seguintes táxons: Neoregelia carcharodon, .

Tem como sinônimo
basiônimo Karatas carcharodon Baker
homotípico Aregelia carcharodon (Baker) Mez
homotípico Nidularium carcharodon Baker ex E. Morren
heterotípico Karatas macracantha Baker
heterotípico Neoregelia carcharodon  var.  atroviolacea Reitz

DESCRIÇÃO

Caule: propagação vegetativa(s) por rizoma(s). Folha: número até 15; bainha(s) elíptica(s)/oblonga(s); cor da bainha(s)
verde alvo; lâmina(s) concolor(es); margem(ns) da lâmina(s) aculeada(s); cor do acúleo(s) vináceo; ápice(s) da lâmina(s)
obtuso(s). Inflorescência: forma capituliforme(s); tipo simples. Flor: número 21 até 50; comprimento 60 mm; formato das
bráctea(s) floral(ais) linear(es); cor das bráctea(s) floral(ais) verde; simetria das sépala(s) subsimétrica(s); comprimento das
sépala(s) 30 - 35 mm/35 - 40 mm; pétala(s) conata(s); comprimento das pétala(s) desconhecido(s); cor das pétala(s) branca;
ovário(s) elipsoide.

Forma de Vida
Erva

Substrato
Epífita, Terrícola

DISTRIBUIÇÃO

Nativa, é endêmica do Brasil

Domínios Fitogeográficos
Mata Atlântica

Tipos de Vegetação
Floresta Ombrófila (Floresta Pluvial), Restinga

Distribuição Geográfica
Ocorrências confirmadas
Sudeste (Espírito Santo, Rio de Janeiro)

MATERIAL TESTEMUNHO

G. Martinelli, 15543, RB, 415408, ,  (RB00141028)
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Angiospermas Bromeliaceae A.Juss.

Neoregelia carinata Leme
DESCRIÇÃO

Caule: propagação vegetativa(s) por estolão. Folha: número até 10; bainha(s) elíptica(s); cor da bainha(s) vinácea; lâmina(s)
concolor(es); margem(ns) da lâmina(s) aculeada(s); cor do acúleo(s) desconhecida(s); ápice(s) da lâmina(s) obtuso(s).
Inflorescência: forma umbelada(s); tipo simples. Flor: número 26 - 30; comprimento 50 mm/55 mm/60 mm; formato
das bráctea(s) floral(ais) lanceolada(s)/linear(es); cor das bráctea(s) floral(ais) verde/hialina(s); simetria das sépala(s)
assimétrica(s); comprimento das sépala(s) 15 - 20 mm; pétala(s) conata(s); comprimento das pétala(s) 25 - 30 mm; cor das
pétala(s) branca; ovário(s) obovoide(s).

Forma de Vida
Erva

Substrato
Epífita

DISTRIBUIÇÃO

Nativa, é endêmica do Brasil

Domínios Fitogeográficos
Mata Atlântica

Tipos de Vegetação
Floresta Ombrófila (Floresta Pluvial)

Distribuição Geográfica
Ocorrências confirmadas
Sudeste (Rio de Janeiro)

MATERIAL TESTEMUNHO

Fontoura, T., s.n., HB, 84090, Typus
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Angiospermas Bromeliaceae A.Juss.

Neoregelia carolinae (Beer) L.B.Sm.
Este tratamento é composto pelos seguintes táxons: Neoregelia carolinae, .

Tem como sinônimo
basiônimo Bromelia carolinae Beer
homotípico Aregelia carolinae (Beer) Mez
homotípico Karatas carolinae (Beer) Antoine
heterotípico Billbergia meyendorffii Regel
heterotípico Karatas meyendorffii (Regel) Antoine
heterotípico Neoregelia carolinae  var.  tricolor M.B.Foster ex L.B.Sm.
heterotípico Nidularium carolinae Lem. ex Baker
heterotípico Regelia meyendorffii Lem.

DESCRIÇÃO

Caule: propagação vegetativa(s) por rizoma(s). Folha: número até 20; bainha(s) elíptica(s); cor da bainha(s) verde alvo;
lâmina(s) concolor(es); margem(ns) da lâmina(s) aculeada(s); cor do acúleo(s) verde; ápice(s) da lâmina(s) obtuso(s).
Inflorescência: forma capituliforme(s); tipo simples. Flor: número 16 - 20/21 - 25; comprimento 40 mm; formato
das bráctea(s) floral(ais) linear(es); cor das bráctea(s) floral(ais) verde/branca; simetria das sépala(s) assimétrica(s);
comprimento das sépala(s) 20 - 25 mm; pétala(s) conata(s); comprimento das pétala(s) 35 - 40 mm/40 - 45 mm; cor das
pétala(s) branca com ápice(s) azul / purpúreo ou lilás; ovário(s) oblongo(s)/elipsoide.

Forma de Vida
Erva

Substrato
Epífita, Rupícola, Terrícola

DISTRIBUIÇÃO

Nativa, é endêmica do Brasil

Domínios Fitogeográficos
Mata Atlântica

Tipos de Vegetação
Floresta Ombrófila (Floresta Pluvial), Restinga

Distribuição Geográfica
Ocorrências confirmadas
Sudeste (Espírito Santo, Rio de Janeiro)

MATERIAL TESTEMUNHO

Costa, A.F., 403, RB
J.M.A. Braga, 4065, RB, 347400, , ,  (RB00706395)

IMAGENS DE CAMPO/ILUSTRAÇÕES
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Angiospermas Bromeliaceae A.Juss.

Figura 1: Neoregelia carolinae (Beer) L.B.Sm.
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Angiospermas Bromeliaceae A.Juss.

Neoregelia chlorosticta (Baker) L.B.Sm.
Tem como sinônimo
basiônimo Karatas chlorosticta Baker
homotípico Aregelia chlorosticta (E.Morren) Mez
homotípico Neoregelia sarmentosa  var.  chlorosticta L.B.Sm.
homotípico Regelia chlorosticta (E.Morren) Lindm.

DESCRIÇÃO

Caule: propagação vegetativa(s) por estolão. Folha: número até 12; bainha(s) elíptica(s); cor da bainha(s) avermelhada;
lâmina(s) maculada(s); margem(ns) da lâmina(s) levemente aculeada(s); cor do acúleo(s) verde; ápice(s) da lâmina(s)
obtuso(s). Inflorescência: forma umbelada(s); tipo simples. Flor: número até 20; comprimento 35 mm/40 mm; formato
das bráctea(s) floral(ais) linear(es); cor das bráctea(s) floral(ais) rosa/hialina(s); simetria das sépala(s) assimétrica(s);
comprimento das sépala(s) 10 - 15 mm/15 - 20 mm; pétala(s) conata(s); comprimento das pétala(s) 10 - 15 mm; cor das
pétala(s) branca com ápice(s) azul / purpúreo ou lilás; ovário(s) oblongo(s).

Forma de Vida
Erva

Substrato
Epífita, Terrícola

DISTRIBUIÇÃO

Nativa, é endêmica do Brasil

Domínios Fitogeográficos
Mata Atlântica

Tipos de Vegetação
Floresta Estacional Semidecidual, Floresta Ombrófila (Floresta Pluvial)

Distribuição Geográfica
Ocorrências confirmadas
Sudeste (Minas Gerais, Rio de Janeiro, São Paulo)
Sul (Paraná)

MATERIAL TESTEMUNHO

D. Sucre, 2257, RB
G. Martinelli, 3261, RB, 194091,  (RB00247552)

BIBLIOGRAFIA
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Angiospermas Bromeliaceae A.Juss.

Neoregelia coimbrae E.Pereira
DESCRIÇÃO

Caule: propagação vegetativa(s) por estolão. Folha: número até 15; bainha(s) elíptica(s); cor da bainha(s) inteira ou
parcialmente purpúrea; lâmina(s) maculada(s); margem(ns) da lâmina(s) aculeada(s)/levemente aculeada(s); cor do acúleo(s)
preto; ápice(s) da lâmina(s) agudo(s). Inflorescência: forma umbelada(s); tipo simples. Flor: número 21 - 25; comprimento
35 mm/40 mm; formato das bráctea(s) floral(ais) oblanceolada(s)/elíptica(s); cor das bráctea(s) floral(ais) verde; simetria
das sépala(s) assimétrica(s); comprimento das sépala(s) 15 - 20 mm; pétala(s) conata(s); comprimento das pétala(s) 15 - 20
mm/20 - 25 mm; cor das pétala(s) branca com ápice(s) azul / purpúreo ou lilás; ovário(s) oblongo(s)/elipsoide.

DESCRIÇÃO ADICIONAL

As lâminas foliares apresentam máculas atropurpúreas.

Forma de Vida
Erva

Substrato
Epífita

DISTRIBUIÇÃO

Nativa, é endêmica do Brasil

Domínios Fitogeográficos
Mata Atlântica

Tipos de Vegetação
Floresta Ombrófila (Floresta Pluvial)

Distribuição Geográfica
Ocorrências confirmadas
Sudeste (Rio de Janeiro)

MATERIAL TESTEMUNHO

E.M.C. Leme, 553, RB, RB, 231600,  (RB00286285), Rio de Janeiro, Typus

IMAGENS DE CAMPO/ILUSTRAÇÕES
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Angiospermas Bromeliaceae A.Juss.

Figura 1: Neoregelia coimbrae E.Pereira
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Angiospermas Bromeliaceae A.Juss.

Neoregelia compacta (Mez) L.B.Sm.
Tem como sinônimo
basiônimo Nidularium compactum Mez
homotípico Aregelia compacta (Mez) Mez
heterotípico Neoregelia schubertii Röth

DESCRIÇÃO

Caule: propagação vegetativa(s) por estolão. Folha: número até 20; bainha(s) elíptica(s); cor da bainha(s) verde alvo;
lâmina(s) concolor(es) com interna(s) diferenciada; margem(ns) da lâmina(s) não aculeada(s)/levemente aculeada(s); cor do
acúleo(s) verde; ápice(s) da lâmina(s) arredondado(s). Inflorescência: forma umbelada(s); tipo simples. Flor: número 6 - 10;
comprimento 45 mm/50 mm; formato das bráctea(s) floral(ais) linear(es); cor das bráctea(s) floral(ais) avermelhada/rosa;
simetria das sépala(s) subsimétrica(s); comprimento das sépala(s) 30 - 35 mm; pétala(s) conata(s); comprimento das pétala(s)
25 - 30 mm; cor das pétala(s) branca com ápice(s) azul / purpúreo ou lilás; ovário(s) oblongo(s).

COMENTÁRIO

Morfologicamente relacionada a N. macwilliamsii L.B.Sm., no entanto esta ocorre na região de Angra dos Reis, Paraty e litoral
norte de SP, enquanto que N. compacta ocorre nas restingas da capital fluminense e no ES. Frequentemente utilizada como
ornamental.

Forma de Vida
Erva

Substrato
Epífita

DISTRIBUIÇÃO

Nativa, é endêmica do Brasil

Domínios Fitogeográficos
Mata Atlântica

Tipos de Vegetação
Floresta Ombrófila (Floresta Pluvial), Restinga

Distribuição Geográfica
Ocorrências confirmadas
Sudeste (Espírito Santo, Rio de Janeiro)

MATERIAL TESTEMUNHO

J.M.A. Braga, 4380, RB, 336970, ,  (RB00352990)
Schenck, 2090, B, 336970 (B 10 0243655), Typus

IMAGENS DE CAMPO/ILUSTRAÇÕES
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Angiospermas Bromeliaceae A.Juss.

Figura 1: Neoregelia compacta (Mez) L.B.Sm.

Figura 2: Neoregelia compacta (Mez) L.B.Sm.

BIBLIOGRAFIA
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Angiospermas Bromeliaceae A.Juss.

Neoregelia concentrica (Vell.) L.B.Sm.
Tem como sinônimo
basiônimo Tillandsia concentrica Vell.
homotípico Aregelia concentrica (Vell.) Mez
homotípico Bromelia concentrica (Vell.) Beer
homotípico Nidularium concentricum (Vell.) Mez
heterotípico Aregelia concentrica  var.  daemoniorum E.Morren ex Mez
heterotípico Aregelia concentrica  var.  plutonis Mez
heterotípico Aregelia concentrica  var.  proserpinae Mez
heterotípico Aregelia laurentii (Regel) Mez
heterotípico Karatas acanthocrater (E.Morren) Antoine
heterotípico Karatas laurentii (Regel) Antoine
heterotípico Nidularium acanthocrater  var.  plutonis E.Morren
heterotípico Nidularium acanthocrater  var.  proserpinae E.Morren
heterotípico Nidularium acanthocrater E.Morren
heterotípico Nidularium laurentii Regel
heterotípico Regelia acanthocrater (E.Morren) Lindm.
heterotípico Regelia laurentii (Regel) Lindm.

DESCRIÇÃO

Caule: propagação vegetativa(s) por rizoma(s). Folha: número mais de 25; bainha(s) elíptica(s); cor da bainha(s) verde alvo/
inteira ou parcialmente purpúrea; lâmina(s) concolor(es)/maculada(s); margem(ns) da lâmina(s) aculeada(s); cor do acúleo(s)
preto; ápice(s) da lâmina(s) agudo(s). Inflorescência: forma umbelada(s)/capituliforme(s); tipo simples. Flor: número 51 -
100; comprimento 40 mm; formato das bráctea(s) floral(ais) lanceolada(s)/linear(es); cor das bráctea(s) floral(ais) verde;
simetria das sépala(s) subsimétrica(s); comprimento das sépala(s) 15 - 20 mm; pétala(s) conata(s); comprimento das pétala(s)
15 - 20 mm; cor das pétala(s) branca com ápice(s) azul / purpúreo ou lilás; ovário(s) elipsoide.

Forma de Vida
Erva

Substrato
Epífita

DISTRIBUIÇÃO

Nativa, é endêmica do Brasil

Domínios Fitogeográficos
Mata Atlântica

Tipos de Vegetação
Floresta Ombrófila (Floresta Pluvial)

Distribuição Geográfica
Ocorrências confirmadas
Sudeste (Rio de Janeiro, São Paulo)

MATERIAL TESTEMUNHO

G. Martinelli, 1716, RB, 179196,  (RB00352581)
s.c., s.n., K, 179196,  (K000322190)

IMAGENS DE CAMPO/ILUSTRAÇÕES
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Angiospermas Bromeliaceae A.Juss.

Figura 1: Neoregelia concentrica (Vell.) L.B.Sm.

Figura 2: Neoregelia concentrica (Vell.) L.B.Sm.

Figura 3: Neoregelia concentrica (Vell.) L.B.Sm.
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Angiospermas Bromeliaceae A.Juss.

Neoregelia coriacea (Antoine) L.B.Sm.
Tem como sinônimo
basiônimo Karatas coriacea Antoine
homotípico Aregelia coriacea (Antoine) Mez
homotípico Nidularium coriaceum Linden ex Antoine
homotípico Regelia coriacea (Antoine) Lindm.

DESCRIÇÃO

Caule: propagação vegetativa(s) por rizoma(s). Folha: número até 10; bainha(s) elíptica(s)/ovada(s); cor da bainha(s) verde
alvo; lâmina(s) concolor(es) com interna(s) diferenciada; margem(ns) da lâmina(s) aculeada(s); cor do acúleo(s) preto; ápice(s)
da lâmina(s) obtuso(s). Inflorescência: forma umbelada(s); tipo simples. Flor: número 36 - 40; comprimento 45 mm; formato
das bráctea(s) floral(ais) linear(es); cor das bráctea(s) floral(ais) verde/hialina(s); simetria das sépala(s) assimétrica(s);
comprimento das sépala(s) 20 - 25 mm; pétala(s) conata(s); comprimento das pétala(s) desconhecido(s); cor das pétala(s)
branca com ápice(s) azul / purpúreo ou lilás; ovário(s) oblongo(s)/elipsoide.

COMENTÁRIO

Espécie conhecida apenas por coletas antigas.

Forma de Vida
Erva

Substrato
Epífita

DISTRIBUIÇÃO

Nativa, é endêmica do Brasil

Domínios Fitogeográficos
Mata Atlântica

Tipos de Vegetação
Floresta Ombrófila (Floresta Pluvial)

Distribuição Geográfica
Ocorrências confirmadas
Sudeste (Rio de Janeiro)

MATERIAL TESTEMUNHO

Jesus, J.A., 1484, RB, 151971,  (RB00353085)
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Angiospermas Bromeliaceae A.Juss.

Neoregelia correia-araujoi E.Pereira &
I.A.Penna
DESCRIÇÃO

Caule: propagação vegetativa(s) por desconhecido(s). Folha: número até 15/até 25; bainha(s) elíptica(s); cor da bainha(s)
verde alvo/vinácea; lâmina(s) com mancha(s) irregular(es); margem(ns) da lâmina(s) aculeada(s); cor do acúleo(s) preto;
ápice(s) da lâmina(s) emarginado(s)/acuminado(s). Inflorescência: forma umbelada(s); tipo simples. Flor: número até 20/21
até 50; comprimento 20 mm/25 mm; formato das bráctea(s) floral(ais) oblonga(s); cor das bráctea(s) floral(ais) verde;
simetria das sépala(s) desconhecida(s); comprimento das sépala(s) 15 - 20 mm; pétala(s) desconhecida(s); comprimento das
pétala(s) 20 - 25 mm; cor das pétala(s) branca/branca com ápice(s) verde; ovário(s) oblongo(s).

COMENTÁRIO

Bainhas foliares verdes com manchas irregulares vináceo-avermelhadas.

Forma de Vida
Erva

DISTRIBUIÇÃO

Nativa, é endêmica do Brasil

Domínios Fitogeográficos
Mata Atlântica

Distribuição Geográfica
Ocorrências confirmadas
Sudeste (Rio de Janeiro)

MATERIAL TESTEMUNHO

Araújo, L.K.C., 42, HB, Rio de Janeiro, Typus

IMAGENS DE CAMPO/ILUSTRAÇÕES

Figura 1: Neoregelia correia-araujoi E.Pereira & I.A.Penna
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Angiospermas Bromeliaceae A.Juss.

Neoregelia crispata Leme
DESCRIÇÃO

Caule: propagação vegetativa(s) por estolão. Folha: número até 12; bainha(s) elíptica(s); cor da bainha(s) inteira ou
parcialmente purpúrea; lâmina(s) não concolor(es); margem(ns) da lâmina(s) aculeada(s); cor do acúleo(s) verde; ápice(s)
da lâmina(s) obtuso(s)/arredondado(s). Inflorescência: forma umbelada(s); tipo simples. Flor: número até 20; comprimento
40 mm; formato das bráctea(s) floral(ais) oblanceolada(s); cor das bráctea(s) floral(ais) branca; simetria das sépala(s)
assimétrica(s); comprimento das sépala(s) 20 - 25 mm; pétala(s) conata(s); comprimento das pétala(s) 35 - 40 mm; cor das
pétala(s) branca com ápice(s) azul / purpúreo ou lilás; ovário(s) elipsoide.

COMENTÁRIO

Espécie morfologicamente relacionada a N. leprosa L.B.Sm.

Forma de Vida
Erva

Substrato
Epífita

DISTRIBUIÇÃO

Nativa, é endêmica do Brasil

Domínios Fitogeográficos
Mata Atlântica

Tipos de Vegetação
Floresta Ombrófila (Floresta Pluvial)

Distribuição Geográfica
Ocorrências confirmadas
Nordeste (Bahia)

MATERIAL TESTEMUNHO

A.M. Amorim, 5991, CEPEC,  (CEPEC00111886), Bahia
E.M.C. Leme, 3015, HB, Typus
Leitman, P.M., 290, CEPEC,  (CEPEC00133194), RB, 512087, ,  (RB00642698), Bahia

BIBLIOGRAFIA
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Angiospermas Bromeliaceae A.Juss.

Neoregelia cruenta (R.Graham) L.B.Sm.
Tem como sinônimo
basiônimo Bromelia cruenta R.Graham
homotípico Aregelia cruenta (Graham) Mez
homotípico Billbergia cruenta (Graham) Hook.
homotípico Karatas cruenta (R.Graham) G.Nicholson
homotípico Nidularium cruentum (Graham) Regel
homotípico Regelia cruenta (Graham) Lindm.
heterotípico Aregelia longibracteata (Mez) Mez
heterotípico Aregelia rubrospinosa Mez
heterotípico Neoregelia longibracteata (Mez) L.B.Sm.
heterotípico Neoregelia rubrospinosa (Mez) L.B.Sm.
heterotípico Nidularium longibracteatum Mez

DESCRIÇÃO

Caule: propagação vegetativa(s) por rizoma(s). Folha: número até 15; bainha(s) elíptica(s); cor da bainha(s) verde alvo;
lâmina(s) concolor(es)/maculada(s); margem(ns) da lâmina(s) aculeada(s); cor do acúleo(s) verde; ápice(s) da lâmina(s)
obtuso(s)/emarginado(s)/arredondado(s). Inflorescência: forma capituliforme(s); tipo simples. Flor: número mais de 50;
comprimento 40 mm/60 mm; formato das bráctea(s) floral(ais) ovada(s); cor das bráctea(s) floral(ais) verde; simetria das
sépala(s) assimétrica(s); comprimento das sépala(s) 20 - 25 mm; pétala(s) conata(s); comprimento das pétala(s) 25 - 30
mm/30 - 35 mm; cor das pétala(s) branca com ápice(s) azul / purpúreo ou lilás; ovário(s) elipsoide/clavado(s).

COMENTÁRIO

Espécie típicamente encontrada em restingas do sudeste, principalmente no centro-norte do estado do Rio de Janeiro e no sul do
Espírito Santo.

Forma de Vida
Erva

Substrato
Epífita, Rupícola, Terrícola

DISTRIBUIÇÃO

Nativa, é endêmica do Brasil

Domínios Fitogeográficos
Mata Atlântica

Tipos de Vegetação
Manguezal, Restinga, Vegetação Sobre Afloramentos Rochosos

Distribuição Geográfica
Ocorrências confirmadas
Nordeste (Bahia)
Sudeste (Espírito Santo, Rio de Janeiro, São Paulo)

MATERIAL TESTEMUNHO

C. Farney, 3349, RB
Harris, s n, K,  (K000322084), Typus

IMAGENS DE CAMPO/ILUSTRAÇÕES
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Angiospermas Bromeliaceae A.Juss.

Figura 1: Neoregelia cruenta (R.Graham) L.B.Sm.

Figura 2: Neoregelia cruenta (R.Graham) L.B.Sm.

BIBLIOGRAFIA
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Angiospermas Bromeliaceae A.Juss.

Neoregelia cyanea (Beer) L.B.Sm.
Tem como sinônimo
basiônimo Hoplophytum cyaneum Beer
homotípico Aregelia cyanea (Beer) Mez
heterotípico Billbergia angustifolia K.Koch
heterotípico Bromelia denticulata K.Koch
heterotípico Bromelia pauciflora K.Koch
heterotípico Karatas denticulata (K.Koch) Baker
heterotípico Nidularium agavifolium Baker
heterotípico Nidularium denticulatum (K.Koch) Regel
heterotípico Regelia denticulata (K.Koch) Lindm.

DESCRIÇÃO

Caule: propagação vegetativa(s) por estolão. Folha: número até 20; bainha(s) elíptica(s); cor da bainha(s) inteira ou
parcialmente purpúrea; lâmina(s) concolor(es)/maculada(s); margem(ns) da lâmina(s) aculeada(s); cor do acúleo(s) preto;
ápice(s) da lâmina(s) agudo(s). Inflorescência: forma umbelada(s); tipo simples. Flor: número desconhecido(s); comprimento
25 mm; formato das bráctea(s) floral(ais) oblonga(s); cor das bráctea(s) floral(ais) avermelhada; simetria das sépala(s)
assimétrica(s); comprimento das sépala(s) 10 - 15 mm; pétala(s) conata(s); comprimento das pétala(s) 15 - 20 mm; cor das
pétala(s) branca com ápice(s) azul / purpúreo ou lilás/branca; ovário(s) ovoide(s)/elipsoide.

DESCRIÇÃO ADICIONAL

Folhas com variação de verde a vinácea, ápice vináceo. Pétalas curto-conadas.

Forma de Vida
Erva

Substrato
Epífita

DISTRIBUIÇÃO

Nativa, é endêmica do Brasil

Domínios Fitogeográficos
Mata Atlântica

Tipos de Vegetação
Floresta Estacional Semidecidual

Distribuição Geográfica
Ocorrências confirmadas
Sudeste (Minas Gerais)

MATERIAL TESTEMUNHO

Beer, s.n., B (B 10 0157398), Typus
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Angiospermas Bromeliaceae A.Juss.

Neoregelia dactyloflammans Leme &
L.Kollmann
DESCRIÇÃO

Caule: propagação vegetativa(s) por estolão. Folha: número até 15; bainha(s) elíptica(s)/oblonga(s); cor da bainha(s) verde
alvo/avermelhada; lâmina(s) maculada(s)/não concolor(es); margem(ns) da lâmina(s) aculeada(s); cor do acúleo(s) vináceo;
ápice(s) da lâmina(s) obtuso(s). Inflorescência: forma capituliforme(s)/corimbiforme(s); tipo simples. Flor: número 21 -
25; comprimento 55 mm/60 mm; formato das bráctea(s) floral(ais) linear(es); cor das bráctea(s) floral(ais) avermelhada;
simetria das sépala(s) assimétrica(s); comprimento das sépala(s) 15 - 20 mm; pétala(s) conata(s); comprimento das pétala(s)
35 - 40 mm; cor das pétala(s) branca com ápice(s) azul / purpúreo ou lilás; ovário(s) elipsoide.

Forma de Vida
Erva

Substrato
Rupícola

DISTRIBUIÇÃO

Nativa, é endêmica do Brasil

Domínios Fitogeográficos
Mata Atlântica

Tipos de Vegetação
Floresta Ombrófila (Floresta Pluvial), Vegetação Sobre Afloramentos Rochosos

Distribuição Geográfica
Ocorrências confirmadas
Sudeste (Espírito Santo, Minas Gerais)

MATERIAL TESTEMUNHO

E.M.C. Leme, 7878, RB, 507091,  (RB00609204), MBML, Espírito Santo, Typus
Versieux, L.M., 468, UFRN,  (UFRN00018920), Minas Gerais

BIBLIOGRAFIA

Leme, E.M.C. & Kollman, L.J.C. 2011. New species and a new combination of Brazilian Bromeliaceae. Phytotaxa 16: 1-36.
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Angiospermas Bromeliaceae A.Juss.

Neoregelia dayvidiana Leme &
A.P.Fontana
DESCRIÇÃO

Caule: propagação vegetativa(s) por estolão. Folha: número até 15; bainha(s) elíptica(s)/ovada(s); cor da bainha(s) inteira
ou parcialmente purpúrea/avermelhada; lâmina(s) concolor(es)/maculada(s); margem(ns) da lâmina(s) aculeada(s); cor do
acúleo(s) acastanhado; ápice(s) da lâmina(s) agudo(s)/acuminado(s). Inflorescência: forma umbelada(s); tipo simples. Flor:
número 11 - 15/16 - 20; comprimento 95 mm/110 mm; formato das bráctea(s) floral(ais) elíptica(s); cor das bráctea(s)
floral(ais) avermelhada/branca; simetria das sépala(s) subsimétrica(s); comprimento das sépala(s) 35 - 40 mm; pétala(s)
conata(s); comprimento das pétala(s) 75 - 80 mm/80 - 90 mm; cor das pétala(s) branca com ápice(s) azul / purpúreo ou lilás;
ovário(s) elipsoide.

Forma de Vida
Erva

Substrato
Epífita

DISTRIBUIÇÃO

Nativa, é endêmica do Brasil

Domínios Fitogeográficos
Mata Atlântica

Tipos de Vegetação
Floresta Ombrófila (Floresta Pluvial)

Distribuição Geográfica
Ocorrências confirmadas
Sudeste (Espírito Santo)

MATERIAL TESTEMUNHO

E.M.C. Leme, 7566, MBML (MBML039358), HB, Typus
E.M.C. Leme, 7570, RB,  (RB01405321), Espírito Santo

BIBLIOGRAFIA

Leme, E.M.C.; Kollmann, L.J.C. & Fontana, A.P. Two New Species from Pedra dos Pontões, an Unexplored Mountain in Espírito
Santo, Brazil. J. Bromeliad Soc. 59(4): 152-167.
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Angiospermas Bromeliaceae A.Juss.

Neoregelia desenganensis Leme
DESCRIÇÃO

Caule: propagação vegetativa(s) por estolão. Folha: número até 25; bainha(s) elíptica(s); cor da bainha(s) vinácea; lâmina(s)
maculada(s); margem(ns) da lâmina(s) levemente aculeada(s); cor do acúleo(s) verde; ápice(s) da lâmina(s) obtuso(s).
Inflorescência: forma umbelada(s); tipo simples. Flor: número 21 - 25; comprimento 45 mm/50 mm; formato das bráctea(s)
floral(ais) linear(es); cor das bráctea(s) floral(ais) hialina(s); simetria das sépala(s) subsimétrica(s); comprimento das
sépala(s) 10 - 15 mm; pétala(s) conata(s); comprimento das pétala(s) 30 - 35 mm; cor das pétala(s) branca com ápice(s) azul /
purpúreo ou lilás; ovário(s) oblongo(s)/elipsoide.

COMENTÁRIO

Bainhas foliares esparsamente lepidotas em ambas as faces. Lâmina verde com máculas verdes-escuras. Ápice da lâmina obtuso-
acuminado.

Forma de Vida
Erva

Substrato
Terrícola

DISTRIBUIÇÃO

Nativa, é endêmica do Brasil

Domínios Fitogeográficos
Mata Atlântica

Tipos de Vegetação
Campo de Altitude

Distribuição Geográfica
Ocorrências confirmadas
Sudeste (Rio de Janeiro)

MATERIAL TESTEMUNHO

E.M.C. Leme, 7588, RB, 553866,  (RB00849936), HB, Rio de Janeiro, Typus

BIBLIOGRAFIA

Leme, E.M.C. & Kollmann, L.J.C. 2013. Miscelaneous new species of Brazilian Bromeliaceae. Phytotaxa 108 (1): 1-40.
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Angiospermas Bromeliaceae A.Juss.

Neoregelia diversifolia E.Pereira
DESCRIÇÃO

Caule: propagação vegetativa(s) por estolão. Folha: número até 10; bainha(s) elíptica(s)/ovada(s); cor da bainha(s) inteira
ou parcialmente purpúrea; lâmina(s) maculada(s); margem(ns) da lâmina(s) aculeada(s); cor do acúleo(s) verde/vináceo;
ápice(s) da lâmina(s) emarginado(s). Inflorescência: forma umbelada(s); tipo simples. Flor: número 6 - 10; comprimento 80
mm; formato das bráctea(s) floral(ais) lanceolada(s)/linear(es); cor das bráctea(s) floral(ais) branca/hialina(s); simetria das
sépala(s) simétrica(s); comprimento das sépala(s) 35 - 40 mm; pétala(s) conata(s); comprimento das pétala(s) 60 - 65 mm/65 -
70 mm; cor das pétala(s) branca com ápice(s) azul / purpúreo ou lilás; ovário(s) elipsoide.

Forma de Vida
Erva

Substrato
Epífita, Rupícola

DISTRIBUIÇÃO

Nativa, é endêmica do Brasil

Domínios Fitogeográficos
Mata Atlântica

Tipos de Vegetação
Campo de Altitude, Floresta Ombrófila (Floresta Pluvial)

Distribuição Geográfica
Ocorrências confirmadas
Sudeste (Espírito Santo)

MATERIAL TESTEMUNHO

R.C. Forzza, 4981, MBML, RB, 473282,  (RB00540871), Espírito Santo
A. Kautsky, 457, HB, Espírito Santo, Typus

1368

Coleção Flora do Brasil 2020 - Jardim Botânico do Rio de Janeiro

http://reflora.jbrj.gov.br/files/voucher.html?imagem=DZI/rb/0/54/8/71/00540871.dzi


Angiospermas Bromeliaceae A.Juss.

Neoregelia doeringiana L.B.Sm.
DESCRIÇÃO

Caule: propagação vegetativa(s) por desconhecido(s). Folha: número até 10; bainha(s) elíptica(s); cor da bainha(s) verde
alvo; lâmina(s) maculada(s); margem(ns) da lâmina(s) aculeada(s); cor do acúleo(s) desconhecida(s); ápice(s) da lâmina(s)
emarginado(s). Inflorescência: forma umbelada(s); tipo simples. Flor: número 11 - 15; comprimento 30 mm; formato das
bráctea(s) floral(ais) elíptica(s); cor das bráctea(s) floral(ais) com ápice(s) purpúreo; simetria das sépala(s) assimétrica(s);
comprimento das sépala(s) 15 - 20 mm; pétala(s) conata(s); comprimento das pétala(s) desconhecido(s); cor das pétala(s)
branca; ovário(s) elipsoide.

Forma de Vida
Erva

Substrato
Epífita

DISTRIBUIÇÃO

Nativa, é endêmica do Brasil

Domínios Fitogeográficos
Mata Atlântica

Tipos de Vegetação
Floresta Ombrófila (Floresta Pluvial)

Distribuição Geográfica
Ocorrências confirmadas
Sudeste (São Paulo)
Sul (Paraná)

MATERIAL TESTEMUNHO

G. Hatschbach, 61207, MBM
W. Doering, 7, US,  (US00091351), São Paulo, Typus
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Angiospermas Bromeliaceae A.Juss.

Neoregelia dungsiana E.Pereira
DESCRIÇÃO

Caule: propagação vegetativa(s) por estolão. Folha: número até 10; bainha(s) desconhecida(s); cor da bainha(s) inteira ou
parcialmente purpúrea; lâmina(s) não concolor(es); margem(ns) da lâmina(s) levemente aculeada(s); cor do acúleo(s) preto;
ápice(s) da lâmina(s) obtuso(s). Inflorescência: forma umbelada(s); tipo simples. Flor: número 21 - 25; comprimento 30
mm/40 mm; formato das bráctea(s) floral(ais) lanceolada(s); cor das bráctea(s) floral(ais) verde; simetria das sépala(s)
subsimétrica(s); comprimento das sépala(s) 10 - 15 mm; pétala(s) conata(s); comprimento das pétala(s) 25 - 30 mm/
desconhecido(s); cor das pétala(s) branca com ápice(s) azul / purpúreo ou lilás; ovário(s) elipsoide.

Forma de Vida
Erva

Substrato
Epífita

DISTRIBUIÇÃO

Nativa, é endêmica do Brasil

Domínios Fitogeográficos
Mata Atlântica

Tipos de Vegetação
Floresta Ombrófila (Floresta Pluvial)

Distribuição Geográfica
Ocorrências confirmadas
Sudeste (Espírito Santo, Rio de Janeiro)

MATERIAL TESTEMUNHO

C. Farney, 2500, RB, 292976,  (RB00464636)
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Angiospermas Bromeliaceae A.Juss.

Neoregelia eleutheropetala (Ule) L.B.Sm.
Tem como sinônimo
basiônimo Nidularium eleutheropetalum Ule
homotípico Aregelia eleutheropetala (Ule) Mez ex L.B.Sm.

DESCRIÇÃO

Caule: propagação vegetativa(s) por estolão. Folha: número mais de 25; bainha(s) elíptica(s); cor da bainha(s) verde alvo/
avermelhada; lâmina(s) concolor(es) com interna(s) diferenciada/não concolor(es); margem(ns) da lâmina(s) aculeada(s);
cor do acúleo(s) acastanhado; ápice(s) da lâmina(s) acuminado(s). Inflorescência: forma corimbiforme(s); tipo simples/
composta(s). Flor: número mais de 50; comprimento 60 mm/80 mm; formato das bráctea(s) floral(ais) lanceolada(s)/ovada(s);
cor das bráctea(s) floral(ais) verde/avermelhada; simetria das sépala(s) assimétrica(s); comprimento das sépala(s) 20 - 25
mm/25 - 30 mm/30 - 35 mm; pétala(s) livre(s); comprimento das pétala(s) 35 - 40 mm/40 - 45 mm/45 - 50 mm/50 - 55 mm; cor
das pétala(s) branca; ovário(s) clavado(s).

Forma de Vida
Erva

Substrato
Epífita

DISTRIBUIÇÃO

Nativa, não é endêmica do Brasil

Domínios Fitogeográficos
Amazônia

Tipos de Vegetação
Floresta Ombrófila (Floresta Pluvial)

Distribuição Geográfica
Ocorrências confirmadas
Norte (Amazonas, Pará)

MATERIAL TESTEMUNHO

M.J.G. Hopkins, 1437, INPA, RB, 424982,  (RB00644752)
E. H. G. Ule, 6304, B, 424982 (B 10 0243652), MG, 424982 (MG006172), Typus

BIBLIOGRAFIA
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Angiospermas Bromeliaceae A.Juss.

Neoregelia eltoniana W.Weber
DESCRIÇÃO

Caule: propagação vegetativa(s) por estolão. Folha: número até 15; bainha(s) elíptica(s); cor da bainha(s) verde alvo;
lâmina(s) concolor(es) com interna(s) diferenciada; margem(ns) da lâmina(s) aculeada(s); cor do acúleo(s) preto; ápice(s)
da lâmina(s) agudo(s). Inflorescência: forma umbelada(s); tipo simples. Flor: número 6 - 10/11 - 15; comprimento 40 mm;
formato das bráctea(s) floral(ais) oblonga(s); cor das bráctea(s) floral(ais) avermelhada; simetria das sépala(s) assimétrica(s);
comprimento das sépala(s) 15 - 20 mm/desconhecido(s); pétala(s) conata(s); comprimento das pétala(s) desconhecido(s); cor
das pétala(s) branca com ápice(s) azul / purpúreo ou lilás; ovário(s) ovoide(s).

Forma de Vida
Erva

Substrato
Epífita

DISTRIBUIÇÃO

Nativa, é endêmica do Brasil

Domínios Fitogeográficos
Mata Atlântica

Tipos de Vegetação
Restinga

Distribuição Geográfica
Ocorrências confirmadas
Sudeste (Rio de Janeiro)

MATERIAL TESTEMUNHO

J.A. Siqueira Filho, 2852, HVASF, 16059,  (HVASF016059), Rio de Janeiro
D. Sucre, 3630, RB
Fontoura, T., 207, RB, 295721,  (RB00242369)

IMAGENS DE CAMPO/ILUSTRAÇÕES

Figura 1: Neoregelia eltoniana W.Weber
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Angiospermas Bromeliaceae A.Juss.

Neoregelia farinosa (Ule) L.B.Sm.
Tem como sinônimo
basiônimo Nidularium farinosum Ule
homotípico Aregelia farinosa (Ule) Mez

DESCRIÇÃO

Caule: propagação vegetativa(s) por rizoma(s). Folha: número até 20; bainha(s) elíptica(s)/ovada(s); cor da bainha(s) verde
alvo; lâmina(s) concolor(es); margem(ns) da lâmina(s) aculeada(s); cor do acúleo(s) verde; ápice(s) da lâmina(s) agudo(s).
Inflorescência: forma umbelada(s); tipo simples. Flor: número até 20/21 até 50; comprimento 50 mm; formato das bráctea(s)
floral(ais) lanceolada(s); cor das bráctea(s) floral(ais) verde; simetria das sépala(s) assimétrica(s); comprimento das sépala(s)
25 - 30 mm; pétala(s) conata(s); comprimento das pétala(s) 40 - 45 mm; cor das pétala(s) branca com ápice(s) azul / purpúreo
ou lilás; ovário(s) ovoide(s).

DESCRIÇÃO ADICIONAL

Quando jovem os acúleos são verde-avermelhados, tornando-se inteiramente verdes em indivíduos adultos. Em estágio
reprodutivo a bainha e parte da  lâmina das folhas internas da roseta podem apresentar cor de avermelhada a rosa intenso.
Apresenta denso indumento, de aspecto farináceo na face abaxial da folha. 

Forma de Vida
Erva

Substrato
Epífita

DISTRIBUIÇÃO

Nativa, é endêmica do Brasil

Domínios Fitogeográficos
Mata Atlântica

Tipos de Vegetação
Floresta Estacional Semidecidual

Distribuição Geográfica
Ocorrências confirmadas
Sudeste (Espírito Santo, Minas Gerais, Rio de Janeiro)

MATERIAL TESTEMUNHO

R.C. Forzza, 5437, RB, 476047, ,  (RB00549034), Espírito Santo
E. H. G. Ule, 4961, B, 476047 (B 10 0243644), B, 476047 (B 10 0243643), B, 476047 (B 10 0243642), Typus
L.S. Leoni, 2345, RB, 476047,  (RB01352784), Minas Gerais

IMAGENS DE CAMPO/ILUSTRAÇÕES
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Angiospermas Bromeliaceae A.Juss.

Figura 1: Neoregelia farinosa (Ule) L.B.Sm.

Figura 2: Neoregelia farinosa (Ule) L.B.Sm.
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Angiospermas Bromeliaceae A.Juss.

Neoregelia fluminensis L.B.Sm.
DESCRIÇÃO

Caule: propagação vegetativa(s) por estolão. Folha: número desconhecido(s); bainha(s) elíptica(s)/obovada(s); cor da
bainha(s) desconhecida(s); lâmina(s) concolor(es); margem(ns) da lâmina(s) aculeada(s); cor do acúleo(s) desconhecida(s);
ápice(s) da lâmina(s) arredondado(s). Inflorescência: forma capituliforme(s); tipo simples. Flor: número 11 - 15;
comprimento 35 mm; formato das bráctea(s) floral(ais) oblonga(s); cor das bráctea(s) floral(ais) desconhecida(s); simetria
das sépala(s) subsimétrica(s); comprimento das sépala(s) 10 - 15 mm/15 - 20 mm; pétala(s) conata(s); comprimento das
pétala(s) desconhecido(s); cor das pétala(s) desconhecida(s); ovário(s) elipsoide.

COMENTÁRIO

Possui características semelhantes com N. tristis. Além disso, co-ocorrem na cidade de Teresópolis, Rio de Janeiro.

Forma de Vida
Erva

DISTRIBUIÇÃO

Nativa, é endêmica do Brasil

Domínios Fitogeográficos
Mata Atlântica

Tipos de Vegetação
Floresta Ombrófila (Floresta Pluvial)

Distribuição Geográfica
Ocorrências confirmadas
Sudeste (Rio de Janeiro)

MATERIAL TESTEMUNHO

G. Martinelli, 11835, RB, 251225, ,  (RB00242525)
M. B. Foster, 982, GH, 251225,  (GH00029148), Rio de Janeiro, Typus

IMAGENS DE CAMPO/ILUSTRAÇÕES
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Angiospermas Bromeliaceae A.Juss.

Figura 1: Neoregelia fluminensis L.B.Sm.
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Angiospermas Bromeliaceae A.Juss.

Neoregelia fosteriana L.B.Sm.
DESCRIÇÃO

Caule: propagação vegetativa(s) por rizoma(s). Folha: número até 20; bainha(s) elíptica(s); cor da bainha(s) inteira
ou parcialmente purpúrea; lâmina(s) concolor(es)/maculada(s); margem(ns) da lâmina(s) aculeada(s); cor do acúleo(s)
vináceo; ápice(s) da lâmina(s) agudo(s). Inflorescência: forma corimbiforme(s); tipo composta(s). Flor: número 21 até 50;
comprimento 35 mm; formato das bráctea(s) floral(ais) ovada(s); cor das bráctea(s) floral(ais) avermelhada; simetria das
sépala(s) assimétrica(s); comprimento das sépala(s) 10 - 15 mm; pétala(s) conata(s); comprimento das pétala(s) 15 - 20 mm;
cor das pétala(s) vermelha; ovário(s) elipsoide.

DESCRIÇÃO ADICIONAL

As folhas variam de vermelhas a róseas com máculas verdes.

Forma de Vida
Erva

Substrato
Epífita

DISTRIBUIÇÃO

Nativa, é endêmica do Brasil

Domínios Fitogeográficos
Mata Atlântica

Tipos de Vegetação
Floresta Ombrófila (Floresta Pluvial)

Distribuição Geográfica
Ocorrências confirmadas
Sudeste (Rio de Janeiro)

MATERIAL TESTEMUNHO

E.M.C. Leme, 1371, HB
M. B. Foster, 123, US,  (US00091354), Rio de Janeiro, Typus
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Angiospermas Bromeliaceae A.Juss.

Neoregelia gavionensis Martinelli & Leme
DESCRIÇÃO

Caule: propagação vegetativa(s) por estolão. Folha: número até 20; bainha(s) elíptica(s); cor da bainha(s) inteira
ou parcialmente purpúrea; lâmina(s) maculada(s); margem(ns) da lâmina(s) levemente aculeada(s); cor do acúleo(s)
desconhecida(s); ápice(s) da lâmina(s) agudo(s). Inflorescência: forma umbelada(s); tipo simples. Flor: número 36 - 40;
comprimento 50 mm; formato das bráctea(s) floral(ais) oblanceolada(s); cor das bráctea(s) floral(ais) verde; simetria das
sépala(s) assimétrica(s); comprimento das sépala(s) 20 - 25 mm; pétala(s) conata(s); comprimento das pétala(s) 20 - 25 mm;
cor das pétala(s) branca com ápice(s) azul / purpúreo ou lilás; ovário(s) elipsoide.

DESCRIÇÃO ADICIONAL

A lâmina apresenta mácula vermelhas.

Forma de Vida
Erva

Substrato
Epífita

DISTRIBUIÇÃO

Nativa, é endêmica do Brasil

Domínios Fitogeográficos
Mata Atlântica

Tipos de Vegetação
Floresta Ombrófila (Floresta Pluvial)

Distribuição Geográfica
Ocorrências confirmadas
Sudeste (Rio de Janeiro)

MATERIAL TESTEMUNHO

E.M.C. Leme, 376, RB, 224062,  (RB00562496), Typus
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Angiospermas Bromeliaceae A.Juss.

Neoregelia gigas Leme & L.Kollmann
DESCRIÇÃO

Caule: propagação vegetativa(s) por rizoma(s). Folha: número até 25; bainha(s) elíptica(s); cor da bainha(s) inteira
ou parcialmente purpúrea; lâmina(s) concolor(es)/maculada(s); margem(ns) da lâmina(s) aculeada(s); cor do acúleo(s)
acastanhado; ápice(s) da lâmina(s) agudo(s). Inflorescência: forma capituliforme(s); tipo simples/composta(s). Flor: número
mais de 50; comprimento 90 mm/95 mm; formato das bráctea(s) floral(ais) lanceolada(s)/ovada(s); cor das bráctea(s)
floral(ais) verde/branca; simetria das sépala(s) subsimétrica(s); comprimento das sépala(s) 40 - 45 mm/desconhecido(s);
pétala(s) conata(s); comprimento das pétala(s) 55 - 60 mm; cor das pétala(s) branca com ápice(s) azul / purpúreo ou lilás;
ovário(s) obovoide(s)/elipsoide.

DESCRIÇÃO ADICIONAL

Lâminas verdes, maculadas (verdes-escuras a vermelhas em direção ao ápice). Acúleos avermelhados próximo à base e castanho-
escuro em direção ao ápice. Inflorescência subsimples (único fascículo lateral). Bráctea floral ovado-lanceolada a estreitamente
lanceolada. Fruto alaranjado.

Forma de Vida
Erva

Substrato
Epífita, Terrícola

DISTRIBUIÇÃO

Nativa, é endêmica do Brasil

Domínios Fitogeográficos
Mata Atlântica

Tipos de Vegetação
Floresta Ombrófila (Floresta Pluvial)

Distribuição Geográfica
Ocorrências confirmadas
Sudeste (Espírito Santo)

MATERIAL TESTEMUNHO

L. Kollmann, 8524, HB, MBML, RB, 303510,  (RB00853720), RB, 303510,  (RB00853726), Espírito Santo, Typus

BIBLIOGRAFIA

Siqueira-Filho, J.A. & Leme, E.M.C. 2006. Fragmentos de Mata Atlântica do Nordeste: Biodiversidade, conservação e suas
bromélias. Andrea Jakobsson Estúdio Editorial Ltda., Rio de Janeiro. 416 p.
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Angiospermas Bromeliaceae A.Juss.

Neoregelia guttata Leme
DESCRIÇÃO

Caule: propagação vegetativa(s) por estolão. Folha: número até 10; bainha(s) elíptica(s); cor da bainha(s) inteira ou
parcialmente purpúrea; lâmina(s) maculada(s); margem(ns) da lâmina(s) aculeada(s); cor do acúleo(s) verde; ápice(s) da
lâmina(s) obtuso(s)/arredondado(s). Inflorescência: forma capituliforme(s); tipo simples. Flor: número 11 - 15; comprimento
50 mm; formato das bráctea(s) floral(ais) oblonga(s); cor das bráctea(s) floral(ais) hialina(s); simetria das sépala(s)
assimétrica(s); comprimento das sépala(s) 10 - 15 mm; pétala(s) conata(s); comprimento das pétala(s) 30 - 35 mm; cor das
pétala(s) branca com ápice(s) azul / purpúreo ou lilás; ovário(s) oblongo(s).

Forma de Vida
Erva

Substrato
Epífita, Terrícola

DISTRIBUIÇÃO

Nativa, é endêmica do Brasil

Domínios Fitogeográficos
Mata Atlântica

Tipos de Vegetação
Floresta Ombrófila (Floresta Pluvial)

Distribuição Geográfica
Ocorrências confirmadas
Sudeste (Espírito Santo)

MATERIAL TESTEMUNHO

E.M.C. Leme, 4893, MBML, MBML (MBML036856), Typus
C.C. Chamas, 352, RB, 506022,  (RB00605668), Espírito Santo

BIBLIOGRAFIA

 
 

1380

Coleção Flora do Brasil 2020 - Jardim Botânico do Rio de Janeiro

http://reflora.jbrj.gov.br/files/voucher.html?imagem=DZI/rb/0/60/56/68/00605668.dzi


Angiospermas Bromeliaceae A.Juss.

Neoregelia hoehneana L.B.Sm.
DESCRIÇÃO

Caule: propagação vegetativa(s) por estolão. Folha: número até 10; bainha(s) elíptica(s); cor da bainha(s) inteira ou
parcialmente purpúrea; lâmina(s) concolor(es)/maculada(s); margem(ns) da lâmina(s) aculeada(s); cor do acúleo(s) verde/
preto; ápice(s) da lâmina(s) emarginado(s). Inflorescência: forma umbelada(s); tipo simples. Flor: número 11 - 15/16 - 20;
comprimento 30 mm; formato das bráctea(s) floral(ais) elíptica(s)/oblonga(s); cor das bráctea(s) floral(ais) verde/branca;
simetria das sépala(s) assimétrica(s); comprimento das sépala(s) 10 - 15 mm; pétala(s) conata(s); comprimento das pétala(s)
até 50 mm/20 - 25 mm; cor das pétala(s) branca; ovário(s) oblongo(s)/elipsoide.

DESCRIÇÃO ADICIONAL

Pétalas curto conadas.

Forma de Vida
Erva

Substrato
Epífita

DISTRIBUIÇÃO

Nativa, é endêmica do Brasil

Domínios Fitogeográficos
Mata Atlântica

Tipos de Vegetação
Floresta Ombrófila (Floresta Pluvial)

Distribuição Geográfica
Ocorrências confirmadas
Sudeste (Rio de Janeiro, São Paulo)

MATERIAL TESTEMUNHO

G. Martinelli, 15908, RB, 342386,  (RB00141212), São Paulo

IMAGENS DE CAMPO/ILUSTRAÇÕES
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Angiospermas Bromeliaceae A.Juss.

Figura 1: Neoregelia hoehneana L.B.Sm.

Figura 2: Neoregelia hoehneana L.B.Sm.
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Angiospermas Bromeliaceae A.Juss.

Neoregelia ibitipocensis (Leme) Leme
Tem como sinônimo
basiônimo Wittrockia ibitipocensis Leme

DESCRIÇÃO

Caule: propagação vegetativa(s) por estolão. Folha: número até 15; bainha(s) elíptica(s); cor da bainha(s) verde alvo;
lâmina(s) concolor(es); margem(ns) da lâmina(s) levemente aculeada(s); cor do acúleo(s) verde; ápice(s) da lâmina(s)
obtuso(s). Inflorescência: forma capituliforme(s); tipo simples. Flor: número 11 - 15; comprimento 45 mm/65 mm; formato
das bráctea(s) floral(ais) oblonga(s); cor das bráctea(s) floral(ais) verde; simetria das sépala(s) subsimétrica(s); comprimento
das sépala(s) 25 - 30 mm; pétala(s) conata(s); comprimento das pétala(s) 35 - 40 mm; cor das pétala(s) amarela; ovário(s)
oblongo(s).

Forma de Vida
Erva

Substrato
Epífita, Terrícola

DISTRIBUIÇÃO

Nativa, é endêmica do Brasil

Domínios Fitogeográficos
Mata Atlântica

Tipos de Vegetação
Floresta Ombrófila (Floresta Pluvial)

Distribuição Geográfica
Ocorrências confirmadas
Sudeste (Minas Gerais, Rio de Janeiro)

MATERIAL TESTEMUNHO

R.C. Forzza, 3338, RB, 422156,  (RB00551136), K
R.C. Forzza, 3992, RB, 421934,  (RB00551135), Minas Gerais
R.C. Forzza, 3992, RB, 421934,  (RB00551135), Minas Gerais
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Angiospermas Bromeliaceae A.Juss.

Neoregelia ilhana Leme
DESCRIÇÃO

Caule: propagação vegetativa(s) por estolão. Folha: número até 15; bainha(s) elíptica(s); cor da bainha(s) inteira ou
parcialmente purpúrea; lâmina(s) maculada(s); margem(ns) da lâmina(s) aculeada(s); cor do acúleo(s) acastanhado; ápice(s)
da lâmina(s) obtuso(s). Inflorescência: forma umbelada(s); tipo simples. Flor: número 16 - 20; comprimento 40 mm/45 mm;
formato das bráctea(s) floral(ais) linear(es); cor das bráctea(s) floral(ais) hialina(s); simetria das sépala(s) subsimétrica(s);
comprimento das sépala(s) 15 - 20 mm; pétala(s) conata(s); comprimento das pétala(s) 20 - 25 mm; cor das pétala(s) branca
com ápice(s) azul / purpúreo ou lilás; ovário(s) oblongo(s).

Forma de Vida
Erva

Substrato
Epífita, Terrícola

DISTRIBUIÇÃO

Nativa, é endêmica do Brasil

Domínios Fitogeográficos
Mata Atlântica

Tipos de Vegetação
Floresta Ombrófila (Floresta Pluvial)

Distribuição Geográfica
Ocorrências confirmadas
Sudeste (Rio de Janeiro)

MATERIAL TESTEMUNHO

E.M.C. Leme, 7581, HB, Rio de Janeiro, Typus
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Angiospermas Bromeliaceae A.Juss.

Neoregelia indecora (Mez) L.B.Sm.
Tem como sinônimo
homotípico Aregelia indecora Mez

DESCRIÇÃO

Caule: propagação vegetativa(s) por estolão. Folha: número até 10; bainha(s) elíptica(s); cor da bainha(s) inteira ou
parcialmente purpúrea; lâmina(s) concolor(es) com interna(s) diferenciada/maculada(s) no ápice(s); margem(ns) da lâmina(s)
aculeada(s); cor do acúleo(s) verde; ápice(s) da lâmina(s) obtuso(s). Inflorescência: forma capituliforme(s); tipo simples.
Flor: número até 20; comprimento 45 mm; formato das bráctea(s) floral(ais) elíptica(s); cor das bráctea(s) floral(ais) verde/
branca; simetria das sépala(s) assimétrica(s); comprimento das sépala(s) 15 - 20 mm; pétala(s) conata(s); comprimento das
pétala(s) 20 - 25 mm; cor das pétala(s) branca com ápice(s) azul / purpúreo ou lilás; ovário(s) oblongo(s).

DESCRIÇÃO ADICIONAL

As laminas foliares internas da roseta são inteiramente vermelhas ou vermelhas no terço inferior. Folhas externas verdes com
ápice vermelho. Pétalas curto-conadas.

Forma de Vida
Erva

Substrato
Epífita, Terrícola

DISTRIBUIÇÃO

Nativa, é endêmica do Brasil

Domínios Fitogeográficos
Mata Atlântica

Tipos de Vegetação
Floresta Ombrófila (Floresta Pluvial)

Distribuição Geográfica
Ocorrências confirmadas
Sudeste (Rio de Janeiro)
Possíveis ocorrências
Sudeste (Espírito Santo)

MATERIAL TESTEMUNHO

E.M.C. Leme, 554, RB, 235253,  (RB00247780)
G. Martinelli, 12181, RB
s.c., s.n., B (B 10 0278451), Typus
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Angiospermas Bromeliaceae A.Juss.

Neoregelia inexspectata Leme
DESCRIÇÃO

Caule: propagação vegetativa(s) por estolão. Folha: número até 10; bainha(s) elíptica(s)/oblonga(s); cor da bainha(s) inteira
ou parcialmente purpúrea; lâmina(s) concolor(es); margem(ns) da lâmina(s) aculeada(s); cor do acúleo(s) acastanhado; ápice(s)
da lâmina(s) obtuso(s). Inflorescência: forma umbelada(s); tipo simples. Flor: número 11 - 15; comprimento 85 mm; formato
das bráctea(s) floral(ais) linear(es); cor das bráctea(s) floral(ais) branca; simetria das sépala(s) subsimétrica(s); comprimento
das sépala(s) 30 - 35 mm; pétala(s) conata(s); comprimento das pétala(s) 65 - 70 mm; cor das pétala(s) branca com ápice(s)
azul / purpúreo ou lilás; ovário(s) elipsoide.

COMENTÁRIO

O táxon se assemelha morfologicamente a N. longipedicellata Leme, diferenciando-se principalmente pela sua margem foliar
densamente serrada, pedicelos mais curtos e pétalas com maior concrescência.

Forma de Vida
Erva

Substrato
Epífita

DISTRIBUIÇÃO

Nativa, é endêmica do Brasil

Domínios Fitogeográficos
Mata Atlântica

Tipos de Vegetação
Floresta Ombrófila (Floresta Pluvial)

Distribuição Geográfica
Ocorrências confirmadas
Sudeste (Espírito Santo)

MATERIAL TESTEMUNHO

R. Kautsky, 1056, HB, Espírito Santo, Typus
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Angiospermas Bromeliaceae A.Juss.

Neoregelia insulana Leme
DESCRIÇÃO

Caule: propagação vegetativa(s) por rizoma(s). Folha: número até 25; bainha(s) elíptica(s); cor da bainha(s) verde
alvo; lâmina(s) concolor(es)/maculada(s); margem(ns) da lâmina(s) aculeada(s); cor do acúleo(s) preto/vináceo; ápice(s)
da lâmina(s) agudo(s). Inflorescência: forma capituliforme(s)/corimbiforme(s); tipo simples. Flor: número mais de 50;
comprimento 70 mm; formato das bráctea(s) floral(ais) linear(es); cor das bráctea(s) floral(ais) verde; simetria das sépala(s)
subsimétrica(s); comprimento das sépala(s) 20 - 25 mm; pétala(s) conata(s); comprimento das pétala(s) 35 - 40 mm; cor das
pétala(s) branca com ápice(s) azul / purpúreo ou lilás; ovário(s) elipsoide.

Forma de Vida
Erva

Substrato
Rupícola

DISTRIBUIÇÃO

Nativa, é endêmica do Brasil

Domínios Fitogeográficos
Mata Atlântica

Tipos de Vegetação
Floresta Ombrófila (Floresta Pluvial)

Distribuição Geográfica
Ocorrências confirmadas
Sudeste (São Paulo)

MATERIAL TESTEMUNHO

C. Peres, s.n., HB, RB, 527235,  (RB00850721), São Paulo, Typus

BIBLIOGRAFIA

Leme, E.M.C. & Kollmann, L.J.C. 2013. Miscelaneous new species of Brazilian Bromeliaceae. Phytotaxa 108 (1): 1-40.
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Angiospermas Bromeliaceae A.Juss.

Neoregelia johannis (Carrière) L.B.Sm.
Tem como sinônimo
basiônimo Nidularium johannis Carrière
homotípico Aregelia johannis (Carrière) Mez
homotípico Karatas johannis (Carrière) Baker
homotípico Regelia johannis (Carrière) Lindm.

DESCRIÇÃO

Caule: propagação vegetativa(s) por rizoma(s). Folha: número até 20; bainha(s) elíptica(s)/oblonga(s); cor da bainha(s)
verde alvo; lâmina(s) maculada(s)/maculada(s) no ápice(s); margem(ns) da lâmina(s) aculeada(s); cor do acúleo(s) verde/
vináceo; ápice(s) da lâmina(s) emarginado(s). Inflorescência: forma capituliforme(s); tipo simples. Flor: número 51 - 100;
comprimento 35 mm/60 mm; formato das bráctea(s) floral(ais) desconhecido(s); cor das bráctea(s) floral(ais) verde/branca;
simetria das sépala(s) assimétrica(s); comprimento das sépala(s) 15 - 20 mm; pétala(s) conata(s); comprimento das pétala(s)
20 - 25 mm; cor das pétala(s) branca; ovário(s) elipsoide.

COMENTÁRIO

Espécie frequente nas regiões litorâneas do sul fluminense e litoral norte de São Paulo.

Forma de Vida
Erva

Substrato
Epífita

DISTRIBUIÇÃO

Nativa, é endêmica do Brasil

Domínios Fitogeográficos
Mata Atlântica

Tipos de Vegetação
Floresta Ombrófila (Floresta Pluvial)

Distribuição Geográfica
Ocorrências confirmadas
Sudeste (Rio de Janeiro, São Paulo)

MATERIAL TESTEMUNHO

R.C. Forzza, 1528, RB, 423461,  (RB00370436), RB, SPF

IMAGENS DE CAMPO/ILUSTRAÇÕES
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Angiospermas Bromeliaceae A.Juss.

Figura 1: Neoregelia johannis (Carrière) L.B.Sm.

Figura 2: Neoregelia johannis (Carrière) L.B.Sm.
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Angiospermas Bromeliaceae A.Juss.

Neoregelia kautskyi E.Pereira
DESCRIÇÃO

Caule: propagação vegetativa(s) por estolão. Folha: número mais de 25; bainha(s) elíptica(s); cor da bainha(s) verde
alvo; lâmina(s) maculada(s); margem(ns) da lâmina(s) aculeada(s); cor do acúleo(s) desconhecida(s); ápice(s) da lâmina(s)
obtuso(s)/agudo(s). Inflorescência: forma corimbiforme(s); tipo simples. Flor: número 26 - 30; comprimento 50 mm; formato
das bráctea(s) floral(ais) lanceolada(s); cor das bráctea(s) floral(ais) desconhecida(s); simetria das sépala(s) subsimétrica(s);
comprimento das sépala(s) 15 - 20 mm; pétala(s) conata(s); comprimento das pétala(s) 30 - 35 mm; cor das pétala(s) branca
com ápice(s) azul / purpúreo ou lilás; ovário(s) elipsoide.

Forma de Vida
Erva

Substrato
Epífita

DISTRIBUIÇÃO

Nativa, é endêmica do Brasil

Domínios Fitogeográficos
Mata Atlântica

Tipos de Vegetação
Floresta Ombrófila (Floresta Pluvial)

Distribuição Geográfica
Ocorrências confirmadas
Sudeste (Espírito Santo)

MATERIAL TESTEMUNHO

L. Kollmann, 3929, MBML
G. Hatschbach, 60523, MBM (MBM167517), Espírito Santo

IMAGENS DE CAMPO/ILUSTRAÇÕES

Figura 1: Neoregelia kautskyi E.Pereira
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Angiospermas Bromeliaceae A.Juss.

Neoregelia kerryi Leme
DESCRIÇÃO

Caule: propagação vegetativa(s) por estolão. Folha: número até 10; bainha(s) ovada(s)/oblonga(s); cor da bainha(s)
inteira ou parcialmente purpúrea; lâmina(s) maculada(s); margem(ns) da lâmina(s) levemente aculeada(s); cor do acúleo(s)
verde; ápice(s) da lâmina(s) obtuso(s)/arredondado(s). Inflorescência: forma umbelada(s); tipo simples. Flor: número 1 -
5; comprimento 80 mm; formato das bráctea(s) floral(ais) lanceolada(s)/oblonga(s); cor das bráctea(s) floral(ais) branca/
hialina(s); simetria das sépala(s) simétrica(s); comprimento das sépala(s) 25 - 30 mm; pétala(s) conata(s); comprimento das
pétala(s) 60 - 65 mm; cor das pétala(s) branca com ápice(s) azul / purpúreo ou lilás; ovário(s) elipsoide.

COMENTÁRIO

O táxon é morfologicamente afim de N. azevedoi Leme, diferenciando-se principalmente por possuir lâminas mais estreitas,
brácteas florais com ápice agudo, menor número de flores, sépalas mais longas e pétalas sem apêndices.

Forma de Vida
Erva

Substrato
Epífita, Rupícola

DISTRIBUIÇÃO

Nativa, é endêmica do Brasil

Domínios Fitogeográficos
Mata Atlântica

Tipos de Vegetação
Floresta Ombrófila (Floresta Pluvial)

Distribuição Geográfica
Ocorrências confirmadas
Nordeste (Bahia)

MATERIAL TESTEMUNHO

A.M. Amorim, 4806, RB, 417895,  (RB00314935)
A.M. Amorim, 4806, CEPEC
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Angiospermas Bromeliaceae A.Juss.

Neoregelia kuhlmannii L.B.Sm.
DESCRIÇÃO

Caule: propagação vegetativa(s) por rizoma(s). Folha: número até 12; bainha(s) elíptica(s); cor da bainha(s) verde alvo;
lâmina(s) concolor(es); margem(ns) da lâmina(s) levemente aculeada(s); cor do acúleo(s) verde; ápice(s) da lâmina(s)
emarginado(s). Inflorescência: forma capituliforme(s); tipo simples. Flor: número até 20; comprimento 55 mm; formato das
bráctea(s) floral(ais) linear(es); cor das bráctea(s) floral(ais) verde; simetria das sépala(s) subsimétrica(s); comprimento das
sépala(s) 25 - 30 mm; pétala(s) conata(s); comprimento das pétala(s) 30 - 35 mm; cor das pétala(s) branca com ápice(s) azul /
purpúreo ou lilás; ovário(s) obovoide(s).

Forma de Vida
Erva

Substrato
Epífita

DISTRIBUIÇÃO

Nativa, é endêmica do Brasil

Domínios Fitogeográficos
Mata Atlântica

Tipos de Vegetação
Floresta Ombrófila (Floresta Pluvial)

Distribuição Geográfica
Ocorrências confirmadas
Sudeste (Rio de Janeiro)

MATERIAL TESTEMUNHO

M. Kuhlmann, 2652, US,  (US00091355), Rio de Janeiro, Typus
Kuhlmann, M, 2652, SP, 55355,  (SP001799), Rio de Janeiro, Typus
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Angiospermas Bromeliaceae A.Juss.

Neoregelia lactea H.Luther & Leme
DESCRIÇÃO

Caule: propagação vegetativa(s) por rizoma(s). Folha: número até 20; bainha(s) elíptica(s); cor da bainha(s) verde alvo;
lâmina(s) concolor(es) com interna(s) diferenciada; margem(ns) da lâmina(s) aculeada(s); cor do acúleo(s) verde; ápice(s)
da lâmina(s) obtuso(s). Inflorescência: forma capituliforme(s)/corimbiforme(s); tipo simples. Flor: número 21 até 50;
comprimento 30 mm/40 mm; formato das bráctea(s) floral(ais) lanceolada(s); cor das bráctea(s) floral(ais) rosa; simetria das
sépala(s) subsimétrica(s); comprimento das sépala(s) 15 - 20 mm; pétala(s) conata(s); comprimento das pétala(s) 25 - 30 mm;
cor das pétala(s) branca com ápice(s) azul / purpúreo ou lilás; ovário(s) elipsoide.

Forma de Vida
Erva

Substrato
Epífita

DISTRIBUIÇÃO

Nativa, é endêmica do Brasil

Domínios Fitogeográficos
Mata Atlântica

Tipos de Vegetação
Floresta Ombrófila (Floresta Pluvial)

Distribuição Geográfica
Ocorrências confirmadas
Sudeste (Rio de Janeiro)

MATERIAL TESTEMUNHO

H. E. Strang, 623, RB, 170467, ,  (RB00242752)
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Angiospermas Bromeliaceae A.Juss.

Neoregelia laevis (Mez) L.B.Sm.
Tem como sinônimo
basiônimo Aregelia laevis Mez
heterotípico Karatas candida Mez

DESCRIÇÃO

Caule: propagação vegetativa(s) por rizoma(s). Folha: número até 20; bainha(s) elíptica(s); cor da bainha(s) inteira ou
parcialmente purpúrea; lâmina(s) concolor(es)/maculada(s); margem(ns) da lâmina(s) aculeada(s)/levemente aculeada(s); cor
do acúleo(s) verde; ápice(s) da lâmina(s) acuminado(s). Inflorescência: forma umbelada(s); tipo simples. Flor: número 21 até
50; comprimento 40 mm/45 mm; formato das bráctea(s) floral(ais) oblonga(s); cor das bráctea(s) floral(ais) verde; simetria
das sépala(s) assimétrica(s); comprimento das sépala(s) 15 - 20 mm; pétala(s) conata(s); comprimento das pétala(s) 25 - 30
mm; cor das pétala(s) branca; ovário(s) obovoide(s).

DESCRIÇÃO ADICIONAL

As lâminas podem apresentar ápice purpúreo.

Forma de Vida
Erva

Substrato
Epífita, Terrícola

DISTRIBUIÇÃO

Nativa, é endêmica do Brasil

Domínios Fitogeográficos
Mata Atlântica

Tipos de Vegetação
Floresta Ombrófila (Floresta Pluvial)

Distribuição Geográfica
Ocorrências confirmadas
Sudeste (Rio de Janeiro, São Paulo)
Sul (Paraná, Santa Catarina)

MATERIAL TESTEMUNHO

F. Müller, s.n., B (B 10 0243649), B (B 10 0243650), B (B 10 0243651), Typus
G. Martinelli, 15873, RB, 342294,  (RB00141183)

IMAGENS DE CAMPO/ILUSTRAÇÕES
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Angiospermas Bromeliaceae A.Juss.

Figura 1: Neoregelia laevis (Mez) L.B.Sm.
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Angiospermas Bromeliaceae A.Juss.

Neoregelia leprosa L.B.Sm.
DESCRIÇÃO

Caule: propagação vegetativa(s) por estolão. Folha: número até 12; bainha(s) elíptica(s); cor da bainha(s) inteira ou
parcialmente purpúrea; lâmina(s) concolor(es); margem(ns) da lâmina(s) aculeada(s); cor do acúleo(s) preto; ápice(s) da
lâmina(s) emarginado(s). Inflorescência: forma umbelada(s); tipo simples. Flor: número até 20; comprimento 35 mm/40
mm; formato das bráctea(s) floral(ais) elíptica(s); cor das bráctea(s) floral(ais) verde; simetria das sépala(s) assimétrica(s);
comprimento das sépala(s) 10 - 15 mm; pétala(s) conata(s); comprimento das pétala(s) 20 - 25 mm; cor das pétala(s) branca;
ovário(s) oblongo(s)/elipsoide.

DESCRIÇÃO ADICIONAL

Face abaxial das lâminas foliares lepidotas. Sépala vináceo-avermelhada, esparsamente lepidota.

Forma de Vida
Erva

Substrato
Epífita

DISTRIBUIÇÃO

Nativa, é endêmica do Brasil

Domínios Fitogeográficos
Cerrado, Mata Atlântica

Tipos de Vegetação
Floresta Estacional Semidecidual, Floresta Ombrófila (Floresta Pluvial)

Distribuição Geográfica
Ocorrências confirmadas
Sudeste (Espírito Santo, Minas Gerais)

MATERIAL TESTEMUNHO

G. Martinelli, 8007a, RB, 211041,  (RB00353067)
M. B. Foster, 656, GH,  (GH00029149), US,  (US00091356), Minas Gerais, Typus
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Angiospermas Bromeliaceae A.Juss.

Neoregelia leucophoea (Baker) L.B.Sm.
Tem como sinônimo
basiônimo Karatas leucophoea Baker
homotípico Nidularium leucophoeum E. Morren ex Baker
homotípico Wittrockia leucophoea (Baker) Leme
Aregelia leucophaea (Baker) Mez

DESCRIÇÃO

Caule: propagação vegetativa(s) por estolão. Folha: número até 15; bainha(s) elíptica(s); cor da bainha(s) verde alvo/inteira
ou parcialmente purpúrea; lâmina(s) maculada(s); margem(ns) da lâmina(s) aculeada(s); cor do acúleo(s) verde; ápice(s) da
lâmina(s) obtuso(s). Inflorescência: forma capituliforme(s); tipo simples. Flor: número 16 - 20/21 - 25/26 - 30; comprimento
60 mm/80 mm; formato das bráctea(s) floral(ais) lanceolada(s); cor das bráctea(s) floral(ais) purpúrea/avermelhada; simetria
das sépala(s) assimétrica(s); comprimento das sépala(s) 30 - 35 mm/35 - 40 mm; pétala(s) conata(s); comprimento das
pétala(s) 40 - 45 mm; cor das pétala(s) branca; ovário(s) oblongo(s).

Forma de Vida
Erva

Substrato
Epífita, Terrícola

DISTRIBUIÇÃO

Nativa, é endêmica do Brasil

Domínios Fitogeográficos
Mata Atlântica

Tipos de Vegetação
Floresta Ombrófila (Floresta Pluvial)

Distribuição Geográfica
Ocorrências confirmadas
Sudeste (Rio de Janeiro)

MATERIAL TESTEMUNHO

Costa, A.F., 508, RB, 326176, ,  (RB00250519)
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Angiospermas Bromeliaceae A.Juss.

Neoregelia leviana L.B.Sm.
Tem como sinônimo
heterotípico Neoregelia meeana Reitz

DESCRIÇÃO

Caule: propagação vegetativa(s) por estolão. Folha: número até 10; bainha(s) elíptica(s); cor da bainha(s) inteira ou
parcialmente purpúrea/avermelhada; lâmina(s) concolor(es) com interna(s) diferenciada; margem(ns) da lâmina(s) aculeada(s);
cor do acúleo(s) acastanhado; ápice(s) da lâmina(s) acuminado(s). Inflorescência: forma capituliforme(s); tipo simples. Flor:
número até 20; comprimento 35 mm/40 mm; formato das bráctea(s) floral(ais) elíptica(s); cor das bráctea(s) floral(ais)
verde; simetria das sépala(s) subsimétrica(s); comprimento das sépala(s) 15 - 20 mm; pétala(s) livre(s); comprimento das
pétala(s) desconhecido(s); cor das pétala(s) branca com ápice(s) azul / purpúreo ou lilás/branca; ovário(s) elipsoide.

Forma de Vida
Erva

Substrato
Epífita, Terrícola

DISTRIBUIÇÃO

Nativa, não é endêmica do Brasil

Domínios Fitogeográficos
Amazônia

Tipos de Vegetação
Floresta Ombrófila (Floresta Pluvial)

Distribuição Geográfica
Ocorrências confirmadas
Norte (Amazonas, Rondônia)

MATERIAL TESTEMUNHO

J.P.P. Carauta, 3033, RB, RB, 186108,  (RB00644757)
M. Mee, s.n., US,  (US00091357), Amazonas, Typus
R.L. Assis, 74, RB, 548037,  (RB00713418), Amazonas

IMAGENS DE CAMPO/ILUSTRAÇÕES
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Angiospermas Bromeliaceae A.Juss.

Figura 1: Neoregelia leviana L.B.Sm.

Figura 2: Neoregelia leviana L.B.Sm.
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Angiospermas Bromeliaceae A.Juss.

Neoregelia lilliputiana E.Pereira
DESCRIÇÃO

Caule: propagação vegetativa(s) por estolão. Folha: número até 10; bainha(s) ovada(s); cor da bainha(s) verde alvo/
avermelhada; lâmina(s) maculada(s)/listrada(s); margem(ns) da lâmina(s) levemente aculeada(s); cor do acúleo(s) verde;
ápice(s) da lâmina(s) obtuso(s). Inflorescência: forma umbelada(s); tipo simples. Flor: número 6 - 10; comprimento 35
mm; formato das bráctea(s) floral(ais) linear(es); cor das bráctea(s) floral(ais) verde; simetria das sépala(s) subsimétrica(s);
comprimento das sépala(s) 10 - 15 mm; pétala(s) conata(s); comprimento das pétala(s) 25 - 30 mm; cor das pétala(s) branca
com ápice(s) azul / purpúreo ou lilás; ovário(s) oblongo(s).

COMENTÁRIO

Difere das demais espécies principalmente devido ao seu diminuto tamanho, podendo ter ca. 5 cm quando adulta.

Forma de Vida
Erva

Substrato
Epífita

DISTRIBUIÇÃO

Nativa, é endêmica do Brasil

Domínios Fitogeográficos
Mata Atlântica

Tipos de Vegetação
Floresta Ombrófila (Floresta Pluvial)

Distribuição Geográfica
Ocorrências confirmadas
Sudeste (Espírito Santo)

MATERIAL TESTEMUNHO

R. Kautsky, 409, US,  (US00091358), Espírito Santo, Typus
C. Amaral, 1, RB, 570926,  (RB00767675), Espírito Santo

IMAGENS DE CAMPO/ILUSTRAÇÕES
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Angiospermas Bromeliaceae A.Juss.

Figura 1: Neoregelia lilliputiana E.Pereira
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Angiospermas Bromeliaceae A.Juss.

Neoregelia lillyae W.Weber
DESCRIÇÃO

Caule: propagação vegetativa(s) por estolão. Folha: número até 12; bainha(s) elíptica(s); cor da bainha(s) vinácea;
lâmina(s) concolor(es); margem(ns) da lâmina(s) aculeada(s); cor do acúleo(s) preto; ápice(s) da lâmina(s) agudo(s)/
acuminado(s). Inflorescência: forma desconhecida(s); tipo desconhecida(s). Flor: número 16 - 20; comprimento 20 mm/25
mm/desconhecido(s); formato das bráctea(s) floral(ais) lanceolada(s); cor das bráctea(s) floral(ais) desconhecida(s); simetria
das sépala(s) desconhecida(s); comprimento das sépala(s) 15 - 20 mm/20 - 25 mm; pétala(s) conata(s); comprimento das
pétala(s) 15 - 20 mm/20 - 25 mm; cor das pétala(s) branca com ápice(s) azul / purpúreo ou lilás; ovário(s) obovoide(s).

COMENTÁRIO

A espécie é conhecida apenas pelo tipo, sem localidade específica.

Forma de Vida
Erva

Substrato
Epífita

DISTRIBUIÇÃO

Nativa, é endêmica do Brasil

Domínios Fitogeográficos
Mata Atlântica

MATERIAL TESTEMUNHO

A.Bleher & M.Bleher, s.n., HAL, Typus

IMAGENS DE CAMPO/ILUSTRAÇÕES

Figura 1: Neoregelia lillyae W.Weber
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Angiospermas Bromeliaceae A.Juss.

Neoregelia longipedicellata Leme
DESCRIÇÃO

Caule: propagação vegetativa(s) por estolão. Folha: número até 15; bainha(s) elíptica(s)/oblonga(s); cor da bainha(s) inteira
ou parcialmente purpúrea; lâmina(s) concolor(es); margem(ns) da lâmina(s) aculeada(s); cor do acúleo(s) verde; ápice(s)
da lâmina(s) obtuso(s). Inflorescência: forma capituliforme(s); tipo simples. Flor: número até 20; comprimento 100 mm;
formato das bráctea(s) floral(ais) lanceolada(s)/linear(es); cor das bráctea(s) floral(ais) branca; simetria das sépala(s)
assimétrica(s); comprimento das sépala(s) 35 - 40 mm; pétala(s) conata(s); comprimento das pétala(s) 55 - 60 mm; cor das
pétala(s) branca com ápice(s) azul / purpúreo ou lilás; ovário(s) elipsoide.

COMENTÁRIO

O táxon se assemelha morfologicamente a N. bragarum (E. Pereira & L.B.Sm.) Leme, diferenciando-se principalmente pela
presença de indumento alvo nas folhas, pedicelos de 30-35mm, sépalas curto-conadas, maiores e pétalas curto-conadas.

Forma de Vida
Erva

Substrato
Epífita, Rupícola

DISTRIBUIÇÃO

Nativa, é endêmica do Brasil

Domínios Fitogeográficos
Mata Atlântica

Tipos de Vegetação
Campo de Altitude, Floresta Ombrófila (Floresta Pluvial)

Distribuição Geográfica
Ocorrências confirmadas
Sudeste (Rio de Janeiro)

MATERIAL TESTEMUNHO

G. Martinelli, 16007, RB, 422531,  (RB00422579), Rio de Janeiro
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Angiospermas Bromeliaceae A.Juss.

Neoregelia longisepala E.Pereira &
I.A.Penna
DESCRIÇÃO

Caule: propagação vegetativa(s) por rizoma(s). Folha: número até 25; bainha(s) elíptica(s); cor da bainha(s) verde alvo;
lâmina(s) maculada(s); margem(ns) da lâmina(s) aculeada(s); cor do acúleo(s) verde; ápice(s) da lâmina(s) agudo(s)/
arredondado(s). Inflorescência: forma corimbiforme(s); tipo composta(s). Flor: número 21 até 50; comprimento 80 mm;
formato das bráctea(s) floral(ais) lanceolada(s); cor das bráctea(s) floral(ais) verde; simetria das sépala(s) subsimétrica(s);
comprimento das sépala(s) 45 - 50 mm; pétala(s) conata(s); comprimento das pétala(s) 60 - 65 mm; cor das pétala(s) branca
com ápice(s) azul / purpúreo ou lilás; ovário(s) elipsoide.

COMENTÁRIO

Este táxon é o único do subgênero Protoregelia. Possui grande semelhança com o gênero Wittrockia, principalmente por também
apresentar calosidades na base das pétalas e inflorescência composta (como em poucas espécies de Neoregelia).

Forma de Vida
Erva

Substrato
Epífita, Terrícola

DISTRIBUIÇÃO

Nativa, é endêmica do Brasil

Domínios Fitogeográficos
Mata Atlântica

Tipos de Vegetação
Floresta Ombrófila (Floresta Pluvial)

Distribuição Geográfica
Ocorrências confirmadas
Nordeste (Bahia)

MATERIAL TESTEMUNHO

E.M.C. Leme, 445, HB, CEPEC,  (CEPEC00032792), Typus
R.F.Monteiro, 486, RB, 536616, ,  (RB00687124), Bahia

IMAGENS DE CAMPO/ILUSTRAÇÕES
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Angiospermas Bromeliaceae A.Juss.

Figura 1: Neoregelia longisepala E.Pereira & I.A.Penna

1405

Coleção Flora do Brasil 2020 - Jardim Botânico do Rio de Janeiro

https://imagemcampo.jbrj.gov.br/producao%2Fimagens_de_campo%2F299170486.jpg


Angiospermas Bromeliaceae A.Juss.

Neoregelia lymaniana R.Braga & Sucre
DESCRIÇÃO

Caule: propagação vegetativa(s) por rizoma(s). Folha: número até 12; bainha(s) elíptica(s)/obovada(s); cor da bainha(s)
verde alvo; lâmina(s) concolor(es) com interna(s) diferenciada; margem(ns) da lâmina(s) aculeada(s); cor do acúleo(s) verde;
ápice(s) da lâmina(s) agudo(s). Inflorescência: forma corimbiforme(s); tipo composta(s). Flor: número até 20; comprimento
40 mm; formato das bráctea(s) floral(ais) triangular(es); cor das bráctea(s) floral(ais) avermelhada; simetria das sépala(s)
subsimétrica(s); comprimento das sépala(s) 20 - 25 mm/25 - 30 mm; pétala(s) conata(s); comprimento das pétala(s) 15 - 20
mm; cor das pétala(s) branca com ápice(s) azul / purpúreo ou lilás; ovário(s) ovoide(s).

Forma de Vida
Erva

Substrato
Epífita, Terrícola

DISTRIBUIÇÃO

Nativa, é endêmica do Brasil

Domínios Fitogeográficos
Mata Atlântica

Tipos de Vegetação
Floresta Ombrófila (Floresta Pluvial)

Distribuição Geográfica
Ocorrências confirmadas
Sudeste (Minas Gerais, Rio de Janeiro)

MATERIAL TESTEMUNHO

Costa, A., 413, RB
Braga, R., 32, RB, 212255,  (RB00562497), Typus
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Angiospermas Bromeliaceae A.Juss.

Neoregelia macahensis (Ule) L.B.Sm.
Tem como sinônimo
basiônimo Nidularium macahense Ule
homotípico Aregelia macahensis (Ule) Mez

DESCRIÇÃO

Caule: propagação vegetativa(s) por rizoma(s). Folha: número até 15; bainha(s) elíptica(s)/ovada(s); cor da bainha(s)
avermelhada; lâmina(s) maculada(s); margem(ns) da lâmina(s) aculeada(s); cor do acúleo(s) vináceo; ápice(s) da lâmina(s)
emarginado(s). Inflorescência: forma umbelada(s); tipo simples. Flor: número 21 - 25; comprimento 45 mm; formato das
bráctea(s) floral(ais) lanceolada(s); cor das bráctea(s) floral(ais) verde; simetria das sépala(s) assimétrica(s); comprimento
das sépala(s) 20 - 25 mm; pétala(s) conata(s); comprimento das pétala(s) 20 - 25 mm; cor das pétala(s) branca com ápice(s)
azul / purpúreo ou lilás; ovário(s) oblongo(s)/elipsoide.

Forma de Vida
Erva

Substrato
Epífita

DISTRIBUIÇÃO

Nativa, é endêmica do Brasil

Domínios Fitogeográficos
Mata Atlântica

Tipos de Vegetação
Floresta Ombrófila (Floresta Pluvial)

Distribuição Geográfica
Ocorrências confirmadas
Sudeste (Rio de Janeiro)

MATERIAL TESTEMUNHO

R. Menescal, s.n., RB, 287746,  (RB00251075)
E. H. G. Ule, 4960, B (B 10 0243648), Typus
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Angiospermas Bromeliaceae A.Juss.

Neoregelia macrosepala L.B.Sm.
DESCRIÇÃO

Caule: propagação vegetativa(s) por estolão. Folha: número até 15; bainha(s) elíptica(s)/oblonga(s); cor da bainha(s) inteira
ou parcialmente purpúrea; lâmina(s) concolor(es) com interna(s) diferenciada; margem(ns) da lâmina(s) aculeada(s); cor do
acúleo(s) verde; ápice(s) da lâmina(s) obtuso(s). Inflorescência: forma capituliforme(s); tipo simples. Flor: número 21 até 50;
comprimento 45 mm; formato das bráctea(s) floral(ais) lanceolada(s)/elíptica(s); cor das bráctea(s) floral(ais) verde; simetria
das sépala(s) assimétrica(s); comprimento das sépala(s) 35 - 40 mm; pétala(s) conata(s); comprimento das pétala(s) até 50
mm/25 - 30 mm/30 - 35 mm; cor das pétala(s) branca com ápice(s) azul / purpúreo ou lilás; ovário(s) elipsoide.

Forma de Vida
Erva

Substrato
Epífita

DISTRIBUIÇÃO

Nativa, é endêmica do Brasil

Domínios Fitogeográficos
Mata Atlântica

Tipos de Vegetação
Floresta Ombrófila (Floresta Pluvial)

Distribuição Geográfica
Ocorrências confirmadas
Sudeste (Espírito Santo)

MATERIAL TESTEMUNHO

G. Martinelli, 989, RB
M. B. Foster, 968, GH,  (GH00029151), GH,  (GH00029150), Espírito Santo, Typus
W. Boone, 1267, MBML (MBML005382), Espírito Santo

IMAGENS DE CAMPO/ILUSTRAÇÕES

Figura 1: Neoregelia macrosepala L.B.Sm.
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Angiospermas Bromeliaceae A.Juss.

Neoregelia maculata L.B.Sm.
DESCRIÇÃO

Caule: propagação vegetativa(s) por estolão. Folha: número até 10; bainha(s) elíptica(s); cor da bainha(s) verde alvo;
lâmina(s) maculada(s); margem(ns) da lâmina(s) levemente aculeada(s); cor do acúleo(s) desconhecida(s); ápice(s)
da lâmina(s) arredondado(s). Inflorescência: forma umbelada(s); tipo simples. Flor: número 6 - 10; comprimento
desconhecido(s); formato das bráctea(s) floral(ais) elíptica(s); cor das bráctea(s) floral(ais) com ápice(s) purpúreo; simetria
das sépala(s) assimétrica(s); comprimento das sépala(s) 15 - 20 mm; pétala(s) conata(s); comprimento das pétala(s)
desconhecido(s); cor das pétala(s) branca; ovário(s) elipsoide.

Forma de Vida
Erva

Substrato
Epífita

DISTRIBUIÇÃO

Nativa, é endêmica do Brasil

Domínios Fitogeográficos
Mata Atlântica

Tipos de Vegetação
Floresta Ombrófila (Floresta Pluvial)

Distribuição Geográfica
Ocorrências confirmadas
Sudeste (São Paulo)
Sul (Paraná)

MATERIAL TESTEMUNHO

G. Hatschbach, 55780, MBM (MBM148416)
N. J. DeLeon, P 109, US,  (US00091360), São Paulo, Typus
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Angiospermas Bromeliaceae A.Juss.

Neoregelia macwilliamsii L.B.Sm.
DESCRIÇÃO

Caule: propagação vegetativa(s) por estolão. Folha: número até 20; bainha(s) elíptica(s); cor da bainha(s) verde alvo;
lâmina(s) concolor(es) com interna(s) diferenciada; margem(ns) da lâmina(s) não aculeada(s)/levemente aculeada(s); cor do
acúleo(s) verde/preto; ápice(s) da lâmina(s) arredondado(s). Inflorescência: forma umbelada(s); tipo simples. Flor: número
21 - 25/26 - 30; comprimento 35 mm/40 mm; formato das bráctea(s) floral(ais) lanceolada(s); cor das bráctea(s) floral(ais)
avermelhada; simetria das sépala(s) subsimétrica(s); comprimento das sépala(s) 30 - 35 mm; pétala(s) conata(s); comprimento
das pétala(s) desconhecido(s); cor das pétala(s) rosa alvo; ovário(s) oblongo(s).

COMENTÁRIO

Ocorre em regiões de restinga do sul do estado do Rio de Janeiro, geralmente epífitas.
Esta espécie é morfologicamente afim de Neoregelia compacta (Mez) L.B.Sm.

Forma de Vida
Erva

Substrato
Epífita

DISTRIBUIÇÃO

Nativa, é endêmica do Brasil

Domínios Fitogeográficos
Mata Atlântica

Tipos de Vegetação
Restinga

Distribuição Geográfica
Ocorrências confirmadas
Sudeste (Rio de Janeiro)

MATERIAL TESTEMUNHO

Kessous, I.M., 251, R, 234328,  (R010049415), Rio de Janeiro
Araújo, D. S. D., 750, RB, 172096, , ,  (RB00251057), Rio de Janeiro

IMAGENS DE CAMPO/ILUSTRAÇÕES
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Angiospermas Bromeliaceae A.Juss.

Figura 1: Neoregelia macwilliamsii L.B.Sm.
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Angiospermas Bromeliaceae A.Juss.

Neoregelia magdalenae L.B.Sm. & Reitz
Tem como sinônimo
Neoregelia elmoreana H.E.Luther

DESCRIÇÃO

Caule: propagação vegetativa(s) por estolão. Folha: número até 15; bainha(s) elíptica(s); cor da bainha(s) inteira ou
parcialmente purpúrea; lâmina(s) maculada(s)/concolor(es) com interna(s) diferenciada; margem(ns) da lâmina(s) aculeada(s);
cor do acúleo(s) acastanhado; ápice(s) da lâmina(s) emarginado(s)/acuminado(s). Inflorescência: forma corimbiforme(s);
tipo simples. Flor: número 21 até 50; comprimento 45 mm/50 mm; formato das bráctea(s) floral(ais) lanceolada(s); cor das
bráctea(s) floral(ais) verde/branca; simetria das sépala(s) simétrica(s); comprimento das sépala(s) 25 - 30 mm; pétala(s)
conata(s); comprimento das pétala(s) desconhecido(s); cor das pétala(s) branca com ápice(s) azul / purpúreo ou lilás; ovário(s)
obovoide(s)/elipsoide.

DESCRIÇÃO ADICIONAL

Bainhas foliares castanho-arroxeadas. Lâminas foliares internas da roseta avermelhadas, com máculas roxas próximas em direção
ao ápice, lepidotas.

Forma de Vida
Erva

Substrato
Epífita, Rupícola, Terrícola

DISTRIBUIÇÃO

Nativa, é endêmica do Brasil

Domínios Fitogeográficos
Mata Atlântica

Tipos de Vegetação
Campo de Altitude, Floresta Ombrófila (Floresta Pluvial)

Distribuição Geográfica
Ocorrências confirmadas
Sudeste (Rio de Janeiro)
Possíveis ocorrências
Sudeste (Espírito Santo, Minas Gerais)

MATERIAL TESTEMUNHO

A.R. Reitz, 6814, US,  (US00091362), Rio de Janeiro, Typus
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Angiospermas Bromeliaceae A.Juss.

Neoregelia margaretae L.B.Sm.
DESCRIÇÃO

Caule: propagação vegetativa(s) por estolão. Folha: número mais de 25; bainha(s) elíptica(s); cor da bainha(s) verde alvo;
lâmina(s) concolor(es) com interna(s) diferenciada; margem(ns) da lâmina(s) aculeada(s); cor do acúleo(s) acastanhado;
ápice(s) da lâmina(s) obtuso(s)/arredondado(s). Inflorescência: forma desconhecida(s); tipo simples. Flor: número até 20;
comprimento 45 mm; formato das bráctea(s) floral(ais) lanceolada(s); cor das bráctea(s) floral(ais) desconhecida(s); simetria
das sépala(s) assimétrica(s); comprimento das sépala(s) 20 - 25 mm; pétala(s) livre(s); comprimento das pétala(s) 10 - 15
mm; cor das pétala(s) branca; ovário(s) clavado(s).

COMENTÁRIO

Espécie conhecida apenas pelo tipo.

Forma de Vida
Erva

Substrato
Terrícola

DISTRIBUIÇÃO

Nativa, é endêmica do Brasil

Domínios Fitogeográficos
Amazônia

Tipos de Vegetação
Floresta Ombrófila (Floresta Pluvial)

Distribuição Geográfica
Ocorrências confirmadas
Norte (Amazonas)

MATERIAL TESTEMUNHO

Mee, M, s.n., US, Amazonas, Typus

IMAGENS DE CAMPO/ILUSTRAÇÕES
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Angiospermas Bromeliaceae A.Juss.

Figura 1: Neoregelia margaretae L.B.Sm.
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Angiospermas Bromeliaceae A.Juss.

Neoregelia marmorata (Baker) L.B.Sm.
Tem como sinônimo
basiônimo Karatas marmorata Baker
homotípico Aregelia marmorata (Baker) Mez

DESCRIÇÃO

Caule: propagação vegetativa(s) por desconhecido(s). Folha: número até 15; bainha(s) elíptica(s); cor da bainha(s) inteira ou
parcialmente purpúrea; lâmina(s) maculada(s)/maculada(s) no ápice(s); margem(ns) da lâmina(s) aculeada(s); cor do acúleo(s)
verde/vináceo; ápice(s) da lâmina(s) emarginado(s). Inflorescência: forma capituliforme(s); tipo simples. Flor: número 21 até
50; comprimento 35 mm; formato das bráctea(s) floral(ais) linear(es); cor das bráctea(s) floral(ais) verde/branca; simetria
das sépala(s) assimétrica(s); comprimento das sépala(s) 20 - 25 mm; pétala(s) conata(s); comprimento das pétala(s) 20 - 25
mm; cor das pétala(s) branca; ovário(s) elipsoide.

Forma de Vida
Erva

Substrato
Epífita, Rupícola, Terrícola

DISTRIBUIÇÃO

Nativa, é endêmica do Brasil

Domínios Fitogeográficos
Mata Atlântica

Tipos de Vegetação
Floresta Ombrófila (Floresta Pluvial), Restinga

Distribuição Geográfica
Ocorrências confirmadas
Sudeste (Rio de Janeiro, São Paulo)

MATERIAL TESTEMUNHO

H.F. Leitão Filho, 34286, UEC, 85249,  (UEC075904), São Paulo
G. Martinelli, 13099, RB
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Angiospermas Bromeliaceae A.Juss.

Neoregelia martinellii W.Weber
DESCRIÇÃO

Caule: propagação vegetativa(s) por estolão. Folha: número até 10; bainha(s) ovada(s); cor da bainha(s) inteira ou
parcialmente purpúrea; lâmina(s) concolor(es)/maculada(s); margem(ns) da lâmina(s) aculeada(s); cor do acúleo(s) preto/
vináceo; ápice(s) da lâmina(s) acuminado(s). Inflorescência: forma capituliforme(s); tipo simples. Flor: número 21 - 25;
comprimento 30 mm; formato das bráctea(s) floral(ais) oblonga(s); cor das bráctea(s) floral(ais) verde/com ápice(s)
purpúreo; simetria das sépala(s) assimétrica(s); comprimento das sépala(s) 15 - 20 mm; pétala(s) conata(s); comprimento das
pétala(s) 20 - 25 mm/25 - 30 mm; cor das pétala(s) branca com ápice(s) azul / purpúreo ou lilás/branca; ovário(s) oblongo(s)/
elipsoide.

Forma de Vida
Erva

Substrato
Epífita, Rupícola

DISTRIBUIÇÃO

Nativa, é endêmica do Brasil

Domínios Fitogeográficos
Mata Atlântica

Tipos de Vegetação
Floresta Ombrófila (Floresta Pluvial)

Distribuição Geográfica
Ocorrências confirmadas
Sudeste (Rio de Janeiro)

MATERIAL TESTEMUNHO

E.M.C. Leme, 141=herb. RB 284561], NY, 1546573,  (NY01546573), Rio de Janeiro, Typus
E.M.C. Leme, 141, RB, Typus

IMAGENS DE CAMPO/ILUSTRAÇÕES

Figura 1: Neoregelia martinellii W.Weber
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Angiospermas Bromeliaceae A.Juss.

Neoregelia melanodonta L.B.Sm.
DESCRIÇÃO

Caule: propagação vegetativa(s) por estolão. Folha: número até 15; bainha(s) elíptica(s); cor da bainha(s) inteira ou
parcialmente purpúrea; lâmina(s) maculada(s); margem(ns) da lâmina(s) aculeada(s); cor do acúleo(s) preto; ápice(s) da
lâmina(s) acuminado(s). Inflorescência: forma umbelada(s); tipo simples. Flor: número 11 - 15; comprimento 55 mm;
formato das bráctea(s) floral(ais) elíptica(s); cor das bráctea(s) floral(ais) verde; simetria das sépala(s) assimétrica(s);
comprimento das sépala(s) 20 - 25 mm; pétala(s) conata(s); comprimento das pétala(s) desconhecido(s); cor das pétala(s)
branca com ápice(s) azul / purpúreo ou lilás; ovário(s) elipsoide.

COMENTÁRIO

Morfologicamente próxima de N. zonata; Folhas maculadas (face adaxial) e face abaxial com presença de faixas brancas.

Forma de Vida
Erva

Substrato
Epífita

DISTRIBUIÇÃO

Nativa, é endêmica do Brasil

Domínios Fitogeográficos
Mata Atlântica

Tipos de Vegetação
Floresta Ombrófila (Floresta Pluvial)

Distribuição Geográfica
Ocorrências confirmadas
Sudeste (Espírito Santo)

MATERIAL TESTEMUNHO

Foster, M.B., 897, US,  (US00091365), GH, Typus
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Angiospermas Bromeliaceae A.Juss.

Neoregelia menescalii Leme
DESCRIÇÃO

Caule: propagação vegetativa(s) por estolão. Folha: número até 20; bainha(s) elíptica(s); cor da bainha(s) verde alvo;
lâmina(s) concolor(es)/listrada(s); margem(ns) da lâmina(s) aculeada(s); cor do acúleo(s) vináceo; ápice(s) da lâmina(s)
obtuso(s)/arredondado(s). Inflorescência: forma capituliforme(s); tipo simples. Flor: número até 20; comprimento 100 mm;
formato das bráctea(s) floral(ais) lanceolada(s)/linear(es); cor das bráctea(s) floral(ais) branca; simetria das sépala(s)
simétrica(s); comprimento das sépala(s) 35 - 40 mm; pétala(s) conata(s); comprimento das pétala(s) 80 - 90 mm; cor das
pétala(s) branca com ápice(s) azul / purpúreo ou lilás; ovário(s) elipsoide.

COMENTÁRIO

O táxon é próximo morfologicamente de N. tenebrosa Leme, se diferenciando principalmente pela maior largura da roseta, das
folhas, menor apículo, pedicelo e pétalas conadas por ca. 40 mm.

Forma de Vida
Erva

Substrato
Epífita, Terrícola

DISTRIBUIÇÃO

Nativa, é endêmica do Brasil

Domínios Fitogeográficos
Mata Atlântica

Tipos de Vegetação
Floresta Ombrófila (Floresta Pluvial)

Distribuição Geográfica
Ocorrências confirmadas
Sudeste (Espírito Santo)

MATERIAL TESTEMUNHO

E.M.C. Leme, 703, HB, Typus

IMAGENS DE CAMPO/ILUSTRAÇÕES
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Angiospermas Bromeliaceae A.Juss.

Figura 1: Neoregelia menescalii Leme
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Angiospermas Bromeliaceae A.Juss.

Neoregelia mucugensis Leme
DESCRIÇÃO

Caule: propagação vegetativa(s) por estolão. Folha: número até 10; bainha(s) elíptica(s); cor da bainha(s) inteira ou
parcialmente purpúrea; lâmina(s) concolor(es)/maculada(s); margem(ns) da lâmina(s) levemente aculeada(s); cor do
acúleo(s) vináceo; ápice(s) da lâmina(s) obtuso(s). Inflorescência: forma umbelada(s); tipo simples. Flor: número 6 - 10;
comprimento 80 mm/100 mm; formato das bráctea(s) floral(ais) linear(es); cor das bráctea(s) floral(ais) verde/hialina(s)/
com ápice(s) avermelhado; simetria das sépala(s) subsimétrica(s); comprimento das sépala(s) 20 - 25 mm; pétala(s) conata(s);
comprimento das pétala(s) 55 - 60 mm/60 - 65 mm; cor das pétala(s) branca com ápice(s) azul / purpúreo ou lilás; ovário(s)
elipsoide.

COMENTÁRIO

O táxon é morfologicamente afim de N. kerryi Leme, diferenciando-se principalmente pelo hábito saxícola, estolões maiores,
quantidade maior de flores e sépalas oblongo-elípticas.

Forma de Vida
Erva

Substrato
Rupícola

DISTRIBUIÇÃO

Nativa, é endêmica do Brasil

Domínios Fitogeográficos
Caatinga

Tipos de Vegetação
Campo Rupestre

Distribuição Geográfica
Ocorrências confirmadas
Nordeste (Bahia)

MATERIAL TESTEMUNHO

Toscano, 2097, RB, 504181,  (RB00601326), Bahia
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Angiospermas Bromeliaceae A.Juss.

Neoregelia myrmecophila (Ule) L.B.Sm.
Tem como sinônimo
basiônimo Nidularium myrmecophilum Ule
homotípico Aregelia myrmecophila (Ule) Mez

DESCRIÇÃO

Caule: propagação vegetativa(s) por estolão. Folha: número até 15; bainha(s) elíptica(s); cor da bainha(s) castanha;
lâmina(s) concolor(es); margem(ns) da lâmina(s) aculeada(s); cor do acúleo(s) acastanhado; ápice(s) da lâmina(s) agudo(s).
Inflorescência: forma corimbiforme(s); tipo composta(s). Flor: número até 20; comprimento 30 mm/35 mm/40 mm; formato
das bráctea(s) floral(ais) elíptica(s); cor das bráctea(s) floral(ais) verde; simetria das sépala(s) subsimétrica(s); comprimento
das sépala(s) 10 - 15 mm; pétala(s) livre(s); comprimento das pétala(s) 20 - 25 mm; cor das pétala(s) branca; ovário(s)
elipsoide.

COMENTÁRIO

Espécie pertence ao subgênero Hylaeaicum.

Forma de Vida
Erva

Substrato
Epífita

DISTRIBUIÇÃO

Nativa, não é endêmica do Brasil

Domínios Fitogeográficos
Amazônia

Tipos de Vegetação
Floresta Ombrófila (Floresta Pluvial)

Distribuição Geográfica
Ocorrências confirmadas
Norte (Acre, Amazonas, Pará, Rondônia)

MATERIAL TESTEMUNHO

Costa, A., 194, RB
Ule, E., 5365, MG (MG005322), Amazonas, Typus
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Angiospermas Bromeliaceae A.Juss.

Neoregelia nevaresii Leme & H.Luther
DESCRIÇÃO

Caule: propagação vegetativa(s) por estolão. Folha: número até 20; bainha(s) elíptica(s); cor da bainha(s) verde alvo;
lâmina(s) concolor(es)/maculada(s); margem(ns) da lâmina(s) aculeada(s); cor do acúleo(s) verde; ápice(s) da lâmina(s)
obtuso(s). Inflorescência: forma umbelada(s); tipo simples. Flor: número 41 - 50; comprimento 75 mm/80 mm; formato das
bráctea(s) floral(ais) lanceolada(s); cor das bráctea(s) floral(ais) verde; simetria das sépala(s) assimétrica(s); comprimento
das sépala(s) 45 - 50 mm; pétala(s) conata(s); comprimento das pétala(s) 35 - 40 mm; cor das pétala(s) branca com ápice(s)
azul / purpúreo ou lilás; ovário(s) cilíndrico(s).

COMENTÁRIO

Lâmina maculada de rosa no terço inferior e verde-escuro (pontos) por toda extensão, apice obtuso-apiculado. Bráctea floral
apresenta lanugem marrom próximo ao ápice. 

Forma de Vida
Erva

Substrato
Epífita, Terrícola

DISTRIBUIÇÃO

Nativa, é endêmica do Brasil

Domínios Fitogeográficos
Mata Atlântica

Tipos de Vegetação
Floresta Ombrófila (Floresta Pluvial)

Distribuição Geográfica
Ocorrências confirmadas
Sudeste (Rio de Janeiro)

MATERIAL TESTEMUNHO

E.M.C. Leme, 3776, RB, 493836,  (RB00583680), Typus
E.M.C. Leme, 3776, RB, 493836,  (RB00583683), Typus
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Angiospermas Bromeliaceae A.Juss.

Neoregelia nivea Leme
DESCRIÇÃO

Caule: propagação vegetativa(s) por estolão. Folha: número até 20; bainha(s) elíptica(s); cor da bainha(s) verde alvo/inteira
ou parcialmente purpúrea; lâmina(s) concolor(es) com interna(s) diferenciada; margem(ns) da lâmina(s) aculeada(s); cor do
acúleo(s) verde; ápice(s) da lâmina(s) arredondado(s). Inflorescência: forma corimbiforme(s); tipo simples. Flor: número
51 - 100; comprimento 35 mm/40 mm; formato das bráctea(s) floral(ais) oblonga(s)/ovada(s); cor das bráctea(s) floral(ais)
castanha; simetria das sépala(s) assimétrica(s); comprimento das sépala(s) 10 - 15 mm; pétala(s) conata(s); comprimento das
pétala(s) 20 - 25 mm; cor das pétala(s) branca com ápice(s) azul / purpúreo ou lilás; ovário(s) cilíndrico(s).

Forma de Vida
Erva

Substrato
Epífita

DISTRIBUIÇÃO

Nativa, é endêmica do Brasil

Domínios Fitogeográficos
Mata Atlântica

Distribuição Geográfica
Ocorrências confirmadas
Sudeste (São Paulo)

MATERIAL TESTEMUNHO

E.M.C. Leme, 1994, HB, São Paulo, Typus
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Angiospermas Bromeliaceae A.Juss.

Neoregelia odorata Leme
DESCRIÇÃO

Caule: propagação vegetativa(s) por rizoma(s). Folha: número até 15; bainha(s) elíptica(s); cor da bainha(s) inteira ou
parcialmente purpúrea; lâmina(s) com mancha(s) irregular(es); margem(ns) da lâmina(s) aculeada(s); cor do acúleo(s)
desconhecida(s); ápice(s) da lâmina(s) obtuso(s)/emarginado(s). Inflorescência: forma umbelada(s)/capituliforme(s); tipo
simples. Flor: número 31 - 35/36 - 40; comprimento 50 mm; formato das bráctea(s) floral(ais) oblonga(s)/linear(es); cor das
bráctea(s) floral(ais) verde/hialina(s); simetria das sépala(s) assimétrica(s); comprimento das sépala(s) 20 - 25 mm; pétala(s)
conata(s); comprimento das pétala(s) 35 - 40 mm; cor das pétala(s) branca com ápice(s) azul / purpúreo ou lilás; ovário(s)
elipsoide.

Forma de Vida
Erva

Substrato
Epífita

DISTRIBUIÇÃO

Nativa, é endêmica do Brasil

Domínios Fitogeográficos
Mata Atlântica

Tipos de Vegetação
Floresta Ombrófila (Floresta Pluvial)

Distribuição Geográfica
Ocorrências confirmadas
Sudeste (São Paulo)

MATERIAL TESTEMUNHO

E.M.C. Leme, 3204, SP, 409534,  (SP051958), São Paulo, Typus
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Angiospermas Bromeliaceae A.Juss.

Neoregelia olens (Hook.f.) L.B.Sm.
Tem como sinônimo
basiônimo Billbergia olens Hook.f.
basiônimo Karatas olens (Hook f.) G.Nicholson
homotípico Aregelia olens (Hook.f.) Mez

DESCRIÇÃO

Caule: propagação vegetativa(s) por rizoma(s). Folha: número mais de 12/até 20; bainha(s) elíptica(s); cor da bainha(s)
verde alvo; lâmina(s) concolor(es) com interna(s) diferenciada; margem(ns) da lâmina(s) aculeada(s); cor do acúleo(s) preto;
ápice(s) da lâmina(s) agudo(s)/acuminado(s). Inflorescência: forma desconhecida(s); tipo simples. Flor: número 6 - 10/16 -
20; comprimento 40 mm/45 mm; formato das bráctea(s) floral(ais) ovada(s); cor das bráctea(s) floral(ais) verde/hialina(s);
simetria das sépala(s) desconhecida(s); comprimento das sépala(s) 15 - 20 mm; pétala(s) desconhecida(s); comprimento das
pétala(s) 35 - 40 mm; cor das pétala(s) branca com ápice(s) azul / purpúreo ou lilás; ovário(s) oblongo(s).

COMENTÁRIO

Bainhas e lâminas foliares internas da roseta vermelhas. 

Forma de Vida
Erva

Substrato
Epífita

DISTRIBUIÇÃO

Nativa, é endêmica do Brasil

Domínios Fitogeográficos
Mata Atlântica

Tipos de Vegetação
Floresta Ombrófila (Floresta Pluvial)

Distribuição Geográfica
Ocorrências confirmadas
Sudeste (Rio de Janeiro)

MATERIAL TESTEMUNHO

Araulo,D., 6640, RB, 723339 (01275187), Rio de Janeiro
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Angiospermas Bromeliaceae A.Juss.

Neoregelia oligantha L.B.Sm.
DESCRIÇÃO

Caule: propagação vegetativa(s) por estolão. Folha: número até 10; bainha(s) elíptica(s); cor da bainha(s) vinácea;
lâmina(s) concolor(es); margem(ns) da lâmina(s) aculeada(s); cor do acúleo(s) desconhecida(s); ápice(s) da lâmina(s)
obtuso(s)/acuminado(s). Inflorescência: forma umbelada(s); tipo simples. Flor: número 6 - 10/21 - 25; comprimento 50 mm;
formato das bráctea(s) floral(ais) ovada(s); cor das bráctea(s) floral(ais) avermelhada/hialina(s); simetria das sépala(s)
subsimétrica(s); comprimento das sépala(s) 20 - 25 mm; pétala(s) desconhecida(s); comprimento das pétala(s) 35 - 40 mm;
cor das pétala(s) branca com ápice(s) azul / purpúreo ou lilás; ovário(s) elipsoide.

DESCRIÇÃO ADICIONAL

Lâmina com face adaxial glabra, ápice obtuso-apiculado.

Forma de Vida
Erva

Substrato
Epífita

DISTRIBUIÇÃO

Nativa, é endêmica do Brasil

Domínios Fitogeográficos
Mata Atlântica

Tipos de Vegetação
Campo Rupestre

Distribuição Geográfica
Ocorrências confirmadas
Sudeste (Minas Gerais)

MATERIAL TESTEMUNHO

Monteiro, R.F., 38, RB, 422939,  (RB00551128), SP, MBM, K
R.C. Forzza, 4371, RB, 437842,  (RB00552219), Minas Gerais
M. B. Foster, 742, GH,  (GH00029152), Minas Gerais, Typus

IMAGENS DE CAMPO/ILUSTRAÇÕES
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Angiospermas Bromeliaceae A.Juss.

Figura 1: Neoregelia oligantha L.B.Sm.
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Angiospermas Bromeliaceae A.Juss.

Neoregelia paratiensis Leme
DESCRIÇÃO

Caule: propagação vegetativa(s) por estolão. Folha: número até 12/mais de 12; bainha(s) elíptica(s); cor da bainha(s)
inteira ou parcialmente purpúrea/castanha; lâmina(s) concolor(es)/com mancha(s) irregular(es); margem(ns) da lâmina(s)
não aculeada(s); cor do acúleo(s) desconhecida(s); ápice(s) da lâmina(s) obtuso(s). Inflorescência: forma umbelada(s); tipo
simples. Flor: número até 20; comprimento 40 mm/45 mm; formato das bráctea(s) floral(ais) linear(es); cor das bráctea(s)
floral(ais) verde/hialina(s); simetria das sépala(s) assimétrica(s); comprimento das sépala(s) 15 - 20 mm; pétala(s) conata(s);
comprimento das pétala(s) 25 - 30 mm; cor das pétala(s) branca com ápice(s) azul / purpúreo ou lilás; ovário(s) cilíndrico(s).

DESCRIÇÃO ADICIONAL

Lâminas inteiras e pétalas com ápice lilás; roseta elipsoide com 12-14 folhas; bainha castanha lepidota e vinácea no ápice (face
adaxial); lâmina verde à verde-claro, ápice apiculado.

Forma de Vida
Erva

Substrato
Epífita

DISTRIBUIÇÃO

Nativa, é endêmica do Brasil

Domínios Fitogeográficos
Mata Atlântica

Tipos de Vegetação
Floresta Ombrófila (Floresta Pluvial)

Distribuição Geográfica
Ocorrências confirmadas
Sudeste (Rio de Janeiro)

MATERIAL TESTEMUNHO

E.M.C. Leme, 1059, RB, 479902,  (RB00557878), HB, Typus
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Angiospermas Bromeliaceae A.Juss.

Neoregelia pascoaliana L.B.Sm.
DESCRIÇÃO

Caule: propagação vegetativa(s) por rizoma(s). Folha: número até 12; bainha(s) elíptica(s); cor da bainha(s) vinácea;
lâmina(s) maculada(s); margem(ns) da lâmina(s) aculeada(s); cor do acúleo(s) verde/preto; ápice(s) da lâmina(s)
emarginado(s). Inflorescência: forma capituliforme(s); tipo simples. Flor: número mais de 50; comprimento 50 mm/70 mm;
formato das bráctea(s) floral(ais) oblanceolada(s)/elíptica(s); cor das bráctea(s) floral(ais) verde; simetria das sépala(s)
assimétrica(s); comprimento das sépala(s) 25 - 30 mm; pétala(s) conata(s); comprimento das pétala(s) 30 - 35 mm; cor das
pétala(s) branca; ovário(s) elipsoide.

COMENTÁRIO

Diferencia-se de N. seideliana principalmente pela largura e cor da lâmina foliar, largura das sépalas e cor da pétala.

Forma de Vida
Erva

Substrato
Epífita

DISTRIBUIÇÃO

Nativa, é endêmica do Brasil

Domínios Fitogeográficos
Mata Atlântica

Tipos de Vegetação
Floresta Ombrófila (Floresta Pluvial)

Distribuição Geográfica
Ocorrências confirmadas
Nordeste (Bahia)
Sudeste (Espírito Santo)

MATERIAL TESTEMUNHO

W.W. Thomas, 11605, NY, 227740,  (NY00227740), Bahia
G. Martinelli, 15477, RB
A.M. Carvalho, 2451, RB, 424741, ,  (RB00382160)
S. G. Davinha, 168, US,  (US00131391), Bahia, Typus

IMAGENS DE CAMPO/ILUSTRAÇÕES
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Angiospermas Bromeliaceae A.Juss.

Figura 1: Neoregelia pascoaliana L.B.Sm.
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Angiospermas Bromeliaceae A.Juss.

Neoregelia pauciflora L.B.Sm.
DESCRIÇÃO

Caule: propagação vegetativa(s) por estolão. Folha: número até 12; bainha(s) elíptica(s); cor da bainha(s) inteira ou
parcialmente purpúrea; lâmina(s) maculada(s); margem(ns) da lâmina(s) aculeada(s); cor do acúleo(s) preto; ápice(s) da
lâmina(s) acuminado(s). Inflorescência: forma umbelada(s); tipo simples. Flor: número 6 - 10; comprimento 40 mm/45 mm;
formato das bráctea(s) floral(ais) ovada(s); cor das bráctea(s) floral(ais) verde/branca; simetria das sépala(s) subsimétrica(s);
comprimento das sépala(s) 20 - 25 mm; pétala(s) conata(s); comprimento das pétala(s) 30 - 35 mm; cor das pétala(s) branca;
ovário(s) elipsoide.

DESCRIÇÃO ADICIONAL

Folhas com presença de faixas alvacentas - escamas - na face abaxial.

Forma de Vida
Erva

Substrato
Epífita

DISTRIBUIÇÃO

Nativa, é endêmica do Brasil

Domínios Fitogeográficos
Mata Atlântica

Tipos de Vegetação
Floresta Ombrófila (Floresta Pluvial)

Distribuição Geográfica
Ocorrências confirmadas
Nordeste (Bahia)
Sudeste (Espírito Santo, Rio de Janeiro)

MATERIAL TESTEMUNHO

P. Leitman, 491, RB, 526937,  (RB00674417)
L. Kollmann, 8162, MBML, RB
M. B. Foster, 265, GH,  (GH00029153), Espírito Santo, Typus
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Angiospermas Bromeliaceae A.Juss.

Neoregelia paulistana E.Pereira
DESCRIÇÃO

Caule: propagação vegetativa(s) por estolão. Folha: número até 12; bainha(s) elíptica(s)/oblonga(s); cor da bainha(s)
inteira ou parcialmente purpúrea; lâmina(s) concolor(es)/maculada(s); margem(ns) da lâmina(s) levemente aculeada(s); cor do
acúleo(s) desconhecida(s); ápice(s) da lâmina(s) agudo(s). Inflorescência: forma umbelada(s); tipo simples. Flor: número 6
- 10; comprimento 90 mm; formato das bráctea(s) floral(ais) oblonga(s)/linear(es); cor das bráctea(s) floral(ais) hialina(s);
simetria das sépala(s) simétrica(s); comprimento das sépala(s) 35 - 40 mm; pétala(s) conata(s); comprimento das pétala(s) 80
- 90 mm; cor das pétala(s) branca com ápice(s) azul / purpúreo ou lilás; ovário(s) elipsoide.

COMENTÁRIO

O táxon é morfologicamente afim de N. diversifolia, diferenciando-se principalmente pelo maior tamanho e pétalas mais
concrescidas.

Forma de Vida
Erva

Substrato
Epífita

DISTRIBUIÇÃO

Nativa, é endêmica do Brasil

Domínios Fitogeográficos
Mata Atlântica

Tipos de Vegetação
Floresta Ombrófila (Floresta Pluvial)

Distribuição Geográfica
Ocorrências confirmadas
Sudeste (São Paulo)
Possíveis ocorrências
Sudeste (Rio de Janeiro)

MATERIAL TESTEMUNHO

E.M.C. Leme, 1188, HB, SP, 409535,  (SP051960)
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Angiospermas Bromeliaceae A.Juss.

Neoregelia pernambucana Leme &
J.A.Siqueira
DESCRIÇÃO

Caule: propagação vegetativa(s) por estolão. Folha: número até 10; bainha(s) elíptica(s); cor da bainha(s) verde alvo;
lâmina(s) com mancha(s) irregular(es); margem(ns) da lâmina(s) aculeada(s); cor do acúleo(s) acastanhado; ápice(s) da
lâmina(s) obtuso(s)/arredondado(s). Inflorescência: forma corimbiforme(s); tipo simples. Flor: número 41 - 50; comprimento
85 mm/95 mm; formato das bráctea(s) floral(ais) lanceolada(s)/linear(es); cor das bráctea(s) floral(ais) verde/hialina(s);
simetria das sépala(s) subsimétrica(s); comprimento das sépala(s) 45 - 50 mm/50 - 60 mm; pétala(s) conata(s); comprimento
das pétala(s) 55 - 60 mm/60 - 65 mm; cor das pétala(s) branca com ápice(s) azul / purpúreo ou lilás/branca/branca com ápice(s)
verde; ovário(s) elipsoide.

Forma de Vida
Erva

Substrato
Epífita, Rupícola

DISTRIBUIÇÃO

Nativa, é endêmica do Brasil

Domínios Fitogeográficos
Mata Atlântica

Tipos de Vegetação
Floresta Ombrófila (Floresta Pluvial)

Distribuição Geográfica
Ocorrências confirmadas
Nordeste (Alagoas, Pernambuco)

MATERIAL TESTEMUNHO

J.A. Siqueira Filho, 1000, UFP, 32494,  (UFP032494), Pernambuco, Typus
E.M.C. Leme, 4407, RB, 32494,  (RB01369040), Pernambuco

BIBLIOGRAFIA

Siqueira-Filho, J.A. & Leme, E.M.C. 2006. Fragmentos de Mata Atlântica do Nordeste: Biodiversidade, conservação e suas
bromélias. Andrea Jakobsson Estúdio Editorial Ltda., Rio de Janeiro. 416 p.
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Angiospermas Bromeliaceae A.Juss.

Neoregelia petropolitana Leme
DESCRIÇÃO

Caule: propagação vegetativa(s) por estolão. Folha: número até 25; bainha(s) elíptica(s); cor da bainha(s) inteira ou
parcialmente purpúrea; lâmina(s) concolor(es); margem(ns) da lâmina(s) aculeada(s); cor do acúleo(s) verde; ápice(s) da
lâmina(s) obtuso(s)/agudo(s). Inflorescência: forma umbelada(s); tipo simples. Flor: número 41 - 50; comprimento 50 mm;
formato das bráctea(s) floral(ais) ovada(s)/linear(es); cor das bráctea(s) floral(ais) desconhecida(s); simetria das sépala(s)
assimétrica(s); comprimento das sépala(s) 15 - 20 mm; pétala(s) conata(s); comprimento das pétala(s) 25 - 30 mm; cor das
pétala(s) branca com ápice(s) azul / purpúreo ou lilás; ovário(s) elipsoide.

Forma de Vida
Erva

Substrato
Epífita, Terrícola

DISTRIBUIÇÃO

Nativa, é endêmica do Brasil

Domínios Fitogeográficos
Mata Atlântica

Tipos de Vegetação
Floresta Ombrófila (Floresta Pluvial)

Distribuição Geográfica
Ocorrências confirmadas
Sudeste (Rio de Janeiro)

MATERIAL TESTEMUNHO

E.M.C. Leme, 1002, HB, Typus
G. Martinelli, 4577, RB, 181654,  (RB00352975), Rio de Janeiro
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Angiospermas Bromeliaceae A.Juss.

Neoregelia pineliana (Lem.) L.B.Sm.
Tem como sinônimo
basiônimo Nidularium pinelianum Lem.
homotípico Aregelia pineliana (Lem.) Mez
heterotípico Aregelia morreniana (Antoine) Mez
heterotípico Karatas morreniana  var.  phyllanthoidea E.Morren ex Baker
heterotípico Karatas morreniana Antoine
heterotípico Neoregelia morreniana (Antoine) L.B.Sm.
heterotípico Regelia morreniana (Antoine) Lindm.

DESCRIÇÃO

Caule: propagação vegetativa(s) por estolão. Folha: número mais de 25; bainha(s) ovada(s); cor da bainha(s) inteira ou
parcialmente purpúrea; lâmina(s) concolor(es) com interna(s) diferenciada; margem(ns) da lâmina(s) aculeada(s); cor do
acúleo(s) verde/acastanhado; ápice(s) da lâmina(s) obtuso(s)/agudo(s). Inflorescência: forma desconhecida(s); tipo simples.
Flor: número até 20/21 - 25/26 - 30; comprimento 40 mm/45 mm/50 mm/55 mm/60 mm; formato das bráctea(s) floral(ais)
oblonga(s); cor das bráctea(s) floral(ais) desconhecida(s); simetria das sépala(s) assimétrica(s); comprimento das sépala(s) 15
- 20 mm; pétala(s) conata(s); comprimento das pétala(s) 35 - 40 mm; cor das pétala(s) branca com ápice(s) azul / purpúreo ou
lilás; ovário(s) elipsoide.

Forma de Vida
Erva

Substrato
Epífita, Terrícola

DISTRIBUIÇÃO

Nativa, é endêmica do Brasil

Domínios Fitogeográficos
Mata Atlântica

Tipos de Vegetação
Floresta Ombrófila (Floresta Pluvial)

Distribuição Geográfica
Ocorrências confirmadas
Sudeste (Espírito Santo)

MATERIAL TESTEMUNHO

Pinel, s.n., LG, Typus

IMAGENS DE CAMPO/ILUSTRAÇÕES
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Angiospermas Bromeliaceae A.Juss.

Figura 1: Neoregelia pineliana (Lem.) L.B.Sm.
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Angiospermas Bromeliaceae A.Juss.

Neoregelia pontualii Leme
DESCRIÇÃO

Caule: propagação vegetativa(s) por estolão. Folha: número desconhecido(s); bainha(s) elíptica(s)/oblonga(s); cor da
bainha(s) inteira ou parcialmente purpúrea; lâmina(s) concolor(es); margem(ns) da lâmina(s) aculeada(s); cor do acúleo(s)
preto/vináceo; ápice(s) da lâmina(s) obtuso(s). Inflorescência: forma umbelada(s); tipo simples. Flor: número 21 - 25;
comprimento 40 mm; formato das bráctea(s) floral(ais) linear(es); cor das bráctea(s) floral(ais) purpúrea; simetria das
sépala(s) assimétrica(s); comprimento das sépala(s) 10 - 15 mm; pétala(s) conata(s); comprimento das pétala(s) 20 - 25 mm;
cor das pétala(s) branca com ápice(s) azul / purpúreo ou lilás; ovário(s) elipsoide.

COMENTÁRIO

A espécie é morfologicamente próxima de Neoregelia simulans, diferenciando-se por possuir acúleos maiores, brácteas vinoso-
purpúreas, entre outras características.

Forma de Vida
Erva

Substrato
Epífita

DISTRIBUIÇÃO

Nativa, é endêmica do Brasil

Domínios Fitogeográficos
Mata Atlântica

Tipos de Vegetação
Floresta Ombrófila (Floresta Pluvial)

Distribuição Geográfica
Ocorrências confirmadas
Sudeste (Rio de Janeiro, São Paulo)

MATERIAL TESTEMUNHO

E.M.C. Leme, 5520, RB, 493844, ,  (RB00583691)
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Angiospermas Bromeliaceae A.Juss.

Neoregelia princeps (Baker) L.B.Sm.
Este tratamento é composto pelos seguintes táxons: Neoregelia princeps, .

Tem como sinônimo
basiônimo Karatas princeps Baker
homotípico Aregelia princeps (Baker) Mez
homotípico Regelia princeps (Baker) Lindm.
heterotípico Aregelia marechalii Mez
heterotípico Aregelia princeps  var.  phyllanthoidea Mez
heterotípico Neoregelia princeps  var.  phyllanthidea (Mez) L.B.Sm.
heterotípico Regelia marechalii Lindm.

DESCRIÇÃO

Caule: propagação vegetativa(s) por desconhecido(s). Folha: número até 15/até 20; bainha(s) elíptica(s); cor da bainha(s)
verde alvo; lâmina(s) concolor(es) com interna(s) diferenciada; margem(ns) da lâmina(s) aculeada(s); cor do acúleo(s)
desconhecida(s); ápice(s) da lâmina(s) obtuso(s). Inflorescência: forma umbelada(s); tipo desconhecida(s). Flor: número até
20; comprimento 25 mm; formato das bráctea(s) floral(ais) desconhecido(s); cor das bráctea(s) floral(ais) verde/hialina(s);
simetria das sépala(s) assimétrica(s); comprimento das sépala(s) até 5 mm; pétala(s) conata(s); comprimento das pétala(s) 30
- 35 mm; cor das pétala(s) branca com ápice(s) azul / purpúreo ou lilás; ovário(s) desconhecido(s).

DESCRIÇÃO ADICIONAL

Bainha densamente escamosa. Ápice da lâmina obtuso-apiculado.

Forma de Vida
Erva

Substrato
Epífita

DISTRIBUIÇÃO

Nativa, é endêmica do Brasil

Domínios Fitogeográficos
Mata Atlântica

Tipos de Vegetação
Floresta Ombrófila (Floresta Pluvial)

Distribuição Geográfica
Ocorrências confirmadas
Sudeste (Espírito Santo, Rio de Janeiro)

MATERIAL TESTEMUNHO

E.M.C. Leme, 683, RB, 239458,  (RB00242483)
A.F.M. Glaziou, 16446, P, 239458 (P01764369), Rio de Janeiro
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Angiospermas Bromeliaceae A.Juss.

Neoregelia punctatissima (Ruschi) Ruschi
Tem como sinônimo
basiônimo Nidularium punctatissimum Ruschi

DESCRIÇÃO

Caule: propagação vegetativa(s) por estolão. Folha: número até 15; bainha(s) elíptica(s); cor da bainha(s) vinácea; lâmina(s)
maculada(s)/listrada(s); margem(ns) da lâmina(s) aculeada(s); cor do acúleo(s) desconhecida(s); ápice(s) da lâmina(s)
obtuso(s). Inflorescência: forma desconhecida(s); tipo simples. Flor: número até 20; comprimento 40 mm; formato das
bráctea(s) floral(ais) desconhecido(s); cor das bráctea(s) floral(ais) verde/hialina(s); simetria das sépala(s) desconhecida(s);
comprimento das sépala(s) 15 - 20 mm; pétala(s) desconhecida(s); comprimento das pétala(s) 20 - 25 mm; cor das pétala(s)
vermelha; ovário(s) elipsoide.

COMENTÁRIO

Lâminas foliares verdes a vermelhas-róseas, presença de máculas e listras escuras, ápice obtuso-apiculado. Pétala branca com
ápice vermelho.

Forma de Vida
Erva

Substrato
Epífita

DISTRIBUIÇÃO

Nativa, é endêmica do Brasil

Domínios Fitogeográficos
Mata Atlântica

Tipos de Vegetação
Floresta Ombrófila (Floresta Pluvial)

Distribuição Geográfica
Ocorrências confirmadas
Sudeste (Espírito Santo)

MATERIAL TESTEMUNHO

R.C. Forzza, 7719, RB, 598327,  (RB00856217), Espírito Santo
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Angiospermas Bromeliaceae A.Juss.

Neoregelia retrorsa Leme & L.Kollmann
DESCRIÇÃO

Caule: propagação vegetativa(s) por rizoma(s). Folha: número mais de 25; bainha(s) elíptica(s); cor da bainha(s) verde alvo;
lâmina(s) maculada(s)/listrada(s); margem(ns) da lâmina(s) aculeada(s); cor do acúleo(s) vináceo/acastanhado; ápice(s) da
lâmina(s) agudo(s). Inflorescência: forma capituliforme(s); tipo simples. Flor: número 51 - 100; comprimento 70 mm/85
mm; formato das bráctea(s) floral(ais) lanceolada(s)/ovada(s); cor das bráctea(s) floral(ais) verde; simetria das sépala(s)
assimétrica(s); comprimento das sépala(s) 30 - 35 mm; pétala(s) conata(s); comprimento das pétala(s) 35 - 40 mm; cor das
pétala(s) branca; ovário(s) oblongo(s).

COMENTÁRIO

É morfologicamente próxima de N. silvomontana diferenciando-se, entre outras características, por seus acúleos retrorsos. Esta
espécie pertence ao complexo N. pernambucana.

Forma de Vida
Erva

Substrato
Rupícola, Terrícola

DISTRIBUIÇÃO

Nativa, é endêmica do Brasil

Domínios Fitogeográficos
Mata Atlântica

Tipos de Vegetação
Floresta Estacional Semidecidual, Vegetação Sobre Afloramentos Rochosos

Distribuição Geográfica
Ocorrências confirmadas
Nordeste (Bahia)
Sudeste (Espírito Santo)

MATERIAL TESTEMUNHO

E.M.C. Leme, 7371, RB, 550630,  (RB00768332), MBML, Typus
E.M.C. Leme, 7769, RB, 507797,  (RB00768342), Typus

BIBLIOGRAFIA

Leme, E.M.C. & Kollman, L.J.C. 2011. New species and a new combination of Brazilian Bromeliaceae. Phytotaxa 16: 1-36.
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Angiospermas Bromeliaceae A.Juss.

Neoregelia richteri W.Weber
DESCRIÇÃO

Caule: propagação vegetativa(s) por desconhecido(s). Folha: número até 20; bainha(s) ovada(s); cor da bainha(s) inteira
ou parcialmente purpúrea; lâmina(s) maculada(s) no ápice(s); margem(ns) da lâmina(s) aculeada(s); cor do acúleo(s) vináceo/
acastanhado; ápice(s) da lâmina(s) obtuso(s)/arredondado(s). Inflorescência: forma capituliforme(s); tipo simples. Flor:
número até 20/21 - 25/26 - 30/31 - 35; comprimento 55 mm; formato das bráctea(s) floral(ais) oblanceolada(s); cor das
bráctea(s) floral(ais) verde; simetria das sépala(s) assimétrica(s); comprimento das sépala(s) 20 - 25 mm; pétala(s) conata(s);
comprimento das pétala(s) 25 - 30 mm/30 - 35 mm; cor das pétala(s) branca; ovário(s) cilíndrico(s).

COMENTÁRIO

Espécie conhecida apenas pelo tipo, sem localidade específica.

Forma de Vida
Erva

Substrato
Epífita

DISTRIBUIÇÃO

Nativa, é endêmica do Brasil

Domínios Fitogeográficos
Mata Atlântica

MATERIAL TESTEMUNHO

A.Bleher & M.Bleher, s.n., HAL, Typus

IMAGENS DE CAMPO/ILUSTRAÇÕES

Figura 1: Neoregelia richteri W.Weber
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Angiospermas Bromeliaceae A.Juss.

Neoregelia roethii W.Weber
DESCRIÇÃO

Caule: propagação vegetativa(s) por rizoma(s). Folha: número até 10; bainha(s) ovada(s); cor da bainha(s) inteira ou
parcialmente purpúrea/castanha; lâmina(s) concolor(es); margem(ns) da lâmina(s) levemente aculeada(s); cor do acúleo(s)
desconhecida(s); ápice(s) da lâmina(s) obtuso(s). Inflorescência: forma capituliforme(s); tipo simples. Flor: número 11
- 15/16 - 20; comprimento 35 mm/40 mm/45 mm; formato das bráctea(s) floral(ais) lanceolada(s); cor das bráctea(s)
floral(ais) verde/hialina(s); simetria das sépala(s) subsimétrica(s); comprimento das sépala(s) 10 - 15 mm; pétala(s) conata(s);
comprimento das pétala(s) 20 - 25 mm; cor das pétala(s) purpúrea; ovário(s) obovoide(s).

Forma de Vida
Erva

Substrato
Epífita

DISTRIBUIÇÃO

Nativa, é endêmica do Brasil

Domínios Fitogeográficos
Mata Atlântica

Distribuição Geográfica
Ocorrências confirmadas
Sudeste (Rio de Janeiro)

MATERIAL TESTEMUNHO

E.M.C. Leme, 4088, RB,  (RB01405062), Rio de Janeiro
A.Bleher & M.Bleher, s.n., HAL, Typus

IMAGENS DE CAMPO/ILUSTRAÇÕES

Figura 1: Neoregelia roethii W.Weber
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Angiospermas Bromeliaceae A.Juss.

Neoregelia rothinessa Leme, H. Luther &
W. Till
DESCRIÇÃO

Caule: propagação vegetativa(s) por rizoma(s). Folha: número até 15; bainha(s) elíptica(s); cor da bainha(s) verde alvo;
lâmina(s) concolor(es)/maculada(s); margem(ns) da lâmina(s) aculeada(s); cor do acúleo(s) vináceo; ápice(s) da lâmina(s)
obtuso(s)/agudo(s). Inflorescência: forma umbelada(s)/capituliforme(s); tipo simples. Flor: número 51 - 100; comprimento
85 mm/110 mm; formato das bráctea(s) floral(ais) lanceolada(s)/ovada(s)/linear(es); cor das bráctea(s) floral(ais) verde;
simetria das sépala(s) assimétrica(s); comprimento das sépala(s) 35 - 40 mm/40 - 45 mm; pétala(s) conata(s); comprimento
das pétala(s) 55 - 60 mm/60 - 65 mm; cor das pétala(s) branca com ápice(s) azul / purpúreo ou lilás; ovário(s) elipsoide.

Forma de Vida
Erva

Substrato
Epífita, Rupícola

DISTRIBUIÇÃO

Nativa, é endêmica do Brasil

Domínios Fitogeográficos
Mata Atlântica

Tipos de Vegetação
Floresta Ombrófila (Floresta Pluvial)

Distribuição Geográfica
Ocorrências confirmadas
Nordeste (Bahia)

MATERIAL TESTEMUNHO

E.M.C. Leme, 7062, Bahia, Typus

BIBLIOGRAFIA

Leme, E.M.C.; Luther, H.E., Till, W. & Hallbritter, H. 2010. A New Ornamental Neoregelia Species from Serra dos Índios, Bahia,
Brazil. Journal of the Bromeliad Society 60(5): 197-208.
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Angiospermas Bromeliaceae A.Juss.

Neoregelia rubrifolia Ruschi
DESCRIÇÃO

Caule: propagação vegetativa(s) por estolão. Folha: número até 15; bainha(s) elíptica(s); cor da bainha(s) inteira ou
parcialmente purpúrea; lâmina(s) listrada(s); margem(ns) da lâmina(s) aculeada(s); cor do acúleo(s) desconhecida(s); ápice(s)
da lâmina(s) obtuso(s)/acuminado(s). Inflorescência: forma umbelada(s); tipo simples. Flor: número 6 - 10; comprimento
35 mm; formato das bráctea(s) floral(ais) oblanceolada(s); cor das bráctea(s) floral(ais) hialina(s); simetria das sépala(s)
assimétrica(s); comprimento das sépala(s) 15 - 20 mm; pétala(s) desconhecida(s); comprimento das pétala(s) 15 - 20 mm; cor
das pétala(s) branca; ovário(s) oblongo(s)/elipsoide.

DESCRIÇÃO ADICIONAL

Bainhas foliares com máculas castanho-vináceas no centro. Lâminas foliares verdes, avermelhadas na parte central, presença de
listras avermelhadas e arroxeadas próximas ao ápice. Sépalas ca. 17 x 7 mm.

Forma de Vida
Erva

Substrato
Epífita

DISTRIBUIÇÃO

Nativa, é endêmica do Brasil

Domínios Fitogeográficos
Mata Atlântica

Tipos de Vegetação
Floresta Ombrófila (Floresta Pluvial)

Distribuição Geográfica
Ocorrências confirmadas
Sudeste (Espírito Santo)

MATERIAL TESTEMUNHO

A. Ruschi, s.n., MBML, Espírito Santo, Typus
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Angiospermas Bromeliaceae A.Juss.

Neoregelia rubrovittata Leme
DESCRIÇÃO

Caule: propagação vegetativa(s) por estolão. Folha: número até 15; bainha(s) elíptica(s); cor da bainha(s) inteira ou
parcialmente purpúrea; lâmina(s) maculada(s)/listrada(s); margem(ns) da lâmina(s) aculeada(s); cor do acúleo(s) vináceo;
ápice(s) da lâmina(s) obtuso(s)/agudo(s). Inflorescência: forma capituliforme(s); tipo simples. Flor: número 16 - 20;
comprimento 100 mm/120 mm; formato das bráctea(s) floral(ais) lanceolada(s)/oblonga(s); cor das bráctea(s) floral(ais)
verde; simetria das sépala(s) assimétrica(s); comprimento das sépala(s) 60 - 70 mm; pétala(s) conata(s); comprimento das
pétala(s) 90 - 100 mm/100 - 110 mm; cor das pétala(s) branca com ápice(s) azul / purpúreo ou lilás; ovário(s) elipsoide.

Forma de Vida
Erva

Substrato
Epífita

DISTRIBUIÇÃO

Nativa, é endêmica do Brasil

Domínios Fitogeográficos
Mata Atlântica

Tipos de Vegetação
Floresta Ombrófila (Floresta Pluvial)

Distribuição Geográfica
Ocorrências confirmadas
Sudeste (Rio de Janeiro)

MATERIAL TESTEMUNHO

E.M.C. Leme, 1865, RB,  (RB01405325), HB, Rio de Janeiro, Typus
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Angiospermas Bromeliaceae A.Juss.

Neoregelia ruschii Leme & B.R.Silva
DESCRIÇÃO

Caule: propagação vegetativa(s) por estolão. Folha: número até 15; bainha(s) elíptica(s)/oblonga(s); cor da bainha(s)
vinácea; lâmina(s) concolor(es); margem(ns) da lâmina(s) aculeada(s); cor do acúleo(s) vináceo/acastanhado; ápice(s) da
lâmina(s) acuminado(s). Inflorescência: forma umbelada(s); tipo simples. Flor: número 11 - 15/26 - 30; comprimento 50
mm/60 mm; formato das bráctea(s) floral(ais) linear(es); cor das bráctea(s) floral(ais) verde/hialina(s); simetria das sépala(s)
assimétrica(s); comprimento das sépala(s) 10 - 15 mm; pétala(s) conata(s); comprimento das pétala(s) 20 - 25 mm; cor das
pétala(s) branca com ápice(s) azul / purpúreo ou lilás; ovário(s) elipsoide.

Forma de Vida
Erva

Substrato
Epífita, Rupícola

DISTRIBUIÇÃO

Nativa, é endêmica do Brasil

Domínios Fitogeográficos
Mata Atlântica

Tipos de Vegetação
Floresta Ombrófila (Floresta Pluvial)

Distribuição Geográfica
Ocorrências confirmadas
Sudeste (Espírito Santo)

MATERIAL TESTEMUNHO

I. G. Varassin, 54, MBML (MBML010231), Espírito Santo
L. Kollmann, 3924, MBML (MBML015612), Espírito Santo
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Angiospermas Bromeliaceae A.Juss.

Neoregelia sanguinea Leme
DESCRIÇÃO

Caule: propagação vegetativa(s) por estolão. Folha: número até 20; bainha(s) elíptica(s); cor da bainha(s) inteira ou
parcialmente purpúrea; lâmina(s) maculada(s)/concolor(es) com interna(s) diferenciada; margem(ns) da lâmina(s) aculeada(s);
cor do acúleo(s) verde; ápice(s) da lâmina(s) arredondado(s). Inflorescência: forma capituliforme(s); tipo simples.
Flor: número 41 - 50; comprimento 55 mm; formato das bráctea(s) floral(ais) linear(es); cor das bráctea(s) floral(ais)
avermelhada; simetria das sépala(s) assimétrica(s); comprimento das sépala(s) 25 - 30 mm; pétala(s) conata(s); comprimento
das pétala(s) 35 - 40 mm; cor das pétala(s) branca com ápice(s) azul / purpúreo ou lilás; ovário(s) elipsoide.

Forma de Vida
Erva

Substrato
Epífita

DISTRIBUIÇÃO

Nativa, é endêmica do Brasil

Domínios Fitogeográficos
Mata Atlântica

Tipos de Vegetação
Floresta Ombrófila (Floresta Pluvial)

Distribuição Geográfica
Ocorrências confirmadas
Sudeste (Espírito Santo)

MATERIAL TESTEMUNHO

G. Hatschbach, 65300, MBM (MBM208196)

BIBLIOGRAFIA
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Angiospermas Bromeliaceae A.Juss.

Neoregelia sapiatibensis E.Pereira &
I.A.Penna
DESCRIÇÃO

Caule: propagação vegetativa(s) por estolão. Folha: número até 15; bainha(s) elíptica(s)/oblonga(s); cor da bainha(s) verde
alvo; lâmina(s) concolor(es); margem(ns) da lâmina(s) aculeada(s); cor do acúleo(s) acastanhado; ápice(s) da lâmina(s)
agudo(s). Inflorescência: forma umbelada(s); tipo simples. Flor: número 21 até 50; comprimento 40 mm/50 mm; formato das
bráctea(s) floral(ais) lanceolada(s); cor das bráctea(s) floral(ais) verde; simetria das sépala(s) simétrica(s); comprimento das
sépala(s) 15 - 20 mm; pétala(s) conata(s); comprimento das pétala(s) 30 - 35 mm; cor das pétala(s) branca com ápice(s) azul /
purpúreo ou lilás; ovário(s) ovoide(s)/elipsoide.

Forma de Vida
Erva

Substrato
Epífita, Terrícola

DISTRIBUIÇÃO

Nativa, é endêmica do Brasil

Domínios Fitogeográficos
Mata Atlântica

Tipos de Vegetação
Restinga

Distribuição Geográfica
Ocorrências confirmadas
Sudeste (Rio de Janeiro)

MATERIAL TESTEMUNHO

C. Farney, 703, RB, 238769, ,  (RB00258008)
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Angiospermas Bromeliaceae A.Juss.

Neoregelia sarmentosa (Regel) L.B.Sm.
Este tratamento é composto pelos seguintes táxons: Neoregelia sarmentosa, .

Tem como sinônimo
basiônimo Nidularium sarmentosum Regel
homotípico Aregelia sarmentosa (Regel) Mez
homotípico Karatas sarmentosa (Regel) Baker
homotípico Regelia sarmentosa (Regel) Lindm.
heterotípico Aechmea immersa Baker
heterotípico Aregelia cyanea  var.  simplex (Wawra) Mez
heterotípico Nidularium denticulatum  var.  simplex Wawra

DESCRIÇÃO

Caule: propagação vegetativa(s) por rizoma(s). Folha: número até 12; bainha(s) elíptica(s); cor da bainha(s) inteira ou
parcialmente purpúrea; lâmina(s) concolor(es)/maculada(s); margem(ns) da lâmina(s) aculeada(s); cor do acúleo(s) preto;
ápice(s) da lâmina(s) agudo(s). Inflorescência: forma umbelada(s); tipo simples. Flor: número até 20; comprimento 20
mm/30 mm; formato das bráctea(s) floral(ais) oblonga(s); cor das bráctea(s) floral(ais) verde; simetria das sépala(s)
assimétrica(s); comprimento das sépala(s) 10 - 15 mm; pétala(s) conata(s); comprimento das pétala(s) 15 - 20 mm; cor das
pétala(s) branca; ovário(s) elipsoide.

DESCRIÇÃO ADICIONAL

Lâmina com ápice avermelhado e brácteas florais com ápice purpúreo.

Forma de Vida
Erva

Substrato
Epífita, Rupícola, Terrícola

DISTRIBUIÇÃO

Nativa, é endêmica do Brasil

Domínios Fitogeográficos
Mata Atlântica

Tipos de Vegetação
Floresta Estacional Semidecidual, Floresta Ombrófila (Floresta Pluvial), Restinga, Vegetação Sobre Afloramentos Rochosos

Distribuição Geográfica
Ocorrências confirmadas
Sudeste (Espírito Santo, Minas Gerais, Rio de Janeiro, São Paulo)

MATERIAL TESTEMUNHO

B.R. Silva, 1057, RB, 396984,  (RB00262976)
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Angiospermas Bromeliaceae A.Juss.

Neoregelia seideliana L.B.Sm. & Reitz
DESCRIÇÃO

Caule: propagação vegetativa(s) por desconhecido(s). Folha: número mais de 25; bainha(s) elíptica(s); cor da bainha(s)
verde alvo/vinácea; lâmina(s) concolor(es) com interna(s) diferenciada/com mancha(s) irregular(es); margem(ns) da lâmina(s)
aculeada(s); cor do acúleo(s) vináceo; ápice(s) da lâmina(s) acuminado(s). Inflorescência: forma umbelada(s); tipo simples.
Flor: número até 20; comprimento 30 mm/35 mm; formato das bráctea(s) floral(ais) linear(es); cor das bráctea(s) floral(ais)
verde; simetria das sépala(s) assimétrica(s); comprimento das sépala(s) 20 - 25 mm; pétala(s) livre(s); comprimento das
pétala(s) 10 - 15 mm; cor das pétala(s) branca com ápice(s) azul / purpúreo ou lilás; ovário(s) elipsoide.

Forma de Vida
Erva

Substrato
Epífita

DISTRIBUIÇÃO

Nativa, é endêmica do Brasil

Domínios Fitogeográficos
Mata Atlântica

Tipos de Vegetação
Floresta Ombrófila (Floresta Pluvial)

Distribuição Geográfica
Ocorrências confirmadas
Sudeste (Espírito Santo, Rio de Janeiro)

MATERIAL TESTEMUNHO

A. Seidel, 71a, HBR, US,  (US00091371), Typus
A. Seidel, 1053, RB, 256961,  (RB00259699), Rio de Janeiro
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Angiospermas Bromeliaceae A.Juss.

Neoregelia silvomontana Leme &
J.A.Siqueira
DESCRIÇÃO

Caule: propagação vegetativa(s) por rizoma(s). Folha: número até 15; bainha(s) elíptica(s)/ovada(s); cor da bainha(s)
avermelhada/vinácea; lâmina(s) maculada(s)/maculada(s) no ápice(s); margem(ns) da lâmina(s) aculeada(s); cor do acúleo(s)
vináceo; ápice(s) da lâmina(s) emarginado(s). Inflorescência: forma umbelada(s)/capituliforme(s); tipo simples. Flor: número
41 - 50; comprimento 80 mm/95 mm; formato das bráctea(s) floral(ais) lanceolada(s)/ovada(s)/linear(es); cor das bráctea(s)
floral(ais) verde/hialina(s); simetria das sépala(s) subsimétrica(s); comprimento das sépala(s) 35 - 40 mm; pétala(s) conata(s);
comprimento das pétala(s) 55 - 60 mm; cor das pétala(s) verde com ápice(s) branco; ovário(s) obovoide(s)/elipsoide.

Forma de Vida
Erva

Substrato
Epífita

DISTRIBUIÇÃO

Nativa, é endêmica do Brasil

Domínios Fitogeográficos
Mata Atlântica

Tipos de Vegetação
Floresta Ombrófila (Floresta Pluvial)

Distribuição Geográfica
Ocorrências confirmadas
Nordeste (Bahia)
Possíveis ocorrências
Sudeste (Espírito Santo)

MATERIAL TESTEMUNHO

E. Silva, s.n., RB,  (RB01375476), Bahia
E.M.C. Leme, 5288, HB, CEPEC, Bahia, Typus

BIBLIOGRAFIA

Siqueira-Filho, J.A. & Leme, E.M.C. 2006. Fragmentos de Mata Atlântica do Nordeste: Biodiversidade, conservação e suas
bromélias. Andrea Jakobsson Estúdio Editorial Ltda., Rio de Janeiro. 416 p.
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Angiospermas Bromeliaceae A.Juss.

Neoregelia simulans L.B.Sm.
DESCRIÇÃO

Caule: propagação vegetativa(s) por rizoma(s). Folha: número até 12; bainha(s) elíptica(s); cor da bainha(s) verde alvo;
lâmina(s) maculada(s)/não concolor(es); margem(ns) da lâmina(s) aculeada(s)/levemente aculeada(s); cor do acúleo(s) vináceo;
ápice(s) da lâmina(s) obtuso(s)/arredondado(s). Inflorescência: forma umbelada(s); tipo simples. Flor: número 11 - 15;
comprimento 30 mm/35 mm; formato das bráctea(s) floral(ais) elíptica(s); cor das bráctea(s) floral(ais) verde; simetria das
sépala(s) subsimétrica(s); comprimento das sépala(s) 10 - 15 mm; pétala(s) conata(s); comprimento das pétala(s) 15 - 20
mm/20 - 25 mm; cor das pétala(s) branca com ápice(s) azul / purpúreo ou lilás; ovário(s) elipsoide.

Forma de Vida
Erva

Substrato
Epífita, Rupícola, Terrícola

DISTRIBUIÇÃO

Nativa, é endêmica do Brasil

Domínios Fitogeográficos
Mata Atlântica

Tipos de Vegetação
Floresta Ombrófila (Floresta Pluvial), Vegetação Sobre Afloramentos Rochosos

Distribuição Geográfica
Ocorrências confirmadas
Sudeste (Espírito Santo, Minas Gerais)

MATERIAL TESTEMUNHO

R.C. Forzza, 4979, RB, 473279, ,  (RB00540868), MBML (MBML036308), CEPEC,  (CEPEC00129968)
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Angiospermas Bromeliaceae A.Juss.

Neoregelia smithii W.Weber
DESCRIÇÃO

Caule: propagação vegetativa(s) por rizoma(s). Folha: número até 15; bainha(s) ovada(s); cor da bainha(s) inteira ou
parcialmente purpúrea; lâmina(s) maculada(s)/listrada(s)/com mancha(s) irregular(es); margem(ns) da lâmina(s) aculeada(s);
cor do acúleo(s) acastanhado; ápice(s) da lâmina(s) emarginado(s)/arredondado(s). Inflorescência: forma desconhecida(s);
tipo simples. Flor: número 21 - 25; comprimento 35 mm; formato das bráctea(s) floral(ais) lanceolada(s)/linear(es); cor das
bráctea(s) floral(ais) branca; simetria das sépala(s) simétrica(s); comprimento das sépala(s) 15 - 20 mm; pétala(s) conata(s);
comprimento das pétala(s) 20 - 25 mm; cor das pétala(s) branca com ápice(s) azul / purpúreo ou lilás; ovário(s) elipsoide.

COMENTÁRIO

Conhecida apenas pelo tipo nomenclatural, o qual não possui localidade específica.

Forma de Vida
Erva

Substrato
Epífita

DISTRIBUIÇÃO

Nativa, desconhecido

Domínios Fitogeográficos
Mata Atlântica

MATERIAL TESTEMUNHO

A.Bleher & M.Bleher, s.n., HAL, Typus

IMAGENS DE CAMPO/ILUSTRAÇÕES

Figura 1: Neoregelia smithii W.Weber
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Angiospermas Bromeliaceae A.Juss.

Neoregelia spectabilis (T.Moore) L.B.Sm.
Tem como sinônimo
basiônimo Nidularium spectabile T.Moore
homotípico Aregelia spectabilis (T.Moore) Mez
homotípico Karatas spectabilis (T.Moore) Antoine
homotípico Regelia spectabilis (T.Moore) Lindm.

DESCRIÇÃO

Caule: propagação vegetativa(s) por rizoma(s). Folha: número até 25/mais de 25; bainha(s) elíptica(s)/ovada(s); cor da
bainha(s) verde alvo/inteira ou parcialmente purpúrea; lâmina(s) listrada(s); margem(ns) da lâmina(s) aculeada(s); cor do
acúleo(s) vináceo; ápice(s) da lâmina(s) agudo(s). Inflorescência: forma capituliforme(s); tipo simples. Flor: número 21 até
50; comprimento 40 mm/45 mm; formato das bráctea(s) floral(ais) elíptica(s); cor das bráctea(s) floral(ais) avermelhada;
simetria das sépala(s) assimétrica(s); comprimento das sépala(s) 15 - 20 mm/20 - 25 mm; pétala(s) livre(s); comprimento das
pétala(s) 20 - 25 mm/25 - 30 mm; cor das pétala(s) branca com ápice(s) azul / purpúreo ou lilás; ovário(s) elipsoide.

Forma de Vida
Erva

Substrato
Epífita, Terrícola

DISTRIBUIÇÃO

Nativa, é endêmica do Brasil

Domínios Fitogeográficos
Mata Atlântica

Tipos de Vegetação
Floresta Ombrófila (Floresta Pluvial)

Distribuição Geográfica
Ocorrências confirmadas
Sudeste (Espírito Santo, Rio de Janeiro)

MATERIAL TESTEMUNHO

Vieira, C.M., 1131, RB, 339030, ,  (RB00259414)
Alleizette, s.n., P, 339030 (P01761284)
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Angiospermas Bromeliaceae A.Juss.

Neoregelia tenebrosa Leme
DESCRIÇÃO

Caule: propagação vegetativa(s) por rizoma(s). Folha: número até 12; bainha(s) oblonga(s); cor da bainha(s) inteira ou
parcialmente purpúrea; lâmina(s) concolor(es); margem(ns) da lâmina(s) aculeada(s); cor do acúleo(s) verde/vináceo; ápice(s)
da lâmina(s) obtuso(s)/emarginado(s). Inflorescência: forma capituliforme(s); tipo simples. Flor: número até 20/16 - 20;
comprimento 120 mm; formato das bráctea(s) floral(ais) linear(es); cor das bráctea(s) floral(ais) branca; simetria das
sépala(s) subsimétrica(s); comprimento das sépala(s) 40 - 45 mm; pétala(s) conata(s); comprimento das pétala(s) 90 - 100
mm; cor das pétala(s) branca com ápice(s) azul / purpúreo ou lilás; ovário(s) elipsoide.

Forma de Vida
Erva

Substrato
Epífita, Terrícola

DISTRIBUIÇÃO

Nativa, é endêmica do Brasil

Domínios Fitogeográficos
Mata Atlântica

Tipos de Vegetação
Campo de Altitude, Floresta Ombrófila (Floresta Pluvial)

Distribuição Geográfica
Ocorrências confirmadas
Sudeste (Rio de Janeiro)

MATERIAL TESTEMUNHO

E.M.C. Leme, 2218, HB, Typus
Costa, A., s.n., RB, 326175, ,  (RB00352454), Rio de Janeiro
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Angiospermas Bromeliaceae A.Juss.

Neoregelia tigrina (Ruschi) Ruschi
Tem como sinônimo
basiônimo Nidularium tigrinum Ruschi

DESCRIÇÃO

Caule: propagação vegetativa(s) por estolão. Folha: número até 15; bainha(s) elíptica(s); cor da bainha(s) inteira ou
parcialmente purpúrea; lâmina(s) listrada(s); margem(ns) da lâmina(s) levemente aculeada(s); cor do acúleo(s) acastanhado;
ápice(s) da lâmina(s) arredondado(s). Inflorescência: forma umbelada(s); tipo simples. Flor: número 6 - 10/11 - 15;
comprimento 35 mm/40 mm; formato das bráctea(s) floral(ais) oblanceolada(s); cor das bráctea(s) floral(ais) hialina(s);
simetria das sépala(s) subsimétrica(s); comprimento das sépala(s) 15 - 20 mm; pétala(s) conata(s); comprimento das pétala(s)
20 - 25 mm; cor das pétala(s) branca com ápice(s) azul / purpúreo ou lilás; ovário(s) oblongo(s)/elipsoide.

Forma de Vida
Erva

Substrato
Epífita

DISTRIBUIÇÃO

Nativa, é endêmica do Brasil

Domínios Fitogeográficos
Mata Atlântica

Tipos de Vegetação
Floresta Ombrófila (Floresta Pluvial)

Distribuição Geográfica
Ocorrências confirmadas
Sudeste (Espírito Santo)

MATERIAL TESTEMUNHO

Kautsky, R.A., 701, HB
W. Boone, 1165, MBML (MBML004500), Espírito Santo
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Angiospermas Bromeliaceae A.Juss.

Neoregelia tristis (Beer) L.B.Sm.
Tem como sinônimo
basiônimo Bromelia tristis Beer
homotípico Aregelia tristis (Beer) Mez
homotípico Karatas tristis (Beer) Baker
homotípico Nidularium triste (Beer) Regel
homotípico Regelia tristis (Beer) Lindm.
heterotípico Aregelia elegans Mez
heterotípico Karatas cyanea (Linden & André) Baker
heterotípico Nidularium cyaneum Linden & André
heterotípico Regelia cyanea (Linden & André) Lindm.

DESCRIÇÃO

Caule: propagação vegetativa(s) por rizoma(s). Folha: número até 12; bainha(s) elíptica(s)/oblonga(s); cor da bainha(s)
inteira ou parcialmente purpúrea; lâmina(s) concolor(es); margem(ns) da lâmina(s) aculeada(s); cor do acúleo(s) verde;
ápice(s) da lâmina(s) obtuso(s). Inflorescência: forma umbelada(s); tipo simples. Flor: número 21 até 50/26 - 30;
comprimento 40 mm; formato das bráctea(s) floral(ais) linear(es); cor das bráctea(s) floral(ais) purpúrea/branca; simetria
das sépala(s) assimétrica(s); comprimento das sépala(s) 10 - 15 mm; pétala(s) conata(s); comprimento das pétala(s) 20 - 25
mm; cor das pétala(s) branca; ovário(s) elipsoide.

Forma de Vida
Erva

Substrato
Epífita

DISTRIBUIÇÃO

Nativa, é endêmica do Brasil

Domínios Fitogeográficos
Mata Atlântica

Tipos de Vegetação
Floresta Ombrófila (Floresta Pluvial)

Distribuição Geográfica
Ocorrências confirmadas
Sudeste (Espírito Santo, Rio de Janeiro)

MATERIAL TESTEMUNHO

Aximoff, I., 45, RB, 469163,  (RB00530407)
A.F.M. Glaziou, 12232, K,  (K000976423), P (P01764368), Rio de Janeiro
Kessous, I.M., 2, R, 212833,  (R010006236), Rio de Janeiro
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Angiospermas Bromeliaceae A.Juss.

Neoregelia uleana L.B.Sm.
DESCRIÇÃO

Caule: propagação vegetativa(s) por desconhecido(s). Folha: número desconhecido(s); bainha(s) elíptica(s); cor da bainha(s)
desconhecida(s); lâmina(s) concolor(es); margem(ns) da lâmina(s) levemente aculeada(s); cor do acúleo(s) preto; ápice(s) da
lâmina(s) agudo(s). Inflorescência: forma capituliforme(s); tipo simples. Flor: número 21 até 50/mais de 50; comprimento
desconhecido(s); formato das bráctea(s) floral(ais) linear(es); cor das bráctea(s) floral(ais) desconhecida(s); simetria
das sépala(s) subsimétrica(s); comprimento das sépala(s) 30 - 35 mm; pétala(s) conata(s); comprimento das pétala(s)
desconhecido(s); cor das pétala(s) desconhecida(s); ovário(s) elipsoide.

Forma de Vida
Erva

Substrato
Epífita

DISTRIBUIÇÃO

Nativa, é endêmica do Brasil

Domínios Fitogeográficos
Mata Atlântica

Distribuição Geográfica
Ocorrências confirmadas
Sudeste (Minas Gerais, Rio de Janeiro)

MATERIAL TESTEMUNHO

E.H.G. Ule, s.n., R, 46406, ,  (R000046406), Typus
E. H. Ule, s.n., US, 46406,  (US00091373), Typus

IMAGENS DE CAMPO/ILUSTRAÇÕES

Figura 1: Neoregelia uleana L.B.Sm.
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Angiospermas Bromeliaceae A.Juss.

Neoregelia viridolineata Leme
DESCRIÇÃO

Caule: propagação vegetativa(s) por estolão. Folha: número até 10; bainha(s) elíptica(s); cor da bainha(s) inteira ou
parcialmente purpúrea; lâmina(s) listrada(s); margem(ns) da lâmina(s) aculeada(s); cor do acúleo(s) desconhecida(s);
ápice(s) da lâmina(s) obtuso(s)/arredondado(s). Inflorescência: forma umbelada(s); tipo simples. Flor: número 1 - 5/6 - 10;
comprimento 90 mm/110 mm; formato das bráctea(s) floral(ais) linear(es); cor das bráctea(s) floral(ais) verde/com ápice(s)
purpúreo; simetria das sépala(s) subsimétrica(s); comprimento das sépala(s) 25 - 30 mm; pétala(s) conata(s); comprimento
das pétala(s) 70 - 75 mm/75 - 80 mm/80 - 90 mm; cor das pétala(s) branca com ápice(s) azul / purpúreo ou lilás; ovário(s)
elipsoide.

Forma de Vida
Erva

Substrato
Epífita

DISTRIBUIÇÃO

Nativa, é endêmica do Brasil

Domínios Fitogeográficos
Mata Atlântica

Tipos de Vegetação
Floresta Ombrófila (Floresta Pluvial)

Distribuição Geográfica
Ocorrências confirmadas
Nordeste (Bahia)

MATERIAL TESTEMUNHO

E.M.C. Leme, 5286, HB, RB, 569387,  (RB00778252), Typus
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Angiospermas Bromeliaceae A.Juss.

Neoregelia viridovinosa Leme &
L.Kollmann
DESCRIÇÃO

Caule: propagação vegetativa(s) por rizoma(s). Folha: número até 20; bainha(s) elíptica(s); cor da bainha(s) inteira ou
parcialmente purpúrea; lâmina(s) maculada(s); margem(ns) da lâmina(s) aculeada(s); cor do acúleo(s) vináceo; ápice(s) da
lâmina(s) arredondado(s). Inflorescência: forma capituliforme(s); tipo simples. Flor: número 51 - 100; comprimento 75
mm/85 mm; formato das bráctea(s) floral(ais) lanceolada(s)/ovada(s); cor das bráctea(s) floral(ais) avermelhada/branca;
simetria das sépala(s) subsimétrica(s); comprimento das sépala(s) 40 - 45 mm; pétala(s) conata(s); comprimento das pétala(s)
50 - 55 mm; cor das pétala(s) branca com ápice(s) verde; ovário(s) elipsoide.

Forma de Vida
Erva

Substrato
Epífita

DISTRIBUIÇÃO

Nativa, é endêmica do Brasil

Domínios Fitogeográficos
Mata Atlântica

Tipos de Vegetação
Floresta Ombrófila (Floresta Pluvial)

Distribuição Geográfica
Ocorrências confirmadas
Sudeste (Minas Gerais)

MATERIAL TESTEMUNHO

E.M.C. Leme, 8165, MBML (MBML047784), RB, 595612,  (RB00851292), Minas Gerais, Typus
E.M.C. Leme, 8231, RB,  (RB01369355), Minas Gerais

BIBLIOGRAFIA

Elton M. C. Leme & Ludovic J. C. Kollmann. 2011. Two New Species from Alto Cariri State Park, Minas Gerais, Brazil. Journal
of the Bromeliad Society. 61(2):54-65.
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Angiospermas Bromeliaceae A.Juss.

Neoregelia watersiana Leme
DESCRIÇÃO

Caule: propagação vegetativa(s) por rizoma(s). Folha: número até 12; bainha(s) elíptica(s); cor da bainha(s) verde alvo;
lâmina(s) não concolor(es); margem(ns) da lâmina(s) aculeada(s); cor do acúleo(s) vináceo/acastanhado; ápice(s) da lâmina(s)
obtuso(s)/emarginado(s). Inflorescência: forma capituliforme(s); tipo simples. Flor: número 51 - 100; comprimento 45
mm; formato das bráctea(s) floral(ais) lanceolada(s)/linear(es); cor das bráctea(s) floral(ais) verde; simetria das sépala(s)
assimétrica(s); comprimento das sépala(s) 15 - 20 mm; pétala(s) conata(s); comprimento das pétala(s) 25 - 30 mm; cor das
pétala(s) branca com ápice(s) azul / purpúreo ou lilás; ovário(s) oblongo(s)/elipsoide.

COMENTÁRIO

Espécie relacionada a N. kautskyi, distinguindo-se pelas lâminas das folhas mais longas (19–30 cm vs. 8–18 cm de comprimento),
áculeos maiores, inflorescência com flores mais numerosas, brácteas florais que atingem até o meio das sépalas  e pelas pétalas
mais curtas.

Forma de Vida
Erva

Substrato
Epífita

DISTRIBUIÇÃO

Nativa, é endêmica do Brasil

Domínios Fitogeográficos
Mata Atlântica

Distribuição Geográfica
Ocorrências confirmadas
Sudeste (Rio de Janeiro)

MATERIAL TESTEMUNHO

E.M.C. Leme, 8045, HB, RB, 531519,  (RB00850893), Rio de Janeiro, Typus
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Angiospermas Bromeliaceae A.Juss.

Neoregelia wilsoniana M.B.Foster
Tem como sinônimo
heterotípico Neoregelia alvimii  Roeth var.  alvimii
heterotípico Neoregelia alvimii  var.  donatii Roeth
heterotípico Neoregelia alvimii Roeth

DESCRIÇÃO

Caule: propagação vegetativa(s) por estolão. Folha: número até 15; bainha(s) elíptica(s); cor da bainha(s) inteira ou
parcialmente purpúrea; lâmina(s) concolor(es); margem(ns) da lâmina(s) aculeada(s); cor do acúleo(s) acastanhado; ápice(s)
da lâmina(s) agudo(s). Inflorescência: forma capituliforme(s); tipo simples. Flor: número 11 - 15; comprimento 35 mm/40
mm; formato das bráctea(s) floral(ais) ovada(s); cor das bráctea(s) floral(ais) verde; simetria das sépala(s) subsimétrica(s);
comprimento das sépala(s) 25 - 30 mm; pétala(s) conata(s); comprimento das pétala(s) 20 - 25 mm; cor das pétala(s) branca;
ovário(s) elipsoide.

Forma de Vida
Erva

Substrato
Epífita

DISTRIBUIÇÃO

Nativa, é endêmica do Brasil

Domínios Fitogeográficos
Mata Atlântica

Tipos de Vegetação
Floresta Estacional Semidecidual, Floresta Ombrófila (Floresta Pluvial), Restinga

Distribuição Geográfica
Ocorrências confirmadas
Nordeste (Bahia)

MATERIAL TESTEMUNHO

Foster, M.B., 59, R, 32327, Bahia, Typus
R.M. Harley, 18251, RB, 371524,  (RB00259640), P (P01764367), NY,  (NY00376809), K,  (K000294476), CEPEC, 
(CEPEC00018055), Bahia
Wilson, R.G., 20, US, 371524,  (US00091375), US, 371524,  (US00091374), Bahia, Typus

IMAGENS DE CAMPO/ILUSTRAÇÕES
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Angiospermas Bromeliaceae A.Juss.

Figura 1: Neoregelia wilsoniana M.B.Foster

BIBLIOGRAFIA

Foster, M.B. 1959. Neoregelia wilsoniana. The Bromeliad Society Bulletin 9(6): 83-85. Disponível em (Online on): <http://
journal.bsi.org/V09/6/>
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Angiospermas Bromeliaceae A.Juss.

Neoregelia zaslawskyi E.Pereira & Leme
DESCRIÇÃO

Caule: propagação vegetativa(s) por estolão. Folha: número até 10; bainha(s) ovada(s)/oblonga(s); cor da bainha(s) inteira
ou parcialmente purpúrea; lâmina(s) listrada(s); margem(ns) da lâmina(s) aculeada(s); cor do acúleo(s) acastanhado; ápice(s)
da lâmina(s) emarginado(s). Inflorescência: forma corimbiforme(s); tipo simples. Flor: número 16 - 20; comprimento 55
mm; formato das bráctea(s) floral(ais) linear(es); cor das bráctea(s) floral(ais) desconhecida(s); simetria das sépala(s)
assimétrica(s); comprimento das sépala(s) 20 - 25 mm; pétala(s) conata(s); comprimento das pétala(s) 35 - 40 mm; cor das
pétala(s) branca com ápice(s) azul / purpúreo ou lilás; ovário(s) ovoide(s).

Forma de Vida
Erva

Substrato
Epífita

DISTRIBUIÇÃO

Nativa, é endêmica do Brasil

Domínios Fitogeográficos
Mata Atlântica

Tipos de Vegetação
Floresta Ombrófila (Floresta Pluvial)

Distribuição Geográfica
Ocorrências confirmadas
Sudeste (Espírito Santo)

MATERIAL TESTEMUNHO

Kautsky, R.A., 738, HB, Espírito Santo, Typus

IMAGENS DE CAMPO/ILUSTRAÇÕES

Figura 1: Neoregelia zaslawskyi E.Pereira & Leme
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Angiospermas Bromeliaceae A.Juss.

Neoregelia zonata L.B.Sm.
DESCRIÇÃO

Caule: propagação vegetativa(s) por estolão. Folha: número até 10; bainha(s) elíptica(s); cor da bainha(s) inteira ou
parcialmente purpúrea; lâmina(s) com mancha(s) irregular(es); margem(ns) da lâmina(s) aculeada(s); cor do acúleo(s) preto;
ápice(s) da lâmina(s) arredondado(s). Inflorescência: forma umbelada(s); tipo simples. Flor: número 11 - 15; comprimento
50 mm/55 mm; formato das bráctea(s) floral(ais) oblonga(s); cor das bráctea(s) floral(ais) hialina(s); simetria das sépala(s)
assimétrica(s); comprimento das sépala(s) 25 - 30 mm; pétala(s) conata(s); comprimento das pétala(s) 35 - 40 mm; cor das
pétala(s) branca com ápice(s) azul / purpúreo ou lilás; ovário(s) elipsoide.

Forma de Vida
Erva

Substrato
Rupícola

DISTRIBUIÇÃO

Nativa, é endêmica do Brasil

Domínios Fitogeográficos
Mata Atlântica

Tipos de Vegetação
Floresta Ombrófila (Floresta Pluvial)

Distribuição Geográfica
Ocorrências confirmadas
Sudeste (Espírito Santo)

MATERIAL TESTEMUNHO

Foster, M.B., 197, US,  (US00091377), GH,  (GH00029154), R, Typus
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Angiospermas Bromeliaceae A.Juss.

Nidularium Lem.
Este tratamento é composto pelos seguintes táxons: Nidularium, Nidularium albiflorum, Nidularium alegrense, Nidularium
altimontanum, Nidularium alvimii, Nidularium amazonicum, Nidularium amorimii, Nidularium angustibracteatum, Nidularium
angustifolium, Nidularium antoineanum, Nidularium apiculatum, Nidularium atalaiaense, Nidularium azureum, Nidularium
bicolor, Nidularium bocainense, Nidularium campo-alegrense, Nidularium camposportoi, Nidularium cariacicaense, Nidularium
catarinense, Nidularium corallinum, Nidularium espiritosantense, Nidularium ferdinandocoburgii, Nidularium ferrugineum,
Nidularium fradense, Nidularium fulgens, Nidularium innocentii, Nidularium itatiaiae, Nidularium jonesianum, Nidularium
kautskyanum, Nidularium linehamii, Nidularium longiflorum, Nidularium mangaratibense, Nidularium marigoi, Nidularium
minutum, Nidularium organense, Nidularium picinguabense, Nidularium procerum, Nidularium purpureum, Nidularium
rolfianum, Nidularium rosulatum, Nidularium rubens, Nidularium rutilans, Nidularium scheremetiewii, Nidularium serratum,
Nidularium utriculosum, Nidularium viridipetalum.

COMO CITAR

Monteiro, R.F., Moreira, B.A. 2020. Nidularium in Flora do Brasil 2020. Jardim Botânico do Rio de Janeiro. Disponível em:
http://floradobrasil.jbrj.gov.br/reflora/floradobrasil/FB6229.

Tem como sinônimo
heterotípico Gemellaria Pinel ex Lem.

DESCRIÇÃO

Ervas epífitas, rupícolas ou terrestres, rizomatosas, raro estoloníferas. Roseta infundibuliforme,
formando tanque. Folhas papiráceas ou subcoriáceas; bainha mais larga que a lâmina, elíptica,
oval ou oblonga; lâmina ligulada, lanceolada ou linear-lanceolada, às vezes canaliculada, em geral mais
estreita na base, com forte distinção da bainha, margem serrilhada a espinescente, lepidotas a glabrescentes.
Escapo ereto, desde muito curto até mais longo que as bainhas foliares; brácteas poucas a numerosas,
em geral foliáceas, envolvendo ou não o escapo. Inflorescência capituliforme, globosa, subglobosa ou
raramente subcilíndrica, com ramificações de primeira ordem, raramente de segunda, eixo principal e
ramos geralmente curtos e espessados; brácteas involucrais presentes ou não. Brácteas primárias poucas
a numerosas, imbricadas, envolvendo os fascículos, geralmente formando um reservatório de água e de
detritos, geralmente amplas, vistosas e coloridas, verdes na base e vermelhas, púrpuras, vináceas, amarelas ou
alaranjadas em direção ao ápice, raramente verdes, geralmente lepidotas e de margem serrilhada; fascículos
1-9-flores, complanados, subsésseis a curto-pedicelados, quase completamente encobertos pela brácteas
primárias; brácteas florais pouco maiores que o ovário até muito maiores atingindo o comprimento das
sépalas, margem inteira ou serrilhada apenas no ápice, carenadas ou não. Flores sésseis ou curto-pediceladas;
sépalas simétricas a assimétricas, conatas apenas na base, carenadas ou não; pétalas geralmente conatas cerca
da metade do comprimento ou apenas na base, desde completamente alvas a coloridas (verdes, alaranjadas,
róseas, roxas, avermelhadas ou azuis), algumas vezes com base e/ou margens alvas, ápice arredondado a
agudo, cuculado, apêndices petalinos presentes ou ausentes, calosidades presentes ou não
ao longo dos filetes internos; estames inclusos na corola, filetes internos adnatos às pétalas e filetes externos
livres; ovário ínfero, trígono, com hipanto formando tubo. Fruto baga; sépalas persistentes,

COMENTÁRIO

É um gênero endêmico do Brasil quase que exclusivo da Mata Atlântica. Apresenta algumas espécies nos domínios do Cerrado
e em matas de galeria presentes nos Campos Rupestres. Sua grande plasticidade fenotípica revela uma delicada delimitação
específica com caracteres diagnósticos muitas vezes frágeis. As espécies são facilmente confundidas em materiais de herbário
pois, acabam perdendo características de coloração floral, muitas vezes utilizadas para separar alguns complexos de espécies. 

Forma de Vida
Erva

Substrato
Epífita, Rupícola, Terrícola
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DISTRIBUIÇÃO

Nativa, é endêmica do Brasil

Domínios Fitogeográficos
Mata Atlântica

Tipos de Vegetação
Campo de Altitude, Campo Rupestre, Floresta Estacional Semidecidual, Floresta Ombrófila (Floresta Pluvial), Manguezal,
Restinga

Distribuição Geográfica
Ocorrências confirmadas
Nordeste (Bahia)
Sudeste (Espírito Santo, Minas Gerais, Rio de Janeiro, São Paulo)
Sul (Paraná, Rio Grande do Sul, Santa Catarina)
Possíveis ocorrências
Nordeste (Bahia)
Sul (Paraná)

CHAVE DE IDENTIFICAÇÃO

1. Pedúnculo da inflorescência evidente e de fácil visualização, ultrapassando as bainhas foliares durante a floração.
            2. Pétalas com lobos totalmente alvos ou verdes e margem alva.
                        3. Folhas com estrias transversais; pétalas com lobos verdes e margem alva, presença de apêndices petalinos
fimbriados.
                                4.  Lâminas foliar com 3,5-5cm de larg., fascículos com até 5 flores e sépalas com 18-22mm de compr.
..................................................... N. amazonicum
                                4'. Lâmina foliar mais estreita com 2,5-3cm de larg., fascículos com 2-4 flores e sépalas mais longas com
24-26mm de compr. ............................................... N. rolfianum
    
                            3’. Folhas sem estrias transversais; pétalas com lobos alvos, ausência de apêndices petalinos.
                                   5. Inflorescência com ramificações de segunda ordem, cada ramo com 1-3
fascículos ............................................ N. innocentii
                                   5’. Inflorescência com ramificações de primeira ordem.
                                               6. Folhas com face abaxial em geral arroxeada, canalículo evidente e constritas na
base .......................................N. rubens
                                               6’. Folhas em geral verdes, canalículo pouco evidente e sem constrição evidente na base.
                                                           7. Escapo ca. 7cm; brácteas primárias ovais, ca. 3,5cm larg. ......................................... N.
longiflorum
                                                           7’. Escapo ca. 11,5cm; brácteas primárias lanceoladas, não ca. 2cm
larg. ........................................ N. minutum
            2’. Pétalas azuis, roxas ou róseas.
                        8. Pedúnculo da inflorescência totalmente recoberto por brácteas.
                                   9. Pétalas conatas somente na base
                                               10. Lâminas foliares lanceoladas, ápice acuminado-caudado, sépalas róseas, pétalas com ápice róseos
e azul após antese e apêndices fimbriados na base. ............................................ N. azureum
                                               10’. Lâminas foliares ligulares, ápice arredondado-apiculado, sépalas esverdeadas ou alvas, pétalas
com ápice azul escuro, sem apêndices. ..................................................... N. marigoi
                                   9’. Pétalas conatas por 2-3cm
                                               11. Folhas papiráceas; brácteas primárias verdes, algumas vezes com máculas vermelhas no ápice,
levemente serrilhadas .............................................. N. bocainense
                                               11’. Folhas subcoriáceas, raro papiráceas; brácteas primárias vermelhas em direção ao ápice,
densamente serrilhadas.
                                                           12. Folhas com espinhos de 4cm de compr. ............................................................. N. fulgens
                                                           12’. Folhas com es?inhos menores que 1cm de compr.
                                                                       13. Pedúnculo da inflorescência com 4-6 brácteas. ........................................................
N. antoineanum
                                                                       13’. Pedúnculo da inflorescência com 2-3 brácteas.

1467

Coleção Flora do Brasil 2020 - Jardim Botânico do Rio de Janeiro



Angiospermas Bromeliaceae A.Juss.

                                                                                   14. Folhas lanceoladas ou liguladas, ápice agudo; bainha elíptica ou oval
                                                                                              15. Pedúnculo da inflorescência distintamente ultrapassando o
comprimento das bainhas foliares, bráctea primária recurvada no ápice. ......................... N. meeanum
                                                                                               15’. Pedúnculo da inflorescência igualando o comprimento das bainhas
foliares, bráctea primária levemente recurvada no ápice.
                                                                                                          16. Sépalas menores que 17cm de compr.
                                                                                                                      17. Bráctea floral ovado-lanceolada, sépala elíptica a
elíptico ovada. .......... N. scheremetiewii
                                                                                                                      17’. Bráctea floral triangular-lanceolada, sépala linear-
lanceolada. ................. N. alegrense
                                                                                                          16’. Sépalas maiores que 20cm de compr.
                                                                                   14’. Folhas linear-lanceoladas, triangulares, verdes a púrpuras nas faces
adaxial e abaxial.
                                                                                              18. Folhas lanceoladas a lineares, distintamente canaliculadas,
frequente púrpuras em ambas as faces e raro esverdeadas na face adaxial. ............................. N. angustibracteatum
                                                                                              18’. Folhas triangulares a sublineares, canaliculo inconspícuo,
frequentemente verdes em ambas as faces e púrpura na face abaxial. ..................................... N. procerum
                        8’. Pedúnculo da inflorescência na maior parte não recoberto por brácteas.
                                   19. Fascículos com 2-3 flores; apêndices petalinos presentes. ........................................................... N.
corallinum
                                   19’ Fascículos com 5 flores; apêndices petalinos ausentes. .............................................................. N. rutilans
1’. Pedúnculo não ultrapassando as bainhas na roseta durante a floração.
            20. Flores com pétalas livres. ................................ N. alvimii
            20’. Flores com pétalas conatas entre elas.
                        21. Bainha foliar palidamente ou cinérea lepidota.
                                   22. Bainha foliar vinosa cinéreo-lepidota. Pétala verde em direção ao ápice. ........................................... N.
viridipetalum
                                   22’. Bainha foliar palidamente lepidota, esverdeada, purpúrea, avermelhada. Pétalas com ápice azul e
margem alva.
                                               23. Bainha foliar largamente elíptica e purpúrea. Sépala vermelhas com tricomas castanhos. Brácteas
primárias ferrugínea-avermelhadas com máculas verde-escuras. ........................................ N. ferrugineum
                                               23’. Bainha foliar esverdeada ou avermelhada, estreitamente elíptica, elíptica ou obovada. Bráctea
primária desprovidas de máculas. Sépala verde ou purpúrea-vináceas, glabras.
                                                           24. Bráctea floral se igualando ao tamanho da sépala. Sépala esbranquiçada com ápice obtuso
e cuculado. ........................................................ N. mangaratibense
                                                           24’. Bráctea floral chegando até a porção mediana da sépala. Sépala verde ou rósea com
ápice agudo-apiculado.
                                                                       25. Lâmina foliar avermelhada. Brácteas pedunculares imbricadas cobrindo todo o
pedúnculo. ............................................................... N. amorimii
                                                                       25’. Lâmina foliar verde. Brácteas pedunculares laxas, deixando o pedúnculo
evidente.
                                                                                   26. Sépalas róseas.
                                                                                              27. Inflorescência capitado-rosulada, ca. 8 cm compr. Brácteas
primárias alvo-lepidotas com acúleos por toda bráctea, acúleos ca. 1 mm compr. ......................... N. fradense
                                                                                               27’. Inflorescência tubular-obcônica, ca. 5 cm compr. Brácteas
primárias castanho-lepidotas com acúleos restritos ao ápice, acúleos ca. 0,5 mm compr. ........................ N. kautskyanum
                                                                                   26’. Sépalas verdes.
                                                                                               28. Lâmina foliar densamente aculeada. Pedúnculo esverdeada. Sépala
elíptica a oval. ........................................................ N. scheremetiewii
                                                                                              28’. Lâmina foliar esparsamente aculeada. Pedúnculo esbranquiçado.
Sépala lanceoladas. .......................................................... N. utriculosum
                        21’. Bainha foliar castanho-lepidota.
                                   29. Pétalas com tubo verde e lobos amarelos.
                                               30. Inflorescência estreitamente obcônica a estrelada no ápice. Flores ca. 7 cm
compr. ................................. N. campos-portoi
                                               30’. Flores 4,5-5,6 cm compr. Inflorescência obcônica-capitada, rosulada. ................................... N.
amazonicum
                                   29’. Pétalas com tubo alvo a alvo-esverdeado com ápice azul, tubo verde com ápice alvo, totalmente alvas
ou com base alva e lobos vermelho-coralinas.
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                                               31. Brácteas do pedúnculo imbricadas cobrindo completamente o pedúnculo.
                                                           32. Bainha foliar purpúrea ou purpúrea-vinosa.
                                                                       33’. Flores sésseis. Sépalas vermelhas.
                                                                                   34. Sépalas estreitamente lanceoladas. Pétala com lobos azuis. .......................
N. angustibracteatum
                                                                                   34’. Sépalas elípticas a subovadas. Pétalas com lobos vermelho-
coralinos. ........................... N. purpureum
                                                                       33’. Pedicelo ca. 2-3 cm compr. Sépalas róseas. ............................................... N.
campo-alegrensis
                                                           32’. Bainha foliar verde, alaranjada ou palidamente castanhas na base.
                                                                       35. Bráctea primária estreitamente triangular-lanceolada. ....................................... N.
angustifolium
                                                                       35’. Bráctea primária oval.
                                                                                   36. Inflorescência 6-7 cm.
                                                                                              37. Sépalas róseas e lepidotas. ..................................................... N.
itatiaiae
                                                                                              37’. Sépalas vermelhas a lilases e glabras.
                                                                                                          38. Brácteas pedunculares com ápice curtamente acuminadas.
Pétalas completamente alvas. .......................................... N. albiflorum
                                                                                                          38. Brácteas pedunculares com ápice agudo-arredondado e
apiculado. Pétalas completamente alvas.
                                                                                                                      39. Bráctea floral ligeiramente excedendo o ovário.
Pedicelo ausente. ....... N. espiritosantense
                                                                                                                      39. Bráctea floral chegando `a região mediana da sépala.
Pedicelo 1-2 mm. ........... N. rutilans
                                                                                   36. Inflorescência 8-12 cm.
                                                                                              40. Brácteas pedunculares ultrapassando as brácteas primárias. Pedicelo
ca. 2 mm. Sépala esbranquiçada. Pétalas completamente alvo-hialinas. ................................ N. picinguabense
                                                                                              40'. Brácteas pedunculares não ultrapassando as brácteas primárias.
Pedicelo ausente. Sépala esverdeada, avermelhada, róseas ou lilases. Pétalas com ápice verdes, azuis ou vermelho-coralinas.
                                                                                                          41. Brácteas pedunculares largamente ovais. Brácteas primárias
triangulares. ........ N. atalaiense
                                                                                                          41’. Brácteas pedunculares foliáceas ou subfoliáceas. Brácteas
primárias ovais a largamente ovais.
                                                                                                                      42. Inflorescência unitriculada. Brácteas primárias
longamente acuminadas. ................. N. longiflorum
                                                                                                                      42’. Inflorescência rosulada. Brácteas primárias
curtamente acuminadas. ................. N. catarinense
                                               31. Brácteas do pedúnculo não imbricadas expondo o pedúnculo.
                                                           43. Sépalas glabras.
                                                                       44. Flores ca. 7,5 cm compr. Pedicelo ca. 5 mm
compr. ................................................... N. linehamii
                                                                       44’. Flores 4-5 cm compr. Pedicelo ausente. ......................................................... N.
cariacicaense
                                                           43’. Sépalas lepidotas.
                                                                       45. Pétalas com ápice alvo ou vermelho.
                                                                                   46. Pétalas com ápice alvo.
                                                                                              51. Folhas com máculas verde-escuras. Bráctea floral estreitamente
lanceolada. Calosidades petalíneas presentes. ............................... N. organense
                                                                                              51’. Folhas desprovidas de máculas. Bráctea floral elíptica a
suborbicular. Calosidades petalíneas ausentes. ........... ..................... N. innocentii
                                                                                   46. Pétalas com vermelho-coralino.
                                                                                              52. Bráctea floral subovada a oblonga. Sépalas avermelhadas com
margem esverdeada. ............ N. apiculatum
                                                                                              52’. Bráctea floral oval. Sépalas completamente avermelhadas a
vinosas. ................. N. altimontanum
                                                                       45’. Pétalas com ápice azuis.
                                                                                   53. Brácteas primárias estreitamente triangulares, vermelhas com máculas
verde-escuras. ...... N. serratum
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                                                                                   53’. Brácteas primárias ovais ou lanceoladas, róseas, vermelhas ou verdes
desprovidas de máculas.
                                                                                              54. Pedúnculo 12-15 cm compr. .............................................. N.
ferdinandocoburgii
                                                                                              54’. Pedúnculo 4-10 cm compr.
                                                                                                          55. Lâmina foliar verde com máculas verde-escuras, acúleos ca.
5 mm compr. ............. N. fulgens
                                                                                                          55’. Lâmina foliar completamente verde a purpúreo-vinosas,
acúleos até 2 mm compr.
                                                                                                                      56. Inflorescência ca. 9 cm compr. Bráctea primária
triangular-lanceolada. ... N. rosulatum
                                                                                                                      56’. Inflorescência 5-7 cm compr. Bráctea primária oval.
                                                                                                                                  57. Bráctea floral oval. Flores
sésseis. ................................... N. bicolor
                                                                                                                                  57'. Bráctea floral lanceolada. Flores
pediceladas. ...................... N. jonesianum

BIBLIOGRAFIA

Leme, E. 2000. Bromélias da Mata Atlântica: Nidularium. Rio de Janeiro, GMT, 263p
Kessous, I. M. and Costa, A. F. 2017. Canistropsis e Nidularium (Bromeliaceae: Bromelioideae) no Parque Nacional da Serra dos
Orgãos. Rodriguesia 68 (1): 233-144.
Moreira, B. A.; Wanderley, M. G. L. and Martinelli, G. Nidularium Lem.. In: Wanderley, M.G.L.; Shepherd, G.J.; Melhem,
T.S.; Giulietti. (Org.). Flora Fanerogâmica do Estado de São Paulo. São Paulo: Imprensa Oficial do Estado de São Paulo, 2007,
v. 5, p. 95-109. Disponível em: < https://www.infraestruturameioambiente.sp.gov.br/institutodebotanica/wp-content/uploads/
sites/235/2016/06/FFESP-Volume-V_06_24.pdf> 
Smith, L. B. & R. J. Downs. 1979. Bromelioideae (Bromeliaceae). Flora Neotropica Monograph 14, 1493-2141. Hafner Press,
New York, New York, USA.
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Nidularium albiflorum (L.B.Sm.) Leme
Tem como sinônimo
homotípico Nidularium purpureum  var.  albiflorum (L.B.Sm.) L.B.Sm.
homotípico Nidularium rubrum  var.  albiflorum L.B.Sm.

DESCRIÇÃO

Folha: roseta(s) foliar(es) infundibuliforme(s); lâmina(s) foliar(es) cor discolor(es) na(s) face(s) adaxial verde e na(s)
face(s) abaxial vinácea ou purpúrea; textura papirácea(s); margem(ns) serrilhada(s); forma linear(es) lanceolada(s) não
canaliculada(s); ápice(s) acuminado(s). Inflorescência: raque da inflorescência(s) curta(s) menor que às bainha(s) foliar(es);
tipo de inflorescência(s) capituliforme(s); bráctea-involucral(ais) cor verde com ápice(s) vermelho ou vináceo; forma
oval(ais)/ápice(s) acuminado(s). Flor: bráctea(s) floral(ais) cor branca; forma oval-lanceolada(s)/margem(ns) inteira/ápice(s)
acuminado(s)/ápice(s) obtuso(s)/menor que sépala(s); pedicelo(s) ausente(s); sépala(s) cor branca; simetria assimétrica(s);
forma lanceolada(s)/margem(ns) inteira/ápice(s) agudo(s)/carenada(s); pétala(s) cor branca; forma lanceolada(s)/conata(s)
até a(s) metade/ápice(s) arredondado(s)/cuculada(s)/apêndice(s) das pétala(s) ausente(s)/calosidade(s) ausente(s); ovário(s)
oboval(ais). Fruto: cor verde.

Forma de Vida
Erva

Substrato
Epífita

DISTRIBUIÇÃO

Nativa, é endêmica do Brasil

Domínios Fitogeográficos
Mata Atlântica

Tipos de Vegetação
Floresta Ombrófila (Floresta Pluvial)

Distribuição Geográfica
Ocorrências confirmadas
Sudeste (São Paulo)
Sul (Santa Catarina)
Possíveis ocorrências
Sul (Paraná)

MATERIAL TESTEMUNHO

G. Martinelli, 8097, RB, 210322, ,  (RB00237853)
E.M.C. Leme, 4275, HB

BIBLIOGRAFIA

Moreira, B. A.; Wanderley, M. G. L. and Martinelli, G. Nidularium Lem.. In: Wanderley, M.G.L.; Shepherd, G.J.; Melhem,
T.S.; Giulietti. (Org.). Flora Fanerogâmica do Estado de São Paulo. São Paulo: Imprensa Oficial do Estado de São Paulo, 2007,
v. 5, p. 95-109. Disponível em: < https://www.infraestruturameioambiente.sp.gov.br/institutodebotanica/wp-content/uploads/
sites/235/2016/06/FFESP-Volume-V_06_24.pdf>
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Nidularium alegrense Leme & L.Kollmann
DESCRIÇÃO

Folha: roseta(s) foliar(es) tubular(es) na(s) base e aberta(s) para o ápice(s); lâmina(s) foliar(es) cor concolor(es) sempre
verde(s); textura papirácea(s); margem(ns) serrilhada(s); forma linear(es); ápice(s) acuminado(s)/apiculado(s). Inflorescência:
raque da inflorescência(s) longa(s) maior(es) que às bainha(s) foliar(es); tipo de inflorescência(s) capituliforme(s); bráctea-
involucral(ais) cor verde com ápice(s) vermelho; forma lanceolada(s)/ápice(s) acuminado(s)/ápice(s) apiculado(s). Flor:
bráctea(s) floral(ais) cor branca; forma lanceolada(s)/margem(ns) inteira/margem(ns) serrilhada(s)/ápice(s) agudo(s)/menor
que sépala(s); pedicelo(s) presente(s); sépala(s) cor verde; simetria assimétrica(s); forma lanceolada(s)/margem(ns) inteira/
margem(ns) aculeada(s)/ápice(s) agudo(s); pétala(s) cor branca e ápice(s) róseo; forma oblonga(s)/conata(s) até a(s) metade/
ápice(s) arredondado(s)/cuculada(s)/calosidade(s) presente(s); ovário(s) subclavado(s). Fruto: cor verde.

Forma de Vida
Erva

Substrato
Epífita, Rupícola, Terrícola

DISTRIBUIÇÃO

Nativa, é endêmica do Brasil

Domínios Fitogeográficos
Mata Atlântica

Tipos de Vegetação
Floresta Ombrófila (Floresta Pluvial)

Distribuição Geográfica
Ocorrências confirmadas
Sudeste (Espírito Santo)

MATERIAL TESTEMUNHO

E.M.C. Leme, 7855, RB, 501422,  (RB00595253), MBML, Typus

BIBLIOGRAFIA

Elton M. C. Leme, Claudio Nicoletti de Fraga, Ludovic J. C. Kollmann, Gregory K. Brown, Walter Till, Otávio B. de C.
Ribeiro, Marlon C. Machado, Fernando J. S. Monteiro & André Paviotti Fontana. 2010. Miscellaneous New Species of Brazilian
Bromeliaceae. Rodriguesia 61(1): 21-67
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Nidularium altimontanum Leme
DESCRIÇÃO

Folha: roseta(s) foliar(es) infundibuliforme(s); lâmina(s) foliar(es) cor concolor(es) vinácea; textura coriácea(s); margem(ns)
serrilhada(s); forma linear(es) lanceolada(s) não canaliculada(s); ápice(s) agudo(s)/acuminado(s). Inflorescência: raque da
inflorescência(s) curta(s) menor que às bainha(s) foliar(es); tipo de inflorescência(s) capituliforme(s); bráctea-involucral(ais)
cor vermelha; forma oval(ais)/ápice(s) agudo(s). Flor: bráctea(s) floral(ais) cor branca/vermelha; forma oval(ais)/ápice(s)
agudo(s)/ápice(s) acuminado(s)/maior(es) que sépala(s); pedicelo(s) ausente(s); sépala(s) cor vermelha/vinácea; simetria
simétrica(s); forma elíptica(s)/obovada(s)/ápice(s) agudo(s)/ápice(s) arredondado(s); pétala(s) cor vermelha; forma oblonga(s)
elíptica(s)/ápice(s) arredondado(s)/cuculada(s)/calosidade(s) presente(s); ovário(s) oval(ais). Fruto: cor verde/alvo.

Forma de Vida
Erva

Substrato
Epífita, Terrícola

DISTRIBUIÇÃO

Nativa, é endêmica do Brasil

Domínios Fitogeográficos
Mata Atlântica

Tipos de Vegetação
Floresta Ombrófila (Floresta Pluvial)

Distribuição Geográfica
Ocorrências confirmadas
Sudeste (Rio de Janeiro)

MATERIAL TESTEMUNHO

D. Sucre, 2497, RB, 138997,  (RB00179334)

BIBLIOGRAFIA

Leme, E. 2000. Bromélias da Mata Atlântica: Nidularium. Rio de Janeiro, GMT, 263p
Moreira, B. A.; Wanderley, M. G. L. and Martinelli, G. Nidularium Lem.. In: Wanderley, M.G.L.; Shepherd, G.J.; Melhem,
T.S.; Giulietti. (Org.). Flora Fanerogâmica do Estado de São Paulo. São Paulo: Imprensa Oficial do Estado de São Paulo, 2007,
v. 5, p. 95-109. Disponível em: <https://www.infraestruturameioambiente.sp.gov.br/institutodebotanica/wp-content/uploads/
sites/235/2016/06/FFESP-Volume-V_06_24.pdf>
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Angiospermas Bromeliaceae A.Juss.

Nidularium alvimii W.Weber
DESCRIÇÃO

Folha: roseta(s) foliar(es) infundibuliforme(s); lâmina(s) foliar(es) cor concolor(es) sempre verde(s)/concolor(es)
vinácea; textura coriácea(s); margem(ns) serrilhada(s); forma linear(es); ápice(s) apiculado(s). Inflorescência: raque
da inflorescência(s) longa(s) maior(es) que às bainha(s) foliar(es); tipo de inflorescência(s) capituliforme(s); bráctea-
involucral(ais) cor purpúrea; forma oval(ais)/ápice(s) agudo(s)/ápice(s) apiculado(s). Flor: bráctea(s) floral(ais) cor rósea;
forma oval(ais)/ápice(s) acuminado(s)/maior(es) que sépala(s); pedicelo(s) ausente(s); sépala(s) cor purpúrea; simetria
assimétrica(s); forma lanceolada(s)/oblonga(s)/ápice(s) agudo(s)/ápice(s) arredondado(s)/carena(s) ausente(s); pétala(s) cor
branca; forma livre(s)/calosidade(s) presente(s); ovário(s) oval(ais). Fruto: cor purpúreo.

Forma de Vida
Erva

DISTRIBUIÇÃO

Nativa, é endêmica do Brasil

Domínios Fitogeográficos
Mata Atlântica

Tipos de Vegetação
Floresta Ombrófila (Floresta Pluvial)

Distribuição Geográfica
Ocorrências confirmadas
Sudeste (Espírito Santo)

MATERIAL TESTEMUNHO

Seidel, A., 938, HAL

BIBLIOGRAFIA

Leme, E. 2000. Bromélias da Mata Atlântica: Nidularium. Rio de Janeiro, GMT, 263p
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Angiospermas Bromeliaceae A.Juss.

Nidularium amazonicum (Baker) Linden &
E.Morren ex Lindm.
Este tratamento é composto pelos seguintes táxons: Nidularium amazonicum, .

Tem como sinônimo
basiônimo Karatas amazonica Baker
homotípico Canistrum amazonicum Mez
homotípico Wittrockia amazonica (Baker) L.B.Sm.
heterotípico Nidularium amazonicum  var.  paulistanum Wand. & B.A.Moreira
heterotípico Nidularium krisgreeniae Leme
heterotípico Wittrockia smithii Reitz

DESCRIÇÃO

Folha: roseta(s) foliar(es) infundibuliforme(s); lâmina(s) foliar(es) cor concolor(es) sempre verde(s)/discolor(es) na(s) face(s)
adaxial verde e na(s) face(s) abaxial vinácea ou purpúrea; textura papirácea(s)/cartácea(s); margem(ns) serrilhada(s); forma
linear(es) lanceolada(s) canaliculada(s); ápice(s) acuminado(s)/apiculado(s). Inflorescência: raque da inflorescência(s) curta(s)
menor que às bainha(s) foliar(es); tipo de inflorescência(s) capituliforme(s); bráctea-involucral(ais) cor verde com ápice(s)
vermelho ou vináceo/laranja avermelhada; forma oval(ais)/ápice(s) agudo(s). Flor: bráctea(s) floral(ais) cor branca/verde;
forma oval(ais)/margem(ns) inteira/ápice(s) agudo(s)/carenada(s)/menor que sépala(s)/maior(es) que sépala(s); pedicelo(s)
presente(s); sépala(s) cor esverdeada; simetria simétrica(s); forma elíptica(s)/oblonga(s)/margem(ns) inteira/ápice(s) agudo(s)/
carenada(s); pétala(s) cor verde com margem(ns) branca; forma oblonga(s)/conata(s) na(s) base/ápice(s) arredondado(s)/
cuculada(s)/apêndice(s) das pétala(s) presente(s)/calosidade(s) presente(s); ovário(s) oboval(ais)/elíptico(s). Fruto: cor verde.

Forma de Vida
Erva

Substrato
Epífita, Rupícola, Terrícola

DISTRIBUIÇÃO

Nativa, é endêmica do Brasil

Domínios Fitogeográficos
Mata Atlântica

Tipos de Vegetação
Floresta Ombrófila (Floresta Pluvial)

Distribuição Geográfica
Ocorrências confirmadas
Sudeste (São Paulo)
Sul (Paraná, Rio Grande do Sul, Santa Catarina)

MATERIAL TESTEMUNHO

T.J. Cadorin, 2516, FURB, 28075,  (FURB01125), Santa Catarina
G. Hatschbach, 16207, HBR, MBM, RFA, US

BIBLIOGRAFIA

Leme, E. 2000. Bromélias da Mata Atlântica: Nidularium. Rio de Janeiro, GMT, 263p.
Moreira, B. A.; Wanderley, M. G. L. and Martinelli, G. Nidularium Lem.. In: Wanderley, M.G.L.; Shepherd, G.J.; Melhem,
T.S.; Giulietti. (Org.). Flora Fanerogâmica do Estado de São Paulo. São Paulo: Imprensa Oficial do Estado de São Paulo, 2007,
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Angiospermas Bromeliaceae A.Juss.

v. 5, p. 95-109. Disponível em: <https://www.infraestruturameioambiente.sp.gov.br/institutodebotanica/wp-content/uploads/
sites/235/2016/06/FFESP-Volume-V_06_24.pdf>
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Angiospermas Bromeliaceae A.Juss.

Nidularium amorimii Leme
DESCRIÇÃO

Folha: roseta(s) foliar(es) infundibuliforme(s); lâmina(s) foliar(es) cor concolor(es) com mancha(s) vinácea ou rósea; textura
coriácea(s); margem(ns) serrilhada(s); forma linear(es) lanceolada(s) não canaliculada(s)/lanceolada(s); ápice(s) agudo(s)/
acuminado(s). Inflorescência: raque da inflorescência(s) curta(s) menor que às bainha(s) foliar(es); tipo de inflorescência(s)
capituliforme(s); bráctea-involucral(ais) cor vermelha; forma oval(ais)/ápice(s) acuminado(s)/ápice(s) agudo(s). Flor:
bráctea(s) floral(ais) cor verde; forma oval(ais)/margem(ns) inteira/margem(ns) serrilhada(s)/ápice(s) agudo(s)/ápice(s)
acuminado(s); pedicelo(s) ausente(s); sépala(s) cor verde; simetria assimétrica(s); forma elíptica(s)/oblonga(s)/ápice(s)
agudo(s)/ápice(s) acuminado(s); pétala(s) cor azul com margem(ns) branca/roxa com margem(ns) branca; forma lanceolada(s)/
conata(s) até a(s) metade/ápice(s) arredondado(s)/cuculada(s)/calosidade(s) presente(s); ovário(s) subclavado(s). Fruto: cor alvo.

Forma de Vida
Erva

Substrato
Epífita, Terrícola

DISTRIBUIÇÃO

Nativa, é endêmica do Brasil

Domínios Fitogeográficos
Mata Atlântica

Tipos de Vegetação
Floresta Ombrófila (Floresta Pluvial)

Distribuição Geográfica
Ocorrências confirmadas
Nordeste (Bahia)

MATERIAL TESTEMUNHO

A.M. Amorim, 1738, HB, CEPEC, Typus
J.G. Jardim, 3020, RB, 422577,  (RB00335020)

BIBLIOGRAFIA

Leme, E. 2000. Bromélias da Mata Atlântica: Nidularium. Rio de Janeiro, GMT, 263p.
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Angiospermas Bromeliaceae A.Juss.

Nidularium angustibracteatum Leme
DESCRIÇÃO

Folha: roseta(s) foliar(es) infundibuliforme(s); lâmina(s) foliar(es) cor discolor(es) na(s) face(s) adaxial verde e na(s) face(s)
abaxial vinácea ou purpúrea; textura coriácea(s); margem(ns) serrilhada(s); forma linear(es) lanceolada(s) canaliculada(s);
ápice(s) acuminado(s). Inflorescência: raque da inflorescência(s) curta(s) menor que às bainha(s) foliar(es)/longa(s) maior(es)
que às bainha(s) foliar(es); tipo de inflorescência(s) capituliforme(s); bráctea-involucral(ais) cor vinácea; forma lanceolada(s)/
oval(ais)/ápice(s) longo(s) acuminado(s)/ápice(s) caudado(s). Flor: bráctea(s) floral(ais) cor vinácea/roxa; forma lanceolada(s)/
margem(ns) serrilhada(s)/ápice(s) agudo(s)/carenada(s)/menor que sépala(s); pedicelo(s) ausente(s); sépala(s) cor branca com
margem(ns) arroxeada; simetria simétrica(s); forma lanceolada(s)/margem(ns) inteira/ápice(s) acuminado(s)/carena(s) ausente(s);
pétala(s) cor branca e ápice(s) azulado; forma lanceolada(s)/conata(s) até a(s) metade/ápice(s) arredondado(s)/cuculada(s)/
apêndice(s) das pétala(s) ausente(s)/calosidade(s) presente(s); ovário(s) oboval(ais). Fruto: cor verde.

Forma de Vida
Erva

Substrato
Epífita, Terrícola

DISTRIBUIÇÃO

Nativa, é endêmica do Brasil

Domínios Fitogeográficos
Mata Atlântica

Tipos de Vegetação
Floresta Ombrófila (Floresta Pluvial)

Distribuição Geográfica
Ocorrências confirmadas
Sudeste (Rio de Janeiro, São Paulo)
Sul (Paraná, Santa Catarina)

MATERIAL TESTEMUNHO

L. K. C. Araujo, 750, RB, 324433,  (RB00373540), Typus

BIBLIOGRAFIA

Leme, E. 2000. Bromélias da Mata Atlântica: Nidularium. Rio de Janeiro, GMT, 263p.
Moreira, B. A.; Wanderley, M. G. L. and Martinelli, G. Nidularium Lem.. In: Wanderley, M.G.L.; Shepherd, G.J.; Melhem,
T.S.; Giulietti. (Org.). Flora Fanerogâmica do Estado de São Paulo. São Paulo: Imprensa Oficial do Estado de São Paulo, 2007,
v. 5, p. 95-109. Disponível em: <https://www.infraestruturameioambiente.sp.gov.br/institutodebotanica/wp-content/uploads/
sites/235/2016/06/FFESP-Volume-V_06_24.pdf>
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Angiospermas Bromeliaceae A.Juss.

Nidularium angustifolium Ule
Tem como sinônimo
heterotípico Nidularium viridium E.Pereira & Leme

DESCRIÇÃO

Folha: roseta(s) foliar(es) infundibuliforme(s); lâmina(s) foliar(es) cor concolor(es) sempre verde(s); textura cartácea(s);
margem(ns) serrilhada(s); forma linear(es) lanceolada(s) canaliculada(s); ápice(s) acuminado(s). Inflorescência: raque da
inflorescência(s) curta(s) menor que às bainha(s) foliar(es); tipo de inflorescência(s) capituliforme(s); bráctea-involucral(ais)
cor verde com ápice(s) amarelo ou laranja; forma lanceolada(s)/ápice(s) agudo(s). Flor: bráctea(s) floral(ais) cor branca/
verde; forma oval(ais)/ápice(s) agudo(s)/tamanho igual(ais) às sépala(s); pedicelo(s) presente(s); sépala(s) cor verde; simetria
assimétrica(s); forma elíptica(s)/oblonga(s)/obovada(s)/ápice(s) agudo(s)/ápice(s) arredondado(s); pétala(s) cor branca e ápice(s)
azulado; forma lanceolada(s)/conata(s) até a(s) metade/cuculada(s)/calosidade(s) presente(s); ovário(s) subclavado(s). Fruto: cor
alvo/castanho.

Forma de Vida
Erva

Substrato
Epífita, Terrícola

DISTRIBUIÇÃO

Nativa, é endêmica do Brasil

Domínios Fitogeográficos
Mata Atlântica

Tipos de Vegetação
Floresta Ombrófila (Floresta Pluvial)

Distribuição Geográfica
Ocorrências confirmadas
Sudeste (Rio de Janeiro)

MATERIAL TESTEMUNHO

Seidel, A., 1103, RB, 289176,  (RB00179913)

BIBLIOGRAFIA

Leme, E. 2000. Bromélias da Mata Atlântica: Nidularium. Rio de Janeiro, GMT, 263p.
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Angiospermas Bromeliaceae A.Juss.

Nidularium antoineanum Wawra
Este tratamento é composto pelos seguintes táxons: Nidularium antoineanum, .

Tem como sinônimo
homotípico Karatas antoineana (Wawra) Baker
heterotípico Nidularium antoineanum  var.  angustifolium Wawra
heterotípico Nidularium pedicellatum E.Pereira & Leme

DESCRIÇÃO

Folha: roseta(s) foliar(es) infundibuliforme(s); lâmina(s) foliar(es) cor concolor(es) sempre verde(s); textura papirácea(s);
margem(ns) serrilhada(s); forma ligulada(s); ápice(s) mucronado(s). Inflorescência: raque da inflorescência(s) longa(s)
maior(es) que às bainha(s) foliar(es); tipo de inflorescência(s) capituliforme(s); bráctea-involucral(ais) cor vermelha; forma
oval(ais)/ápice(s) apiculado(s). Flor: bráctea(s) floral(ais) cor branca; forma oval-lanceolada(s)/margem(ns) serrilhada(s)/
ápice(s) agudo(s)/carenada(s)/menor que sépala(s); pedicelo(s) ausente(s); sépala(s) cor branca; simetria assimétrica(s); forma
oval(ais)/margem(ns) inteira/ápice(s) acuminado(s)/carenada(s); pétala(s) cor roxa/roxa com margem(ns) branca; forma
oblonga(s)/conata(s) até a(s) metade/ápice(s) arredondado(s)/cuculada(s)/apêndice(s) das pétala(s) ausente(s)/calosidade(s)
presente(s); ovário(s) subclavado(s). Fruto: cor verde.

Forma de Vida
Erva

Substrato
Epífita, Rupícola, Terrícola

DISTRIBUIÇÃO

Nativa, é endêmica do Brasil

Domínios Fitogeográficos
Mata Atlântica

Tipos de Vegetação
Floresta Ombrófila (Floresta Pluvial)

Distribuição Geográfica
Ocorrências confirmadas
Sudeste (Minas Gerais, Rio de Janeiro, São Paulo)

MATERIAL TESTEMUNHO

Braga, R., 3, RB, 145305, , ,  (RB00180628)
D. Sucre, 3083, RB, 139637, ,  (RB00179150)

BIBLIOGRAFIA

Moreira, B. A.; Wanderley, M. G. L. and Martinelli, G. Nidularium Lem.. In: Wanderley, M.G.L.; Shepherd, G.J.; Melhem,
T.S.; Giulietti. (Org.). Flora Fanerogâmica do Estado de São Paulo. São Paulo: Imprensa Oficial do Estado de São Paulo, 2007,
v. 5, p. 95-109. Disponível em: <https://www.infraestruturameioambiente.sp.gov.br/institutodebotanica/wp-content/uploads/
sites/235/2016/06/FFESP-Volume-V_06_24.pdf>
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Angiospermas Bromeliaceae A.Juss.

Nidularium apiculatum L.B.Sm.
DESCRIÇÃO

Folha: roseta(s) foliar(es) infundibuliforme(s); lâmina(s) foliar(es) cor concolor(es) sempre verde(s); textura papirácea(s);
margem(ns) serrilhada(s); forma ligulada(s); ápice(s) agudo(s)/apiculado(s). Inflorescência: raque da inflorescência(s) curta(s)
menor que às bainha(s) foliar(es); tipo de inflorescência(s) capituliforme(s); bráctea-involucral(ais) cor verde com ápice(s)
vermelho; forma lanceolada(s)/ápice(s) agudo(s). Flor: bráctea(s) floral(ais) cor verde; forma subobovado(s)/oblonga(s)/
margem(ns) serrilhada(s)/menor que sépala(s); pedicelo(s) presente(s); sépala(s) cor vermelha; simetria simétrica(s); forma
elíptica(s)/margem(ns) inteira/margem(ns) aculeada(s)/ápice(s) agudo(s); pétala(s) cor vermelha; forma oblonga(s)/conata(s) até
a(s) metade; ovário(s) oboval(ais). Fruto: cor verde.

Forma de Vida
Erva

Substrato
Epífita, Rupícola

DISTRIBUIÇÃO

Nativa, é endêmica do Brasil

Domínios Fitogeográficos
Mata Atlântica

Tipos de Vegetação
Floresta Ombrófila (Floresta Pluvial)

Distribuição Geográfica
Ocorrências confirmadas
Sudeste (Rio de Janeiro)

MATERIAL TESTEMUNHO

E.M.C. Leme, 720, RB, 371456,  (RB00180709)

BIBLIOGRAFIA

Leme, E. 2000. Bromélias da Mata Atlântica: Nidularium. Rio de Janeiro, GMT, 263p.

1481

Coleção Flora do Brasil 2020 - Jardim Botânico do Rio de Janeiro

http://reflora.jbrj.gov.br/files/voucher.html?imagem=DZI/rb/0/18/7/9/00180709.dzi


Angiospermas Bromeliaceae A.Juss.

Nidularium atalaiaense E.Pereira & Leme
DESCRIÇÃO

Folha: roseta(s) foliar(es) infundibuliforme(s); lâmina(s) foliar(es) cor concolor(es) sempre verde(s); textura papirácea(s);
margem(ns) serrilhada(s); forma ligulada(s); ápice(s) agudo(s)/apiculado(s). Inflorescência: raque da inflorescência(s) curta(s)
menor que às bainha(s) foliar(es); tipo de inflorescência(s) capituliforme(s); bráctea-involucral(ais) cor verde com ápice(s)
amarelo ou laranja; forma ovada(s) lanceado(s)/ápice(s) agudo(s)/ápice(s) apiculado(s). Flor: bráctea(s) floral(ais) cor verde;
forma margem(ns) inteira/margem(ns) serrilhada(s)/ápice(s) agudo(s)/ápice(s) acuminado(s)/tamanho igual(ais) às sépala(s);
pedicelo(s) ausente(s); sépala(s) cor vermelha; simetria simétrica(s); forma elíptica(s)/oblonga(s)/obovada(s)/margem(ns)
inteira/ápice(s) agudo(s)/ápice(s) arredondado(s); pétala(s) cor vermelha; forma lanceolada(s)/ápice(s) arredondado(s)/
cuculada(s)/calosidade(s) presente(s); ovário(s) oval(ais). Fruto: cor alvo/vermelho.

Forma de Vida
Erva

Substrato
Rupícola, Terrícola

DISTRIBUIÇÃO

Nativa, é endêmica do Brasil

Domínios Fitogeográficos
Mata Atlântica

Tipos de Vegetação
Restinga

Distribuição Geográfica
Ocorrências confirmadas
Sudeste (Rio de Janeiro)

MATERIAL TESTEMUNHO

E.M.C. Leme, 87, HB
E.M.C. Leme, 510, RB, 371451,  (RB00179223)

BIBLIOGRAFIA

Leme, E. 2000. Bromélias da Mata Atlântica: Nidularium. Rio de Janeiro, GMT, 263p.
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Angiospermas Bromeliaceae A.Juss.

Nidularium azureum (L.B.Sm.) Leme
Tem como sinônimo
basiônimo Wittrockia azurea L.B.Sm.

DESCRIÇÃO

Folha: roseta(s) foliar(es) infundibuliforme(s); lâmina(s) foliar(es) cor concolor(es) sempre verde(s)/discolor(es) na(s) face(s)
adaxial verde e na(s) face(s) abaxial vinácea ou purpúrea; textura papirácea(s); margem(ns) serrilhada(s); forma linear(es)
lanceolada(s) canaliculada(s); ápice(s) longo(s) acuminado(s). Inflorescência: raque da inflorescência(s) longa(s) maior(es)
que às bainha(s) foliar(es); tipo de inflorescência(s) capituliforme(s); bráctea-involucral(ais) cor verde com ápice(s) róseo
purpúreo; forma ovada(s) lanceado(s)/ápice(s) acuminado(s). Flor: bráctea(s) floral(ais) cor rósea; forma oval-lanceolada(s)/
oblonga(s)/margem(ns) inteira/ápice(s) agudo(s)/ápice(s) acuminado(s)/menor que sépala(s); pedicelo(s) presente(s); sépala(s)
cor rosa; simetria assimétrica(s); forma elíptica(s)/oblonga(s)/margem(ns) inteira/ápice(s) obtuso(s); pétala(s) cor rosa; forma
linear(es)/conata(s) na(s) base/livre(s)/ápice(s) arredondado(s)/cuculada(s)/apêndice(s) das pétala(s) presente(s); ovário(s)
obcônico(s). Fruto: cor verde.

Forma de Vida
Erva

Substrato
Epífita, Terrícola

DISTRIBUIÇÃO

Nativa, é endêmica do Brasil

Domínios Fitogeográficos
Mata Atlântica

Tipos de Vegetação
Floresta Estacional Semidecidual

Distribuição Geográfica
Ocorrências confirmadas
Sudeste (Minas Gerais)

MATERIAL TESTEMUNHO

D. E. F. Barbosa et. al.,, 76, RB, 571962,  (RB00773983)
E.P. Heringer, 1536, SP, 51968,  (SP001839), Typus

BIBLIOGRAFIA

Leme, E. 2000. Bromélias da Mata Atlântica: Nidularium. Rio de Janeiro, GMT, 263p.
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Angiospermas Bromeliaceae A.Juss.

Nidularium bicolor (E.Pereira) Leme
Tem como sinônimo
basiônimo Nidularium innocentii  var.  bicolor E.Pereira

DESCRIÇÃO

Folha: roseta(s) foliar(es) infundibuliforme(s); lâmina(s) foliar(es) cor concolor(es) vinácea/discolor(es) na(s) face(s)
adaxial verde e na(s) face(s) abaxial vinácea ou purpúrea; textura papirácea(s); margem(ns) serrilhada(s); forma linear(es)
lanceolada(s) não canaliculada(s); ápice(s) agudo(s)/apiculado(s). Inflorescência: raque da inflorescência(s) curta(s) menor
que às bainha(s) foliar(es); tipo de inflorescência(s) capituliforme(s); bráctea-involucral(ais) cor vermelha; forma oval(ais)/
ápice(s) agudo(s)/ápice(s) apiculado(s). Flor: bráctea(s) floral(ais) cor vermelha; forma oval(ais)/lanceolada(s)/margem(ns)
inteira/margem(ns) serrilhada(s)/ápice(s) agudo(s)/ápice(s) apiculado(s)/menor que sépala(s)/tamanho igual(ais) às sépala(s);
pedicelo(s) ausente(s); sépala(s) cor vermelha; simetria assimétrica(s); forma lanceolada(s)/oblonga(s)/margem(ns) inteira/
ápice(s) agudo(s)/carenada(s); pétala(s) cor roxa com margem(ns) branca; forma oblonga(s) ovada(s)/cuculada(s)/calosidade(s)
presente(s); ovário(s) elíptico(s)/subclavado(s). Fruto: cor vermelho.

Forma de Vida
Erva

Substrato
Epífita, Terrícola

DISTRIBUIÇÃO

Nativa, é endêmica do Brasil

Domínios Fitogeográficos
Mata Atlântica

Tipos de Vegetação
Floresta Estacional Semidecidual, Floresta Ombrófila (Floresta Pluvial)

Distribuição Geográfica
Ocorrências confirmadas
Nordeste (Bahia)
Sudeste (Espírito Santo, Minas Gerais, Rio de Janeiro)

MATERIAL TESTEMUNHO

Seidel, A., 644, HB, Typus
G. Martinelli, 2719, RB, 202351,  (RB00181546)

BIBLIOGRAFIA

Leme, E. 2000. Bromélias da Mata Atlântica: Nidularium. Rio de Janeiro, GMT, 263p.
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Angiospermas Bromeliaceae A.Juss.

Nidularium bocainense Leme
DESCRIÇÃO

Folha: roseta(s) foliar(es) infundibuliforme(s); lâmina(s) foliar(es) cor concolor(es) sempre verde(s); textura papirácea(s);
margem(ns) serrilhada(s); forma linear(es) lanceolada(s) não canaliculada(s); ápice(s) mucronado(s). Inflorescência: raque
da inflorescência(s) longa(s) maior(es) que às bainha(s) foliar(es); tipo de inflorescência(s) capituliforme(s); bráctea-
involucral(ais) cor verde/verde com ápice(s) vermelho ou vináceo; forma lanceolada(s)/ápice(s) apiculado(s). Flor: bráctea(s)
floral(ais) cor branca; forma oval(ais)/margem(ns) inteira/ápice(s) agudo(s)/carenada(s)/menor que sépala(s); pedicelo(s)
ausente(s); sépala(s) cor esverdeada; simetria assimétrica(s); forma lanceolada(s)/oblonga(s)/margem(ns) inteira/ápice(s)
agudo(s)/carenada(s); pétala(s) cor roxa com margem(ns) branca; forma oblonga(s) lanceolada(s)/conata(s) até a(s) metade/
ápice(s) arredondado(s)/cuculada(s)/apêndice(s) das pétala(s) ausente(s)/calosidade(s) presente(s); ovário(s) subclavado(s).
Fruto: cor verde/alvo.

Forma de Vida
Erva

Substrato
Epífita, Terrícola

DISTRIBUIÇÃO

Nativa, é endêmica do Brasil

Domínios Fitogeográficos
Mata Atlântica

Tipos de Vegetação
Floresta Ombrófila (Floresta Pluvial)

Distribuição Geográfica
Ocorrências confirmadas
Sudeste (Rio de Janeiro, São Paulo)

MATERIAL TESTEMUNHO

G. Martinelli, 7773, US, RB, SPF
E. E. Gurken, 290, RB, 235251,  (RB00181700)

BIBLIOGRAFIA

Leme, E. 2000. Bromélias da Mata Atlântica: Nidularium. Rio de Janeiro, GMT, 263p.
Moreira, B. A.; Wanderley, M. G. L. and Martinelli, G. Nidularium Lem.. In: Wanderley, M.G.L.; Shepherd, G.J.; Melhem,
T.S.; Giulietti. (Org.). Flora Fanerogâmica do Estado de São Paulo. São Paulo: Imprensa Oficial do Estado de São Paulo, 2007,
v. 5, p. 95-109. Disponível em: <https://www.infraestruturameioambiente.sp.gov.br/institutodebotanica/wp-content/uploads/
sites/235/2016/06/FFESP-Volume-V_06_24.pdf>

1485

Coleção Flora do Brasil 2020 - Jardim Botânico do Rio de Janeiro

http://reflora.jbrj.gov.br/files/voucher.html?imagem=DZI/rb/0/18/17/0/00181700.dzi


Angiospermas Bromeliaceae A.Juss.

Nidularium campo-alegrense Leme
DESCRIÇÃO

Folha: roseta(s) foliar(es) infundibuliforme(s); lâmina(s) foliar(es) cor concolor(es) sempre verde(s); textura cartácea(s);
margem(ns) serrilhada(s); forma linear(es) lanceolada(s) não canaliculada(s); ápice(s) agudo(s)/acuminado(s)/apiculado(s).
Inflorescência: raque da inflorescência(s) curta(s) menor que às bainha(s) foliar(es); tipo de inflorescência(s) capituliforme(s);
bráctea-involucral(ais) cor vermelha; forma ovada(s)/ápice(s) agudo(s). Flor: bráctea(s) floral(ais) cor castanha; forma
ovada(s)/ápice(s) agudo(s)/ápice(s) apiculado(s)/ápice(s) obtuso(s)/menor que sépala(s); pedicelo(s) presente(s); sépala(s) cor
rosa; simetria assimétrica(s); forma lanceolada(s)/ápice(s) agudo(s)/ápice(s) acuminado(s); pétala(s) cor verde basal(ais) e
ápice(s) branco; forma oblonga(s)/conata(s) mais da metade/cuculada(s); ovário(s) elíptico(s). Fruto: cor alvo.

Forma de Vida
Erva

Substrato
Epífita

DISTRIBUIÇÃO

Nativa, é endêmica do Brasil

Domínios Fitogeográficos
Mata Atlântica

Tipos de Vegetação
Floresta Ombrófila (Floresta Pluvial)

Distribuição Geográfica
Ocorrências confirmadas
Sudeste (Espírito Santo, São Paulo)
Sul (Paraná, Santa Catarina)

MATERIAL TESTEMUNHO

T.J. Cadorin, 1031, FURB, 21167,  (FURB01128), Santa Catarina
G. Hatschbach, 57143, MBM

BIBLIOGRAFIA

Leme, E. 2000. Bromélias da Mata Atlântica: Nidularium. Rio de Janeiro, GMT, 263p.
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Angiospermas Bromeliaceae A.Juss.

Nidularium camposportoi (L.B.Sm.)
Wand. & B.A.Moreira
Tem como sinônimo
basiônimo Wittrockia campos-portoi L.B.Sm.
homotípico Nidularium campos-portoi (L.B.Sm.) Wand. & B.A.Moreira
heterotípico Wittrockia campos-portoi  var.  robusta E.Pereira & I.A.Penna

DESCRIÇÃO

Folha: roseta(s) foliar(es) infundibuliforme(s); lâmina(s) foliar(es) cor concolor(es) sempre verde(s)/discolor(es) na(s) face(s)
adaxial verde e na(s) face(s) abaxial vinácea ou purpúrea; textura papirácea(s); margem(ns) serrilhada(s); forma linear(es)
lanceolada(s) canaliculada(s); ápice(s) acuminado(s). Inflorescência: raque da inflorescência(s) curta(s) menor que às bainha(s)
foliar(es); tipo de inflorescência(s) capituliforme(s); bráctea-involucral(ais) cor verde com ápice(s) vermelho e amarelo entre
base e ápice(s); forma lanceolada(s)/oval(ais)/ápice(s) acuminado(s). Flor: bráctea(s) floral(ais) cor branca; forma oval(ais)/
margem(ns) serrilhada(s)/ápice(s) acuminado(s)/carenada(s)/menor que sépala(s); pedicelo(s) presente(s); sépala(s) cor verde;
simetria assimétrica(s); forma oval(ais)/margem(ns) inteira/ápice(s) agudo(s)/carenada(s); pétala(s) cor verde no tubo da
corola e amarelo no ápice(s); forma lanceolada(s)/conata(s) até a(s) metade/ápice(s) arredondado(s)/cuculada(s)/apêndice(s) das
pétala(s) ausente(s)/calosidade(s) presente(s); ovário(s) elíptico(s). Fruto: cor verde.

Forma de Vida
Erva

Substrato
Terrícola

DISTRIBUIÇÃO

Nativa, é endêmica do Brasil

Domínios Fitogeográficos
Mata Atlântica

Tipos de Vegetação
Floresta Ombrófila (Floresta Pluvial)

Distribuição Geográfica
Ocorrências confirmadas
Sudeste (Rio de Janeiro, São Paulo)

MATERIAL TESTEMUNHO

E.M.C. Leme, 1425, RB, 286257,  (RB00182061), São Paulo

BIBLIOGRAFIA

Leme, E. 2000. Bromélias da Mata Atlântica: Nidularium. Rio de Janeiro, GMT, 263p.
Moreira, B. A.; Wanderley, M. G. L. and Martinelli, G. Nidularium Lem.. In: Wanderley, M.G.L.; Shepherd, G.J.; Melhem,
T.S.; Giulietti. (Org.). Flora Fanerogâmica do Estado de São Paulo. São Paulo: Imprensa Oficial do Estado de São Paulo, 2007,
v. 5, p. 95-109. Disponível em: <https://www.infraestruturameioambiente.sp.gov.br/institutodebotanica/wp-content/uploads/
sites/235/2016/06/FFESP-Volume-V_06_24.pdf>

1487

Coleção Flora do Brasil 2020 - Jardim Botânico do Rio de Janeiro

http://reflora.jbrj.gov.br/files/voucher.html?imagem=DZI/rb/0/18/20/61/00182061.dzi


Angiospermas Bromeliaceae A.Juss.

Nidularium cariacicaense (W.Weber)
Leme
Tem como sinônimo
basiônimo Nidularium procerum  var.  cariacicaense W.Weber

DESCRIÇÃO

Folha: roseta(s) foliar(es) infundibuliforme(s); lâmina(s) foliar(es) cor concolor(es) sempre verde(s); textura cartácea(s);
margem(ns) serrilhada(s); forma linear(es) lanceolada(s) canaliculada(s); ápice(s) acuminado(s)/longo(s) acuminado(s).
Inflorescência: raque da inflorescência(s) curta(s) menor que às bainha(s) foliar(es); tipo de inflorescência(s) capituliforme(s);
bráctea-involucral(ais) cor purpúrea; forma lanceolada(s)/ápice(s) acuminado(s)/ápice(s) caudado(s). Flor: bráctea(s)
floral(ais) cor branca; forma oval-lanceolada(s)/ápice(s) agudo(s)/ápice(s) apiculado(s)/menor que sépala(s); pedicelo(s)
ausente(s); sépala(s) cor verde/vermelha; simetria assimétrica(s); forma oval(ais)/ápice(s) agudo(s); pétala(s) cor azul com
margem(ns) branca; forma conata(s) mais da metade/cuculada(s)/calosidade(s) presente(s); ovário(s) subclavado(s). Fruto: cor
purpúreo.

Forma de Vida
Erva

Substrato
Epífita, Terrícola

DISTRIBUIÇÃO

Nativa, é endêmica do Brasil

Domínios Fitogeográficos
Mata Atlântica

Tipos de Vegetação
Floresta Ombrófila (Floresta Pluvial)

Distribuição Geográfica
Ocorrências confirmadas
Sudeste (Espírito Santo)

MATERIAL TESTEMUNHO

G. Martinelli, 11977, RB

IMAGENS DE CAMPO/ILUSTRAÇÕES
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Angiospermas Bromeliaceae A.Juss.

Figura 1: Nidularium cariacicaense (W.Weber) Leme

BIBLIOGRAFIA

Leme, E. 2000. Bromélias da Mata Atlântica: Nidularium. Rio de Janeiro, GMT, 263p.

1489

Coleção Flora do Brasil 2020 - Jardim Botânico do Rio de Janeiro

https://imagemcampo.jbrj.gov.br/producao%2Fimagens_de_campo%2F1279271.jpg


Angiospermas Bromeliaceae A.Juss.

Nidularium catarinense Leme
DESCRIÇÃO

Folha: roseta(s) foliar(es) infundibuliforme(s); lâmina(s) foliar(es) cor concolor(es) sempre verde(s); textura cartácea(s);
margem(ns) serrilhada(s); forma linear(es); ápice(s) arredondado(s)/apiculado(s). Inflorescência: raque da inflorescência(s)
curta(s) menor que às bainha(s) foliar(es); tipo de inflorescência(s) capituliforme(s); bráctea-involucral(ais) cor verde
com ápice(s) vermelho ou vináceo; forma ovada(s)/ápice(s) agudo(s)/ápice(s) apiculado(s). Flor: bráctea(s) floral(ais) cor
branca/verde; forma ovada(s)/margem(ns) inteira/ápice(s) agudo(s)/ápice(s) apiculado(s); pedicelo(s) ausente(s); sépala(s)
cor esverdeada/rosa; simetria assimétrica(s); forma elíptica(s)/ápice(s) agudo(s); pétala(s) cor branca/branca e ápice(s)
azulado/esverdeada; forma lanceolada(s)/conata(s) mais da metade/cuculada(s)/calosidade(s) presente(s); ovário(s) oboval(ais)/
subclavado(s). Fruto: cor castanho.

Forma de Vida
Erva

Substrato
Epífita

DISTRIBUIÇÃO

Nativa, é endêmica do Brasil

Domínios Fitogeográficos
Mata Atlântica

Tipos de Vegetação
Floresta Ombrófila (Floresta Pluvial)

Distribuição Geográfica
Ocorrências confirmadas
Sul (Santa Catarina)

MATERIAL TESTEMUNHO

E.M.C. Leme, 1525, RB, HB, Typus
Dreveck, S., 1162, FURB (FURB01129), Santa Catarina

BIBLIOGRAFIA

Leme, E. 2000. Bromélias da Mata Atlântica: Nidularium. Rio de Janeiro, GMT, 263p.
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Angiospermas Bromeliaceae A.Juss.

Nidularium corallinum (Leme) Leme
Tem como sinônimo
basiônimo Wittrockia corallina Leme
heterotípico Nidularium longiscapum B.A.Moreira & Wand.

DESCRIÇÃO

Folha: roseta(s) foliar(es) infundibuliforme(s); lâmina(s) foliar(es) cor concolor(es) sempre verde(s); textura papirácea(s);
margem(ns) serrilhada(s); forma ligulada(s)/lanceolada(s); ápice(s) acuminado(s). Inflorescência: raque da inflorescência(s)
longa(s) maior(es) que às bainha(s) foliar(es); tipo de inflorescência(s) capituliforme(s); bráctea-involucral(ais) cor verde com
ápice(s) róseo purpúreo; forma oval(ais)/ápice(s) acuminado(s)/ápice(s) acuminado(s) curvo(s). Flor: bráctea(s) floral(ais) cor
branca; forma oval(ais)/margem(ns) serrilhada(s)/carenada(s)/menor que sépala(s); pedicelo(s) ausente(s); sépala(s) cor branca/
esverdeada; simetria assimétrica(s); forma lanceolada(s)/margem(ns) inteira/ápice(s) agudo(s)/carenada(s); pétala(s) cor rosa;
forma oblonga(s)/conata(s) na(s) base/ápice(s) arredondado(s)/cuculada(s)/apêndice(s) das pétala(s) presente(s)/calosidade(s)
presente(s); ovário(s) subclavado(s). Fruto: cor alvo.

Forma de Vida
Erva

Substrato
Epífita

DISTRIBUIÇÃO

Nativa, é endêmica do Brasil

Domínios Fitogeográficos
Mata Atlântica

Tipos de Vegetação
Floresta Ombrófila (Floresta Pluvial)

Distribuição Geográfica
Ocorrências confirmadas
Sudeste (São Paulo)

MATERIAL TESTEMUNHO

H.G. Blanco, s.n., RB,  (RB01209836), São Paulo
A.C. Brade, 15217, RB, HB

BIBLIOGRAFIA

Leme, E. 2000. Bromélias da Mata Atlântica: Nidularium. Rio de Janeiro, GMT, 263p.
Moreira, B. A.; Wanderley, M. G. L. and Martinelli, G. Nidularium Lem.. In: Wanderley, M.G.L.; Shepherd, G.J.; Melhem,
T.S.; Giulietti. (Org.). Flora Fanerogâmica do Estado de São Paulo. São Paulo: Imprensa Oficial do Estado de São Paulo, 2007,
v. 5, p. 95-109. Disponível em: <https://www.infraestruturameioambiente.sp.gov.br/institutodebotanica/wp-content/uploads/
sites/235/2016/06/FFESP-Volume-V_06_24.pdf>
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Angiospermas Bromeliaceae A.Juss.

Nidularium espiritosantense Leme
DESCRIÇÃO

Folha: roseta(s) foliar(es) infundibuliforme(s); lâmina(s) foliar(es) cor concolor(es) sempre verde(s); textura cartácea(s);
margem(ns) serrilhada(s); forma linear(es); ápice(s) apiculado(s). Inflorescência: raque da inflorescência(s) longa(s) maior(es)
que às bainha(s) foliar(es); tipo de inflorescência(s) capituliforme(s); bráctea-involucral(ais) cor vermelha/rósea; forma
ovada(s)/ápice(s) agudo(s). Flor: bráctea(s) floral(ais) cor branca; forma ovada(s)/margem(ns) inteira/ápice(s) agudo(s)/
ápice(s) acuminado(s)/carenada(s)/menor que sépala(s); pedicelo(s) presente(s); sépala(s) cor rosa; simetria simétrica(s); forma
elíptica(s)/oblonga(s); pétala(s) cor branca e ápice(s) lilás; forma oblonga(s) lanceolada(s)/conata(s) até a(s) metade/ápice(s)
arredondado(s)/cuculada(s)/calosidade(s) presente(s); ovário(s) subclavado(s). Fruto: cor alvo.

Forma de Vida
Erva

Substrato
Epífita, Rupícola

DISTRIBUIÇÃO

Nativa, é endêmica do Brasil

Domínios Fitogeográficos
Mata Atlântica

Tipos de Vegetação
Floresta Ombrófila (Floresta Pluvial)

Distribuição Geográfica
Ocorrências confirmadas
Sudeste (Espírito Santo)
Possíveis ocorrências
Nordeste (Bahia)

MATERIAL TESTEMUNHO

G. Martinelli, 8077, RB, 210320, ,  (RB00241667), Espírito Santo
G. Martinelli, 571, RB, 202469,  (RB00240836), Espírito Santo
E.M.C. Leme, 847, HB

BIBLIOGRAFIA

Leme, E. 2000. Bromélias da Mata Atlântica: Nidularium. Rio de Janeiro, GMT, 263p.
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Angiospermas Bromeliaceae A.Juss.

Nidularium ferdinandocoburgii Wawra
Tem como sinônimo
homotípico Karatas ferdinando-coburgii (Wawra) Baker
homotípico Nidularium ferdinandocoburgi Wawra

DESCRIÇÃO

Folha: roseta(s) foliar(es) infundibuliforme(s); lâmina(s) foliar(es) cor concolor(es) sempre verde(s); textura cartácea(s);
margem(ns) serrilhada(s); forma lanceolada(s); ápice(s) agudo(s)/apiculado(s). Inflorescência: raque da inflorescência(s)
longa(s) maior(es) que às bainha(s) foliar(es); tipo de inflorescência(s) capituliforme(s); bráctea-involucral(ais) cor vermelha/
rósea; forma oval(ais)/ápice(s) agudo(s)/ápice(s) apiculado(s). Flor: bráctea(s) floral(ais) cor branca/verde; forma oval(ais)/
margem(ns) inteira/ápice(s) acuminado(s)/carenada(s)/menor que sépala(s); pedicelo(s) presente(s); sépala(s) cor verde/
vermelha; simetria simétrica(s); forma lanceolada(s)/margem(ns) inteira/ápice(s) agudo(s)/carenada(s); pétala(s) cor azul com
margem(ns) branca; forma oblonga(s)/conata(s) até a(s) metade/ápice(s) arredondado(s)/cuculada(s)/apêndice(s) das pétala(s)
ausente(s)/calosidade(s) presente(s); ovário(s) oblongo(s). Fruto: cor verde/vermelho.

Forma de Vida
Erva

Substrato
Epífita

DISTRIBUIÇÃO

Nativa, é endêmica do Brasil

Domínios Fitogeográficos
Mata Atlântica

Tipos de Vegetação
Floresta Ombrófila (Floresta Pluvial)

Distribuição Geográfica
Ocorrências confirmadas
Sudeste (Minas Gerais, Rio de Janeiro)

MATERIAL TESTEMUNHO

Monteiro, R.F., 24, CEPEC, MBM, RB
R.C. Forzza, 4172, RB, 437686,  (RB00550657), Minas Gerais

BIBLIOGRAFIA

Leme, E. 2000. Bromélias da Mata Atlântica: Nidularium. Rio de Janeiro, GMT, 263p.
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Angiospermas Bromeliaceae A.Juss.

Nidularium ferrugineum Leme
DESCRIÇÃO

Folha: roseta(s) foliar(es) tubular(es) na(s) base e aberta(s) para o ápice(s); lâmina(s) foliar(es) cor concolor(es) sempre
verde(s)/concolor(es) vinácea; textura cartácea(s); margem(ns) serrilhada(s); forma linear(es) lanceolada(s) não canaliculada(s);
ápice(s) apiculado(s). Inflorescência: raque da inflorescência(s) curta(s) menor que às bainha(s) foliar(es); tipo de
inflorescência(s) capituliforme(s); bráctea-involucral(ais) cor vermelha; forma oval(ais). Flor: bráctea(s) floral(ais) cor
verde; forma lanceolada(s)/margem(ns) serrilhada(s)/ápice(s) agudo(s)/ápice(s) apiculado(s)/carena(s) ausente(s)/menor que
sépala(s); pedicelo(s) ausente(s); sépala(s) cor vermelha; simetria simétrica(s); forma elíptica(s)/oblonga(s)/margem(ns) inteira/
ápice(s) agudo(s); pétala(s) cor azul com margem(ns) branca; forma linear(es)/conata(s) até a(s) metade/ápice(s) arredondado(s)/
cuculada(s)/apêndice(s) das pétala(s) ausente(s)/calosidade(s) presente(s); ovário(s) oblongo(s). Fruto: cor alvo/castanho.

Forma de Vida
Erva

DISTRIBUIÇÃO

Nativa, é endêmica do Brasil

Domínios Fitogeográficos
Mata Atlântica

Tipos de Vegetação
Floresta Ombrófila (Floresta Pluvial)

Distribuição Geográfica
Ocorrências confirmadas
Sudeste (Espírito Santo)

MATERIAL TESTEMUNHO

Alvim Seidel, 1026, RB, 304337,  (RB00646286), Espírito Santo
Seidel, A., 1026, HB, Espírito Santo, Typus

BIBLIOGRAFIA

Leme, E. 2000. Bromélias da Mata Atlântica: Nidularium. Rio de Janeiro, GMT, 263p.
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Angiospermas Bromeliaceae A.Juss.

Nidularium fradense Leme
DESCRIÇÃO

Folha: roseta(s) foliar(es) infundibuliforme(s); lâmina(s) foliar(es) cor concolor(es) sempre verde(s); textura cartácea(s);
margem(ns) serreada(s); forma ligulada(s); ápice(s) agudo(s)/apiculado(s). Inflorescência: raque da inflorescência(s) curta(s)
menor que às bainha(s) foliar(es); tipo de inflorescência(s) capituliforme(s); bráctea-involucral(ais) cor vermelha/rósea; forma
ovada(s)/ápice(s) agudo(s)/ápice(s) apiculado(s). Flor: bráctea(s) floral(ais) cor verde; forma oval-lanceolada(s)/ápice(s)
agudo(s)/ápice(s) apiculado(s); pedicelo(s) presente(s); sépala(s) cor branca; simetria assimétrica(s); forma elíptica(s)/ápice(s)
agudo(s)/ápice(s) acuminado(s)/ápice(s) apiculado(s); pétala(s) cor branca e ápice(s) azulado/azul com margem(ns) branca;
forma cuculada(s)/calosidade(s) presente(s); ovário(s) elíptico(s). Fruto: cor alvo.

Forma de Vida
Erva

Substrato
Terrícola

DISTRIBUIÇÃO

Nativa, é endêmica do Brasil

Domínios Fitogeográficos
Mata Atlântica

Tipos de Vegetação
Floresta Ombrófila (Floresta Pluvial)

Distribuição Geográfica
Ocorrências confirmadas
Sudeste (Rio de Janeiro)

MATERIAL TESTEMUNHO

G. Martinelli, 10655, RB
T. Wendt, 145, RB, 261126,  (RB00646366), Rio de Janeiro

BIBLIOGRAFIA

Leme, E. 2000. Bromélias da Mata Atlântica: Nidularium. Rio de Janeiro, GMT, 263p.
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Angiospermas Bromeliaceae A.Juss.

Nidularium fulgens Lem.
Tem como sinônimo
homotípico Karatas fulgens (Lem.) Antoine
heterotípico Guzmania picta Lem.

DESCRIÇÃO

Folha: roseta(s) foliar(es) infundibuliforme(s); lâmina(s) foliar(es) cor concolor(es) sempre verde(s); textura cartácea(s);
margem(ns) serreada(s); forma linear(es) lanceolada(s) não canaliculada(s); ápice(s) agudo(s)/apiculado(s). Inflorescência:
raque da inflorescência(s) longa(s) maior(es) que às bainha(s) foliar(es); tipo de inflorescência(s) capituliforme(s); bráctea-
involucral(ais) cor vermelha/rósea; forma elíptica(s)/oval(ais)/ápice(s) agudo(s). Flor: bráctea(s) floral(ais) cor branca; forma
oval(ais)/lanceolada(s)/margem(ns) inteira/margem(ns) serrilhada(s)/ápice(s) agudo(s)/ápice(s) apiculado(s)/carena(s) ausente(s)/
menor que sépala(s); pedicelo(s) ausente(s); sépala(s) cor vermelha; simetria simétrica(s); forma lanceolada(s)/oblonga(s)/
margem(ns) inteira/ápice(s) agudo(s)/carenada(s); pétala(s) cor azul com margem(ns) branca; forma oblonga(s)/conata(s)
até a(s) metade/ápice(s) arredondado(s)/cuculada(s)/apêndice(s) das pétala(s) ausente(s)/calosidade(s) presente(s); ovário(s)
subclavado(s). Fruto: cor alvo/castanho.

DESCRIÇÃO ADICIONAL

Lâminas foliares densamente espinhosas. Espinhos antrorsos.

Forma de Vida
Erva

Substrato
Epífita

DISTRIBUIÇÃO

Nativa, é endêmica do Brasil

Domínios Fitogeográficos
Mata Atlântica

Tipos de Vegetação
Floresta Ombrófila (Floresta Pluvial)

Distribuição Geográfica
Ocorrências confirmadas
Sudeste (Rio de Janeiro)

MATERIAL TESTEMUNHO

G. Martinelli, 526, RB, 201779,  (RB00182743)

BIBLIOGRAFIA

Leme, E. 2000. Bromélias da Mata Atlântica: Nidularium. Rio de Janeiro, GMT, 263p.
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Angiospermas Bromeliaceae A.Juss.

Nidularium innocentii Lem.
Este tratamento é composto pelos seguintes táxons: Nidularium innocentii, Nidularium innocentii var. innocentii, Nidularium
innocentii var. lineatum, Nidularium innocentii var. striatum.

Tem como sinônimo
homotípico Gemellaria innocentii (Lem.) Pinel ex Lem.
heterotípico Aregelia makoyana (Regel) Mez
heterotípico Neoregelia makoyana (Regel) L.B.Sm.
heterotípico Nidularium lineatum Mez
heterotípico Regelia makoyana (Regel) Lindm.

DESCRIÇÃO

Folha: roseta(s) foliar(es) infundibuliforme(s); lâmina(s) foliar(es) cor concolor(es) sempre verde(s)/discolor(es) na(s)
face(s) adaxial verde e na(s) face(s) abaxial vinácea ou purpúrea; textura papirácea(s); margem(ns) serrilhada(s); forma
ligulada(s); ápice(s) agudo(s). Inflorescência: raque da inflorescência(s) curta(s) menor que às bainha(s) foliar(es); tipo de
inflorescência(s) capituliforme(s); bráctea-involucral(ais) cor verde com ápice(s) vermelho ou vináceo/vermelha; forma
oval(ais)/ápice(s) agudo(s). Flor: bráctea(s) floral(ais) cor branca; forma oval(ais)/margem(ns) inteira/ápice(s) agudo(s)/
carenada(s)/menor que sépala(s); pedicelo(s) presente(s); sépala(s) cor branca/vermelha; simetria assimétrica(s); forma
elíptica(s)/margem(ns) inteira/ápice(s) agudo(s); pétala(s) cor branca; forma oblonga(s)/conata(s) até a(s) metade/ápice(s)
arredondado(s); ovário(s) oval(ais). Fruto: cor verde.

Forma de Vida
Erva

Substrato
Epífita, Rupícola, Terrícola

DISTRIBUIÇÃO

Nativa, é endêmica do Brasil

Domínios Fitogeográficos
Mata Atlântica

Tipos de Vegetação
Floresta Ombrófila (Floresta Pluvial), Restinga

Distribuição Geográfica
Ocorrências confirmadas
Nordeste (Bahia)
Sudeste (Espírito Santo, Rio de Janeiro, São Paulo)
Sul (Paraná, Rio Grande do Sul, Santa Catarina)

CHAVE DE IDENTIFICAÇÃO

1. Folhas vermelho-escuras na face abaxial ou em ambas as faces, brácteas primárias vermelhas ou vermelhas com ápice verde ...
Nidularium innocentii var. innocentii.
1'. Folhas verdes, brácteas primárias vermelhas-arroxeadas ou vermelhas no ápice e verdes na base
2. Brácteas primárias vermelhas-arroxeadas ... Nidularium innocentii var. striatum
2'. Brácteas primárias vermelhas no ápice e verdes na base ... Nidularium innocentii var. lineatum

BIBLIOGRAFIA

Leme, E. 2000. Bromélias da Mata Atlântica: Nidularium. Rio de Janeiro, GMT, 263p.
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Angiospermas Bromeliaceae A.Juss.

Moreira, B. A.; Wanderley, M. G. L. and Martinelli, G. Nidularium Lem.. In: Wanderley, M.G.L.; Shepherd, G.J.; Melhem,
T.S.; Giulietti. (Org.). Flora Fanerogâmica do Estado de São Paulo. São Paulo: Imprensa Oficial do Estado de São Paulo, 2007,
v. 5, p. 95-109. Disponível em: <https://www.infraestruturameioambiente.sp.gov.br/institutodebotanica/wp-content/uploads/
sites/235/2016/06/FFESP-Volume-V_06_24.pdf>
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Angiospermas Bromeliaceae A.Juss.

Nidularium innocentii Lem. var. innocentii
Tem como sinônimo
homotípico Karatas innocentii (Lem.) Antoine
homotípico Regelia innocentii (Lem.) Lem.
heterotípico Nidularium exostigmum Tardivo
heterotípico Nidularium innocentii  var.  paxianum (Mez) L.B.Sm.
heterotípico Nidularium paxianum Mez

DESCRIÇÃO

Folhas vermelho-escuras na face abaxial ou em ambas as faces, brácteas primárias vermelhas ou vermelhas com ápice verde.

Forma de Vida
Erva

Substrato
Epífita, Rupícola, Terrícola

DISTRIBUIÇÃO

Nativa, é endêmica do Brasil

Domínios Fitogeográficos
Mata Atlântica

Tipos de Vegetação
Floresta Ombrófila (Floresta Pluvial), Restinga

Distribuição Geográfica
Ocorrências confirmadas
Nordeste (Bahia)
Sudeste (Espírito Santo, Rio de Janeiro, São Paulo)
Sul (Paraná, Rio Grande do Sul, Santa Catarina)

MATERIAL TESTEMUNHO

G. Martinelli, 15854, RB, São Paulo
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Angiospermas Bromeliaceae A.Juss.

Nidularium innocentii var. lineatum (Mez)
L.B.Sm.
Tem como sinônimo
heterotípico Nidularium striatum W.Bull

DESCRIÇÃO

Folhas verdes, brácteas primárias vermelhas-arroxeadas ou vermelhas no ápice e verdes na base. Brácteas primárias vermelhas no
ápice e verdes na base.

Forma de Vida
Erva

Substrato
Terrícola

DISTRIBUIÇÃO

Nativa, é endêmica do Brasil

Domínios Fitogeográficos
Mata Atlântica

Tipos de Vegetação
Floresta Ombrófila (Floresta Pluvial)

Distribuição Geográfica
Ocorrências confirmadas
Sul (Santa Catarina)
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Angiospermas Bromeliaceae A.Juss.

Nidularium innocentii var. striatum Wittm.
Tem como sinônimo
basiônimo Nidularium innocentii  var.  bauense Reitz
homotípico Karatas striata (Wittm.) Guillaumin & Poup.
heterotípico Karatas makoyana (Regel) Baker
heterotípico Nidularium makoyanum Regel

DESCRIÇÃO

Folhas verdes, brácteas primárias vermelhas-arroxeadas ou vermelhas no ápice e verdes na base. Brácteas primárias vermelhas-
arroxeadas.

Forma de Vida
Erva

Substrato
Terrícola

DISTRIBUIÇÃO

Nativa, é endêmica do Brasil

Domínios Fitogeográficos
Mata Atlântica

Tipos de Vegetação
Floresta Ombrófila (Floresta Pluvial)

Distribuição Geográfica
Ocorrências confirmadas
Sul (Santa Catarina)
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Angiospermas Bromeliaceae A.Juss.

Nidularium itatiaiae L.B.Sm.
DESCRIÇÃO

Folha: roseta(s) foliar(es) infundibuliforme(s); lâmina(s) foliar(es) cor concolor(es) sempre verde(s); textura papirácea(s);
margem(ns) serrilhada(s); forma linear(es) lanceolada(s) canaliculada(s); ápice(s) apiculado(s). Inflorescência: raque da
inflorescência(s) curta(s) menor que às bainha(s) foliar(es); tipo de inflorescência(s) capituliforme(s); bráctea-involucral(ais)
cor verde com ápice(s) vermelho ou vináceo; forma oval(ais)/ápice(s) agudo(s). Flor: bráctea(s) floral(ais) cor branca; forma
oval(ais)/margem(ns) serrilhada(s)/ápice(s) agudo(s)/carenada(s)/menor que sépala(s); pedicelo(s) ausente(s); sépala(s) cor
vermelha; simetria assimétrica(s); forma elíptica(s)/oblonga(s)/margem(ns) inteira/ápice(s) agudo(s); pétala(s) cor vermelha;
forma oblonga(s) elíptica(s)/conata(s) até a(s) metade/cuculada(s)/calosidade(s) presente(s); ovário(s) subclavado(s). Fruto: cor
verde.

Forma de Vida
Erva

Substrato
Epífita, Rupícola, Terrícola

DISTRIBUIÇÃO

Nativa, é endêmica do Brasil

Domínios Fitogeográficos
Mata Atlântica

Tipos de Vegetação
Floresta Ombrófila (Floresta Pluvial)

Distribuição Geográfica
Ocorrências confirmadas
Sudeste (Rio de Janeiro)

MATERIAL TESTEMUNHO

G. Martinelli, 10808, RB, 232237 (RB00206641)
Foster, M.B., 118, R, GH

BIBLIOGRAFIA

Leme, E. 2000. Bromélias da Mata Atlântica: Nidularium. Rio de Janeiro, GMT, 263p.
Moreira, B. A.; Wanderley, M. G. L. and Martinelli, G. Nidularium Lem.. In: Wanderley, M.G.L.; Shepherd, G.J.; Melhem,
T.S.; Giulietti. (Org.). Flora Fanerogâmica do Estado de São Paulo. São Paulo: Imprensa Oficial do Estado de São Paulo, 2007,
v. 5, p. 95-109. Disponível em: <https://www.infraestruturameioambiente.sp.gov.br/institutodebotanica/wp-content/uploads/
sites/235/2016/06/FFESP-Volume-V_06_24.pdf>
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Angiospermas Bromeliaceae A.Juss.

Nidularium jonesianum Leme
DESCRIÇÃO

Folha: roseta(s) foliar(es) infundibuliforme(s); lâmina(s) foliar(es) cor concolor(es) sempre verde(s); textura papirácea(s);
margem(ns) serrilhada(s); forma ligulada(s); ápice(s) agudo(s). Inflorescência: raque da inflorescência(s) curta(s) menor que
às bainha(s) foliar(es); tipo de inflorescência(s) capituliforme(s); bráctea-involucral(ais) cor verde com ápice(s) vermelho ou
vináceo; forma oval(ais)/ápice(s) acuminado(s). Flor: bráctea(s) floral(ais) cor branca; forma lanceolada(s)/margem(ns) inteira/
carenada(s)/menor que sépala(s); pedicelo(s) presente(s); sépala(s) cor vermelha; simetria assimétrica(s); forma lanceolada(s)/
ápice(s) agudo(s)/carenada(s); pétala(s) cor roxa com margem(ns) branca; forma lanceolada(s)/cuculada(s)/apêndice(s) das
pétala(s) presente(s)/calosidade(s) presente(s); ovário(s) subclavado(s). Fruto: cor vermelho.

Forma de Vida
Erva

Substrato
Epífita, Rupícola, Terrícola

DISTRIBUIÇÃO

Nativa, é endêmica do Brasil

Domínios Fitogeográficos
Mata Atlântica

Tipos de Vegetação
Floresta Ombrófila (Floresta Pluvial)

Distribuição Geográfica
Ocorrências confirmadas
Sudeste (São Paulo)
Sul (Rio Grande do Sul, Santa Catarina)

MATERIAL TESTEMUNHO

J.C. Silva, 326, HB, W, Rio Grande do Sul, Typus
M. Verdi, 4972, FURB, 28178,  (FURB01132), Santa Catarina

BIBLIOGRAFIA

Leme, E. 2000. Bromélias da Mata Atlântica: Nidularium. Rio de Janeiro, GMT, 263p.
Moreira, B. A.; Wanderley, M. G. L. and Martinelli, G. Nidularium Lem.. In: Wanderley, M.G.L.; Shepherd, G.J.; Melhem,
T.S.; Giulietti. (Org.). Flora Fanerogâmica do Estado de São Paulo. São Paulo: Imprensa Oficial do Estado de São Paulo, 2007,
v. 5, p. 95-109. Disponível em: <https://www.infraestruturameioambiente.sp.gov.br/institutodebotanica/wp-content/uploads/
sites/235/2016/06/FFESP-Volume-V_06_24.pdf>
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Angiospermas Bromeliaceae A.Juss.

Nidularium kautskyanum Leme
DESCRIÇÃO

Folha: roseta(s) foliar(es) infundibuliforme(s); lâmina(s) foliar(es) cor concolor(es) sempre verde(s); textura cartácea(s);
margem(ns) serrilhada(s); forma ligulada(s); ápice(s) agudo(s)/apiculado(s). Inflorescência: raque da inflorescência(s)
longa(s) maior(es) que às bainha(s) foliar(es); tipo de inflorescência(s) capituliforme(s); bráctea-involucral(ais) cor vermelha/
rósea; forma triangular(es) lanceolada(s)/oval(ais)/ápice(s) agudo(s)/ápice(s) apiculado(s). Flor: bráctea(s) floral(ais) cor verde/
rósea; forma oval-lanceolada(s)/margem(ns) inteira/ápice(s) agudo(s)/ápice(s) apiculado(s)/carena(s) ausente(s)/menor que
sépala(s); pedicelo(s) ausente(s); sépala(s) cor rosa; simetria simétrica(s); forma oval(ais)/elíptica(s)/margem(ns) inteira/ápice(s)
agudo(s)/ápice(s) apiculado(s)/carena(s) ausente(s); pétala(s) cor azul com margem(ns) branca; forma oblonga(s)/conata(s)
mais da metade/ápice(s) arredondado(s)/cuculada(s)/apêndice(s) das pétala(s) ausente(s)/calosidade(s) presente(s); ovário(s)
oblongo(s). Fruto: cor alvo/vermelho.

Forma de Vida
Erva

Substrato
Epífita, Terrícola

DISTRIBUIÇÃO

Nativa, é endêmica do Brasil

Domínios Fitogeográficos
Mata Atlântica

Tipos de Vegetação
Floresta Ombrófila (Floresta Pluvial)

Distribuição Geográfica
Ocorrências confirmadas
Sudeste (Espírito Santo)

MATERIAL TESTEMUNHO

G. Martinelli, 8075, NY, US, RB, 210319,  (RB00206802)
L. Kollmann, 10589, RB, 463609,  (RB00521964)
E.M.C. Leme, 1595, RB, 324442,  (RB00286291), Typus

BIBLIOGRAFIA

Leme, E. 2000. Bromélias da Mata Atlântica: Nidularium. Rio de Janeiro, GMT, 263p.
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Angiospermas Bromeliaceae A.Juss.

Nidularium linehamii Leme
DESCRIÇÃO

Folha: roseta(s) foliar(es) infundibuliforme(s); lâmina(s) foliar(es) cor concolor(es) sempre verde(s); textura coriácea(s);
margem(ns) serreada(s); forma linear(es) lanceolada(s) não canaliculada(s); ápice(s) mucronado(s). Inflorescência: raque da
inflorescência(s) curta(s) menor que às bainha(s) foliar(es); tipo de inflorescência(s) capituliforme(s); bráctea-involucral(ais)
cor verde com ápice(s) vermelho; forma oval(ais)/ápice(s) agudo(s)/ápice(s) apiculado(s). Flor: bráctea(s) floral(ais) cor
branca; forma lanceolada(s)/margem(ns) inteira/ápice(s) agudo(s)/menor que sépala(s); pedicelo(s) presente(s); sépala(s) cor
branca com ápice(s) vermelho; simetria assimétrica(s); forma lanceolada(s)/ápice(s) agudo(s); pétala(s) cor roxa/rosa; forma
lanceolada(s)/ápice(s) arredondado(s)/apêndice(s) das pétala(s) presente(s)/calosidade(s) presente(s); ovário(s) subclavado(s).
Fruto: cor alvo/vermelho.

Forma de Vida
Erva

Substrato
Rupícola

DISTRIBUIÇÃO

Nativa, é endêmica do Brasil

Domínios Fitogeográficos
Mata Atlântica

Tipos de Vegetação
Campo Rupestre

Distribuição Geográfica
Ocorrências confirmadas
Sudeste (Minas Gerais)

MATERIAL TESTEMUNHO

E.M.C. Leme, 1540, RB, 324428,  (RB00286292), HB, Typus

BIBLIOGRAFIA

Leme, E. 2000. Bromélias da Mata Atlântica: Nidularium. Rio de Janeiro, GMT, 263p.
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Angiospermas Bromeliaceae A.Juss.

Nidularium longiflorum Ule
Tem como sinônimo
heterotípico Nidularium innocentii  var.  wittmackianum (Harms) L.B.Sm.
heterotípico Nidularium pauciflorum  var.  sanguinea Ule
heterotípico Nidularium pauciflorum Ule
heterotípico Nidularium wittmackianum Harms

DESCRIÇÃO

Folha: roseta(s) foliar(es) infundibuliforme(s); lâmina(s) foliar(es) cor concolor(es) sempre verde(s); textura papirácea(s);
margem(ns) serrilhada(s); forma linear(es) lanceolada(s) canaliculada(s); ápice(s) acuminado(s). Inflorescência: raque da
inflorescência(s) curta(s) menor que às bainha(s) foliar(es); tipo de inflorescência(s) capituliforme(s); bráctea-involucral(ais)
cor verde com ápice(s) vermelho ou vináceo; forma oval(ais)/ápice(s) acuminado(s)/ápice(s) agudo(s). Flor: bráctea(s)
floral(ais) cor branca; forma oval(ais)/margem(ns) inteira/margem(ns) serrilhada(s)/ápice(s) agudo(s)/ápice(s) acuminado(s)/
carenada(s)/menor que sépala(s); pedicelo(s) ausente(s); sépala(s) cor verde; simetria assimétrica(s); forma lanceolada(s)/
elíptica(s)/margem(ns) inteira/ápice(s) agudo(s)/ápice(s) acuminado(s)/carenada(s); pétala(s) cor verde basal(ais) e ápice(s)
branco; forma oblonga(s)/conata(s) até a(s) metade/ápice(s) arredondado(s)/cuculada(s)/apêndice(s) das pétala(s) ausente(s)/
calosidade(s) ausente(s); ovário(s) oboval(ais). Fruto: cor verde/vermelho.

Forma de Vida
Erva

Substrato
Epífita, Rupícola, Terrícola

DISTRIBUIÇÃO

Nativa, é endêmica do Brasil

Domínios Fitogeográficos
Mata Atlântica

Tipos de Vegetação
Floresta Estacional Semidecidual, Floresta Ombrófila (Floresta Pluvial)

Distribuição Geográfica
Ocorrências confirmadas
Sudeste (Espírito Santo, Minas Gerais, Rio de Janeiro, São Paulo)

MATERIAL TESTEMUNHO

R.C. Forzza, 1746, CESJ, SP, SPF
Marques, M.C., 108, RB, 275715,  (RB00260387)

BIBLIOGRAFIA

Leme, E. 2000. Bromélias da Mata Atlântica: Nidularium. Rio de Janeiro, GMT, 263p.
Moreira, B. A.; Wanderley, M. G. L. and Martinelli, G. Nidularium Lem.. In: Wanderley, M.G.L.; Shepherd, G.J.; Melhem,
T.S.; Giulietti. (Org.). Flora Fanerogâmica do Estado de São Paulo. São Paulo: Imprensa Oficial do Estado de São Paulo, 2007,
v. 5, p. 95-109. Disponível em: <https://www.infraestruturameioambiente.sp.gov.br/institutodebotanica/wp-content/uploads/
sites/235/2016/06/FFESP-Volume-V_06_24.pdf>
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Angiospermas Bromeliaceae A.Juss.

Nidularium mangaratibense Leme
DESCRIÇÃO

Folha: roseta(s) foliar(es) infundibuliforme(s); lâmina(s) foliar(es) cor concolor(es) sempre verde(s); textura papirácea(s);
margem(ns) serrilhada(s); forma ligulada(s); ápice(s) agudo(s). Inflorescência: raque da inflorescência(s) curta(s) menor que
às bainha(s) foliar(es); tipo de inflorescência(s) capituliforme(s); bráctea-involucral(ais) cor verde com ápice(s) vermelho;
forma lanceolada(s)/ápice(s) agudo(s)/ápice(s) apiculado(s). Flor: bráctea(s) floral(ais) cor branca; forma oval-lanceolada(s)/
ápice(s) agudo(s)/ápice(s) apiculado(s)/tamanho igual(ais) às sépala(s); pedicelo(s) ausente(s); sépala(s) cor branca; simetria
assimétrica(s); forma elíptica(s)/oblonga(s)/ápice(s) arredondado(s)/carenada(s); pétala(s) cor azul com margem(ns) branca;
forma lanceolada(s)/ápice(s) arredondado(s)/cuculada(s)/calosidade(s) presente(s); ovário(s) elíptico(s). Fruto: cor alvo.

Forma de Vida
Erva

Substrato
Epífita

DISTRIBUIÇÃO

Nativa, é endêmica do Brasil

Domínios Fitogeográficos
Mata Atlântica

Tipos de Vegetação
Floresta Ombrófila (Floresta Pluvial)

Distribuição Geográfica
Ocorrências confirmadas
Sudeste (Rio de Janeiro)

MATERIAL TESTEMUNHO

E.M.C. Leme, 4795, HB

BIBLIOGRAFIA

Leme, E. 2000. Bromélias da Mata Atlântica: Nidularium. Rio de Janeiro, GMT, 263p.
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Angiospermas Bromeliaceae A.Juss.

Nidularium marigoi Leme
DESCRIÇÃO

Folha: roseta(s) foliar(es) infundibuliforme(s); lâmina(s) foliar(es) cor concolor(es) com mancha(s) vinácea ou rósea; textura
papirácea(s); margem(ns) serrilhada(s); forma ligulada(s); ápice(s) mucronado(s). Inflorescência: raque da inflorescência(s)
longa(s) maior(es) que às bainha(s) foliar(es); tipo de inflorescência(s) capituliforme(s); bráctea-involucral(ais) cor verde
com ápice(s) vermelho ou vináceo/vermelha; forma lanceolada(s)/ápice(s) acuminado(s)/ápice(s) agudo(s). Flor: bráctea(s)
floral(ais) cor branca; forma lanceolada(s)/margem(ns) serrilhada(s)/ápice(s) acuminado(s)/carenada(s)/menor que sépala(s);
pedicelo(s) presente(s); sépala(s) cor branca; simetria assimétrica(s)/simétrica(s); forma elíptica(s)/margem(ns) inteira/ápice(s)
agudo(s)/carenada(s); pétala(s) cor rosa; forma oblonga(s)/conata(s) na(s) base/ápice(s) arredondado(s)/cuculada(s)/apêndice(s)
das pétala(s) ausente(s)/calosidade(s) presente(s); ovário(s) subclavado(s). Fruto: cor alvo.

Forma de Vida
Erva

Substrato
Epífita, Rupícola, Terrícola

DISTRIBUIÇÃO

Nativa, é endêmica do Brasil

Domínios Fitogeográficos
Mata Atlântica

Tipos de Vegetação
Campo de Altitude, Campo Rupestre, Floresta Ombrófila (Floresta Pluvial)

Distribuição Geográfica
Ocorrências confirmadas
Sudeste (Espírito Santo, Minas Gerais, Rio de Janeiro, São Paulo)

MATERIAL TESTEMUNHO

R.C. Forzza, 3232, K, RB, 399395,  (RB00550512)
E.M.C. Leme, 937, RB, 297171,  (RB00239233), Rio de Janeiro, Typus

BIBLIOGRAFIA

Leme, E. 2000. Bromélias da Mata Atlântica: Nidularium. Rio de Janeiro, GMT, 263p.
Moreira, B. A.; Wanderley, M. G. L. and Martinelli, G. Nidularium Lem.. In: Wanderley, M.G.L.; Shepherd, G.J.; Melhem,
T.S.; Giulietti. (Org.). Flora Fanerogâmica do Estado de São Paulo. São Paulo: Imprensa Oficial do Estado de São Paulo, 2007,
v. 5, p. 95-109. Disponível em: <https://www.infraestruturameioambiente.sp.gov.br/institutodebotanica/wp-content/uploads/
sites/235/2016/06/FFESP-Volume-V_06_24.pdf>
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Angiospermas Bromeliaceae A.Juss.

Nidularium minutum Mez
Tem como sinônimo
homotípico Canistrum minutum (Mez) L.B.Sm.
homotípico Wittrockia minuta (Mez) L.B.Sm.

DESCRIÇÃO

Folha: roseta(s) foliar(es) infundibuliforme(s); lâmina(s) foliar(es) cor concolor(es) sempre verde(s); textura papirácea(s);
margem(ns) serrilhada(s); forma lanceolada(s); ápice(s) apiculado(s)/mucronado(s). Inflorescência: raque da inflorescência(s)
curta(s) menor que às bainha(s) foliar(es); tipo de inflorescência(s) capituliforme(s); bráctea-involucral(ais) cor verde com
ápice(s) vermelho ou vináceo; forma lanceolada(s)/ápice(s) acuminado(s). Flor: bráctea(s) floral(ais) cor branca; forma
lanceolada(s)/margem(ns) inteira/ápice(s) acuminado(s)/carenada(s)/menor que sépala(s); pedicelo(s) presente(s); sépala(s) cor
esverdeada; simetria simétrica(s); forma lanceolada(s)/margem(ns) inteira/ápice(s) agudo(s)/carenada(s); pétala(s) cor verde
basal(ais) e ápice(s) branco; forma oblonga(s)/conata(s) até a(s) metade/ápice(s) arredondado(s)/cuculada(s)/apêndice(s) das
pétala(s) presente(s)/calosidade(s) presente(s); ovário(s) oboval(ais). Fruto: cor verde.

Forma de Vida
Erva

Substrato
Terrícola

DISTRIBUIÇÃO

Nativa, é endêmica do Brasil

Domínios Fitogeográficos
Mata Atlântica

Tipos de Vegetação
Floresta Ombrófila (Floresta Pluvial)

Distribuição Geográfica
Ocorrências confirmadas
Sudeste (São Paulo)

MATERIAL TESTEMUNHO

G. Martinelli, 15940, RB, 342246,  (RB00141237)

BIBLIOGRAFIA

Leme, E. 2000. Bromélias da Mata Atlântica: Nidularium. Rio de Janeiro, GMT, 263p.
Moreira, B. A.; Wanderley, M. G. L. and Martinelli, G. Nidularium Lem.. In: Wanderley, M.G.L.; Shepherd, G.J.; Melhem,
T.S.; Giulietti. (Org.). Flora Fanerogâmica do Estado de São Paulo. São Paulo: Imprensa Oficial do Estado de São Paulo, 2007,
v. 5, p. 95-109. Disponível em: <https://www.infraestruturameioambiente.sp.gov.br/institutodebotanica/wp-content/uploads/
sites/235/2016/06/FFESP-Volume-V_06_24.pdf>
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Angiospermas Bromeliaceae A.Juss.

Nidularium organense Leme
DESCRIÇÃO

Folha: roseta(s) foliar(es) infundibuliforme(s); lâmina(s) foliar(es) cor concolor(es) com mancha(s) vinácea ou rósea;
textura papirácea(s); margem(ns) serreada(s); forma ligulada(s); ápice(s) agudo(s)/apiculado(s). Inflorescência: raque da
inflorescência(s) curta(s) menor que às bainha(s) foliar(es); tipo de inflorescência(s) capituliforme(s); bráctea-involucral(ais)
cor vermelha; forma oval(ais)/ápice(s) agudo(s)/ápice(s) apiculado(s). Flor: bráctea(s) floral(ais) cor branca/castanha; forma
oval(ais)/margem(ns) inteira/ápice(s) agudo(s)/ápice(s) apiculado(s)/ápice(s) obtuso(s); pedicelo(s) ausente(s); sépala(s) cor
branca com ápice(s) vermelho; simetria assimétrica(s); forma lanceolada(s)/margem(ns) inteira/ápice(s) agudo(s); pétala(s) cor
branca; forma cuculada(s)/calosidade(s) presente(s); ovário(s) oblongo(s). Fruto: cor castanho.

Forma de Vida
Erva

Substrato
Epífita

DISTRIBUIÇÃO

Nativa, é endêmica do Brasil

Domínios Fitogeográficos
Mata Atlântica

Tipos de Vegetação
Floresta Ombrófila (Floresta Pluvial)

Distribuição Geográfica
Ocorrências confirmadas
Sudeste (Rio de Janeiro)

MATERIAL TESTEMUNHO

E.M.C. Leme, 1779, HB

BIBLIOGRAFIA

Leme, E. 2000. Bromélias da Mata Atlântica: Nidularium. Rio de Janeiro, GMT, 263p.
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Angiospermas Bromeliaceae A.Juss.

Nidularium picinguabense Leme
DESCRIÇÃO

Folha: roseta(s) foliar(es) infundibuliforme(s); lâmina(s) foliar(es) cor concolor(es) sempre verde(s); textura papirácea(s);
margem(ns) serrilhada(s); forma linear(es) lanceolada(s) canaliculada(s)/ligulada(s); ápice(s) acuminado(s). Inflorescência:
raque da inflorescência(s) curta(s) menor que às bainha(s) foliar(es); tipo de inflorescência(s) capituliforme(s); bráctea-
involucral(ais) cor verde com ápice(s) vermelho ou vináceo/vermelha; forma oval(ais)/ápice(s) acuminado(s)/ápice(s)
caudado(s). Flor: bráctea(s) floral(ais) cor branca; forma linear(es)/margem(ns) inteira/ápice(s) agudo(s)/ápice(s) acuminado(s)/
carenada(s)/menor que sépala(s); pedicelo(s) ausente(s); sépala(s) cor branca/vermelha; simetria assimétrica(s); forma
lanceolada(s)/elíptica(s)/margem(ns) inteira/ápice(s) agudo(s)/carenada(s); pétala(s) cor branca; forma oblonga(s)/conata(s)
até a(s) metade/ápice(s) arredondado(s)/cuculada(s)/apêndice(s) das pétala(s) ausente(s)/calosidade(s) presente(s); ovário(s)
elíptico(s). Fruto: cor alvo.

Forma de Vida
Erva

Substrato
Epífita, Terrícola

DISTRIBUIÇÃO

Nativa, é endêmica do Brasil

Domínios Fitogeográficos
Mata Atlântica

Tipos de Vegetação
Floresta Ombrófila (Floresta Pluvial)

Distribuição Geográfica
Ocorrências confirmadas
Sudeste (Rio de Janeiro, São Paulo)

MATERIAL TESTEMUNHO

G. Martinelli, 4197, RB, HB

BIBLIOGRAFIA

Leme, E. 2000. Bromélias da Mata Atlântica: Nidularium. Rio de Janeiro, GMT, 263p.
Moreira, B. A.; Wanderley, M. G. L. and Martinelli, G. Nidularium Lem.. In: Wanderley, M.G.L.; Shepherd, G.J.; Melhem,
T.S.; Giulietti. (Org.). Flora Fanerogâmica do Estado de São Paulo. São Paulo: Imprensa Oficial do Estado de São Paulo, 2007,
v. 5, p. 95-109. Disponível em: <https://www.infraestruturameioambiente.sp.gov.br/institutodebotanica/wp-content/uploads/
sites/235/2016/06/FFESP-Volume-V_06_24.pdf>
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Angiospermas Bromeliaceae A.Juss.

Nidularium procerum Lindm.
Este tratamento é composto pelos seguintes táxons: Nidularium procerum, .

Tem como sinônimo
basiônimo Nidularium procerum  Lindm. var.  procerum
heterotípico Aechmea purpurea Baker
heterotípico Karatas cardinalis Mez
heterotípico Nidularium affine Mez
heterotípico Nidularium gracile Tardivo
heterotípico Nidularium insulare E.Pereira & Leme
heterotípico Nidularium insularis E.Pereira & Leme
heterotípico Nidularium kermesianum F.J.Müll. ex Mez
heterotípico Nidularium meeanum Leme et al.
heterotípico Nidularium porphyreum Mez
heterotípico Nidularium procerum  var.  kermesianum (F.J.Müll. ex Mez) Reitz
heterotípico Nidularium uleanum Stellfeld

DESCRIÇÃO

Folha: roseta(s) foliar(es) infundibuliforme(s); lâmina(s) foliar(es) cor concolor(es) sempre verde(s)/discolor(es) na(s) face(s)
adaxial verde e na(s) face(s) abaxial vinácea ou purpúrea; textura cartácea(s); margem(ns) serrilhada(s); forma lanceolada(s);
ápice(s) agudo(s)/apiculado(s). Inflorescência: raque da inflorescência(s) curta(s) menor que às bainha(s) foliar(es)/longa(s)
maior(es) que às bainha(s) foliar(es); tipo de inflorescência(s) capituliforme(s); bráctea-involucral(ais) cor verde; forma
lanceolada(s)/ápice(s) acuminado(s)/ápice(s) agudo(s). Flor: bráctea(s) floral(ais) cor branca/verde; forma lanceolada(s)/
ápice(s) acuminado(s)/carenada(s)/menor que sépala(s); pedicelo(s) ausente(s); sépala(s) cor verde; simetria simétrica(s); forma
lanceolada(s)/margem(ns) inteira/ápice(s) agudo(s)/carenada(s); pétala(s) cor branca e ápice(s) azulado; forma oblonga(s)/
conata(s) na(s) base/ápice(s) arredondado(s)/cuculada(s)/apêndice(s) das pétala(s) ausente(s)/calosidade(s) presente(s); ovário(s)
elíptico(s). Fruto: cor verde.

Forma de Vida
Erva

Substrato
Epífita, Rupícola, Terrícola

DISTRIBUIÇÃO

Nativa, é endêmica do Brasil

Domínios Fitogeográficos
Mata Atlântica

Tipos de Vegetação
Floresta Estacional Semidecidual, Floresta Ombrófila (Floresta Pluvial), Manguezal, Restinga

Distribuição Geográfica
Ocorrências confirmadas
Nordeste (Bahia)
Sudeste (Espírito Santo, Rio de Janeiro, São Paulo)
Sul (Paraná, Rio Grande do Sul, Santa Catarina)

MATERIAL TESTEMUNHO

G. Martinelli, 19345, RB,  (RB01174569), Rio de Janeiro
G. Martinelli, 2568, RB, US, GUA, HB
P. Leitman, 139, RB, 509554,  (RB00620712)
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Angiospermas Bromeliaceae A.Juss.

M. Verdi, 5503, FURB, 32353,  (FURB01133), Paraná
P. Leitman, 303, RB, 512100,  (RB00642711)

BIBLIOGRAFIA

Leme, E. 2000. Bromélias da Mata Atlântica: Nidularium. Rio de Janeiro, GMT, 263p.
Moreira, B. A.; Wanderley, M. G. L. and Martinelli, G. Nidularium Lem.. In: Wanderley, M.G.L.; Shepherd, G.J.; Melhem,
T.S.; Giulietti. (Org.). Flora Fanerogâmica do Estado de São Paulo. São Paulo: Imprensa Oficial do Estado de São Paulo, 2007,
v. 5, p. 95-109. Disponível em: <https://www.infraestruturameioambiente.sp.gov.br/institutodebotanica/wp-content/uploads/
sites/235/2016/06/FFESP-Volume-V_06_24.pdf>
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Angiospermas Bromeliaceae A.Juss.

Nidularium purpureum Beer
Este tratamento é composto pelos seguintes táxons: Nidularium purpureum, .

Tem como sinônimo
homotípico Karatas purpurea (Beer) Antoine
heterotípico Karatas discolor (Beer) Gentil
heterotípico Nidularium discolor Beer
heterotípico Nidularium wettsteinii Mez
heterotípico Tillandsia discolor (Beer) Antoine

DESCRIÇÃO

Folha: roseta(s) foliar(es) infundibuliforme(s); lâmina(s) foliar(es) cor concolor(es) verde ou vináceo purpúreo para base;
textura cartácea(s); margem(ns) serrilhada(s); forma linear(es)/lanceolada(s); ápice(s) agudo(s)/acuminado(s). Inflorescência:
raque da inflorescência(s) longa(s) maior(es) que às bainha(s) foliar(es); tipo de inflorescência(s) capituliforme(s); bráctea-
involucral(ais) cor verde/verde com ápice(s) róseo purpúreo; forma lanceolada(s)/oval(ais)/ápice(s) acuminado(s). Flor:
bráctea(s) floral(ais) cor rósea; forma oval-lanceolada(s)/margem(ns) serrilhada(s)/ápice(s) agudo(s)/ápice(s) apiculado(s)/
carena(s) ausente(s)/menor que sépala(s); pedicelo(s) presente(s); sépala(s) cor vermelha; simetria simétrica(s); forma
elíptica(s)/ápice(s) apiculado(s)/carena(s) ausente(s); pétala(s) cor branca e ápice(s) róseo; forma oblonga(s)/conata(s) mais
da metade/ápice(s) arredondado(s)/ereta(s)/cuculada(s)/apêndice(s) das pétala(s) ausente(s)/calosidade(s) presente(s); ovário(s)
subclavado(s). Fruto: cor vermelho.

Forma de Vida
Erva

Substrato
Epífita, Rupícola, Terrícola

DISTRIBUIÇÃO

Nativa, é endêmica do Brasil

Domínios Fitogeográficos
Mata Atlântica

Tipos de Vegetação
Floresta Estacional Semidecidual, Floresta Ombrófila (Floresta Pluvial)

Distribuição Geográfica
Ocorrências confirmadas
Sudeste (Minas Gerais, Rio de Janeiro)

MATERIAL TESTEMUNHO

G. Martinelli, 1229, RB

BIBLIOGRAFIA

Leme, E. 2000. Bromélias da Mata Atlântica: Nidularium. Rio de Janeiro, GMT, 263p.
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Angiospermas Bromeliaceae A.Juss.

Nidularium rolfianum Leme
DESCRIÇÃO

Folha: roseta(s) foliar(es) infundibuliforme(s); lâmina(s) foliar(es) cor concolor(es) sempre verde(s); textura papirácea(s);
margem(ns) serrilhada(s); forma linear(es) lanceolada(s) canaliculada(s); ápice(s) acuminado(s)/apiculado(s). Inflorescência:
raque da inflorescência(s) curta(s) menor que às bainha(s) foliar(es)/longa(s) maior(es) que às bainha(s) foliar(es); tipo de
inflorescência(s) capituliforme(s); bráctea-involucral(ais) cor verde com ápice(s) vermelho/laranja avermelhada; forma
ovada(s)/ápice(s) agudo(s)/ápice(s) apiculado(s). Flor: bráctea(s) floral(ais) cor verde; forma oval-lanceolada(s)/ápice(s)
agudo(s)/ápice(s) apiculado(s)/carenada(s)/menor que sépala(s)/tamanho igual(ais) às sépala(s); pedicelo(s) ausente(s); sépala(s)
cor esverdeada; simetria assimétrica(s); forma lanceolada(s)/obovada(s)/ápice(s) agudo(s)/ápice(s) apiculado(s)/carenada(s);
pétala(s) cor verde com margem(ns) branca; forma linear(es)/cuculada(s)/calosidade(s) presente(s); ovário(s) subclavado(s).
Fruto: cor verde.

Forma de Vida
Erva

DISTRIBUIÇÃO

Nativa, é endêmica do Brasil

Domínios Fitogeográficos
Mata Atlântica

Tipos de Vegetação
Floresta Ombrófila (Floresta Pluvial)

Distribuição Geográfica
Ocorrências confirmadas
Sudeste (São Paulo)

MATERIAL TESTEMUNHO

E.M.C. Leme, 6405, RB, 479881,  (RB00557857), Typus

BIBLIOGRAFIA

Leme, E.M.C. 2009. A new Nidularium species from the Atlantic Forest of São Paulo State, Brazil, and issues against nominal
extinction. Journal of the Bromeliad Society 59(6): 245-255.
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Angiospermas Bromeliaceae A.Juss.

Nidularium rosulatum Ule
DESCRIÇÃO

Folha: roseta(s) foliar(es) infundibuliforme(s); lâmina(s) foliar(es) cor concolor(es) sempre verde(s); textura cartácea(s);
margem(ns) serrilhada(s); forma linear(es)/lanceolada(s); ápice(s) agudo(s)/apiculado(s). Inflorescência: raque da
inflorescência(s) curta(s) menor que às bainha(s) foliar(es); tipo de inflorescência(s) capituliforme(s); bráctea-involucral(ais)
cor verde/vermelha; forma triangular(es) lanceolada(s)/ápice(s) agudo(s)/ápice(s) apiculado(s). Flor: bráctea(s) floral(ais) cor
verde; forma lanceolada(s)/oblonga(s)/ápice(s) agudo(s)/ápice(s) apiculado(s)/mucronada(s)/carena(s) ausente(s)/menor que
sépala(s); pedicelo(s) presente(s); sépala(s) cor verde; simetria simétrica(s); forma elíptica(s)/oblonga(s)/margem(ns) inteira/
ápice(s) agudo(s)/ápice(s) apiculado(s)/carena(s) ausente(s); pétala(s) cor branca com margem(ns) arroxeada; forma oblonga(s)/
ápice(s) arredondado(s)/cuculada(s)/calosidade(s) presente(s); ovário(s) subclavado(s). Fruto: cor alvo/castanho.

Forma de Vida
Erva

Substrato
Terrícola

DISTRIBUIÇÃO

Nativa, é endêmica do Brasil

Domínios Fitogeográficos
Mata Atlântica

Tipos de Vegetação
Restinga

Distribuição Geográfica
Ocorrências confirmadas
Sudeste (Rio de Janeiro)

MATERIAL TESTEMUNHO

G. Martinelli, 5625, RB

BIBLIOGRAFIA

Leme, E. 2000. Bromélias da Mata Atlântica: Nidularium. Rio de Janeiro, GMT, 263p.
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Angiospermas Bromeliaceae A.Juss.

Nidularium rubens Mez
DESCRIÇÃO

Folha: roseta(s) foliar(es) infundibuliforme(s); lâmina(s) foliar(es) cor discolor(es) na(s) face(s) adaxial verde e na(s) face(s)
abaxial vinácea ou purpúrea; textura papirácea(s); margem(ns) serrilhada(s); forma linear(es) lanceolada(s) canaliculada(s);
ápice(s) acuminado(s). Inflorescência: raque da inflorescência(s) curta(s) menor que às bainha(s) foliar(es); tipo de
inflorescência(s) capituliforme(s); bráctea-involucral(ais) cor verde com ápice(s) vermelho ou vináceo/vermelha; forma
lanceolada(s)/oval(ais)/ápice(s) acuminado(s). Flor: bráctea(s) floral(ais) cor branca; forma margem(ns) inteira/margem(ns)
serrilhada(s)/ápice(s) agudo(s)/menor que sépala(s); pedicelo(s) ausente(s); sépala(s) cor branca com ápice(s) vermelho/
vermelha; simetria assimétrica(s); forma oval(ais)/oblonga(s)/ápice(s) agudo(s); pétala(s) cor branca; forma oblonga(s)/
conata(s) até a(s) metade/ápice(s) arredondado(s)/cuculada(s)/apêndice(s) das pétala(s) ausente(s)/calosidade(s) presente(s);
ovário(s) oboval(ais). Fruto: cor alvo.

Forma de Vida
Erva

Substrato
Terrícola

DISTRIBUIÇÃO

Nativa, é endêmica do Brasil

Domínios Fitogeográficos
Mata Atlântica

Tipos de Vegetação
Floresta Ombrófila (Floresta Pluvial)

Distribuição Geográfica
Ocorrências confirmadas
Sudeste (Rio de Janeiro, São Paulo)

MATERIAL TESTEMUNHO

A.F.M. Glaziou, 13248, P (P00753365), P (P00753364), P (P00753363), K,  (K000322184), Typus
F.C. Hoehne, 8624, US, SP

BIBLIOGRAFIA

Leme, E. 2000. Bromélias da Mata Atlântica: Nidularium. Rio de Janeiro, GMT, 263p.
Moreira, B. A.; Wanderley, M. G. L. and Martinelli, G. Nidularium Lem.. In: Wanderley, M.G.L.; Shepherd, G.J.; Melhem,
T.S.; Giulietti. (Org.). Flora Fanerogâmica do Estado de São Paulo. São Paulo: Imprensa Oficial do Estado de São Paulo, 2007,
v. 5, p. 95-109. Disponível em: <https://www.infraestruturameioambiente.sp.gov.br/institutodebotanica/wp-content/uploads/
sites/235/2016/06/FFESP-Volume-V_06_24.pdf>
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Angiospermas Bromeliaceae A.Juss.

Nidularium rutilans E.Morren
Tem como sinônimo
homotípico Karatas rutilans (E.Morren) Baker
heterotípico Nidularium regelioides Ule

DESCRIÇÃO

Folha: roseta(s) foliar(es) infundibuliforme(s); lâmina(s) foliar(es) cor concolor(es) com mancha(s) vinácea ou rósea; textura
papirácea(s); margem(ns) serrilhada(s); forma ligulada(s); ápice(s) acuminado(s). Inflorescência: raque da inflorescência(s)
curta(s) menor que às bainha(s) foliar(es); tipo de inflorescência(s) capituliforme(s); bráctea-involucral(ais) cor rósea; forma
oval(ais)/ápice(s) apiculado(s). Flor: bráctea(s) floral(ais) cor rósea/vinácea; forma oval(ais)/margem(ns) serrilhada(s)/
ápice(s) obtuso(s)/menor que sépala(s); pedicelo(s) presente(s); sépala(s) cor vinácea; simetria simétrica(s); forma obovada(s)/
margem(ns) inteira/ápice(s) agudo(s)/carenada(s); pétala(s) cor branca e ápice(s) róseo/rosa; forma oblonga(s)/conata(s)
até a(s) metade/ápice(s) arredondado(s)/cuculada(s)/apêndice(s) das pétala(s) ausente(s)/calosidade(s) presente(s); ovário(s)
subclavado(s). Fruto: cor alvo.

Forma de Vida
Erva

Substrato
Epífita, Terrícola

DISTRIBUIÇÃO

Nativa, é endêmica do Brasil

Domínios Fitogeográficos
Mata Atlântica

Tipos de Vegetação
Floresta Ombrófila (Floresta Pluvial)

Distribuição Geográfica
Ocorrências confirmadas
Sudeste (Rio de Janeiro, São Paulo)

MATERIAL TESTEMUNHO

E.M.C. Leme, 770, RB, 185625,  (RB00241077)
Loefgren, A., CGG2951, SP, 12325,  (SP008956)
D. Sucre, 3013, RB
A.F.M. Glaziou, 16444, P (P00162715), Typus
C. Baez, 896, RB, ,  (RB01176849), Rio de Janeiro
C. Baez, 896, RB, ,  (RB01176849), Rio de Janeiro

BIBLIOGRAFIA

Leme, E. 2000. Bromélias da Mata Atlântica: Nidularium. Rio de Janeiro, GMT, 263p.
Moreira, B. A.; Wanderley, M. G. L. and Martinelli, G. Nidularium Lem.. In: Wanderley, M.G.L.; Shepherd, G.J.; Melhem,
T.S.; Giulietti. (Org.). Flora Fanerogâmica do Estado de São Paulo. São Paulo: Imprensa Oficial do Estado de São Paulo, 2007,
v. 5, p. 95-109. Disponível em: <https://www.infraestruturameioambiente.sp.gov.br/institutodebotanica/wp-content/uploads/
sites/235/2016/06/FFESP-Volume-V_06_24.pdf>
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Angiospermas Bromeliaceae A.Juss.

Nidularium scheremetiewii Regel
Tem como sinônimo
homotípico Karatas scheremetiewii (Regel) Antoine
heterotípico Caraguata serrata Antoine
heterotípico Karatas neglecta Baker
heterotípico Nidularium corcovadense Ule
heterotípico Nidularium neglectum (Baker) Lindm.

DESCRIÇÃO

Folha: roseta(s) foliar(es) infundibuliforme(s); lâmina(s) foliar(es) cor concolor(es) sempre verde(s); textura cartácea(s);
margem(ns) serrilhada(s); forma linear(es) lanceolada(s) canaliculada(s); ápice(s) acuminado(s). Inflorescência: raque
da inflorescência(s) longa(s) maior(es) que às bainha(s) foliar(es); tipo de inflorescência(s) capituliforme(s); bráctea-
involucral(ais) cor vermelha; forma lanceolada(s)/ápice(s) agudo(s)/ápice(s) longo(s) acuminado(s). Flor: bráctea(s) floral(ais)
cor verde; forma oval-lanceolada(s)/margem(ns) inteira/ápice(s) agudo(s)/ápice(s) apiculado(s)/carena(s) ausente(s)/menor
que sépala(s)/tamanho igual(ais) às sépala(s); pedicelo(s) ausente(s); sépala(s) cor esverdeada; simetria simétrica(s); forma
elíptica(s)/ápice(s) agudo(s)/ápice(s) apiculado(s)/carena(s) ausente(s); pétala(s) cor branca e ápice(s) azulado; forma linear(es)/
conata(s) até a(s) metade/ápice(s) arredondado(s)/cuculada(s)/apêndice(s) das pétala(s) ausente(s)/calosidade(s) presente(s);
ovário(s) subclavado(s). Fruto: cor verde/alvo.

Forma de Vida
Erva

Substrato
Rupícola, Terrícola

DISTRIBUIÇÃO

Nativa, é endêmica do Brasil

Domínios Fitogeográficos
Mata Atlântica

Tipos de Vegetação
Floresta Ombrófila (Floresta Pluvial)

Distribuição Geográfica
Ocorrências confirmadas
Sudeste (Espírito Santo, Minas Gerais, Rio de Janeiro, São Paulo)
Sul (Santa Catarina)
Possíveis ocorrências
Sul (Paraná)

MATERIAL TESTEMUNHO

D. Sucre, 1713, RB

BIBLIOGRAFIA

Leme, E. 2000. Bromélias da Mata Atlântica: Nidularium. Rio de Janeiro, GMT, 263p.
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Angiospermas Bromeliaceae A.Juss.

Nidularium serratum Leme
Tem como sinônimo
homotípico Nidularium purpureum  var.  coeruleum E.Pereira & Moutinho

DESCRIÇÃO

Folha: roseta(s) foliar(es) infundibuliforme(s); lâmina(s) foliar(es) cor concolor(es) sempre verde(s); textura cartácea(s);
margem(ns) serrilhada(s); forma linear(es); ápice(s) acuminado(s). Inflorescência: raque da inflorescência(s) longa(s)
maior(es) que às bainha(s) foliar(es); tipo de inflorescência(s) capituliforme(s); bráctea-involucral(ais) cor verde com ápice(s)
vermelho ou vináceo; forma elíptica(s)/ápice(s) longo(s) acuminado(s). Flor: bráctea(s) floral(ais) cor verde; forma ovada(s)/
lanceolada(s)/ápice(s) agudo(s)/ápice(s) apiculado(s)/menor que sépala(s); pedicelo(s) presente(s); sépala(s) cor verde; simetria
simétrica(s); forma lanceolada(s)/elíptica(s)/margem(ns) inteira/ápice(s) agudo(s); pétala(s) cor branca e ápice(s) azulado; forma
oblonga(s)/conata(s) mais da metade/ápice(s) arredondado(s)/cuculada(s)/apêndice(s) das pétala(s) ausente(s)/calosidade(s)
presente(s); ovário(s) subclavado(s). Fruto: cor alvo.

Forma de Vida
Erva

Substrato
Epífita, Rupícola, Terrícola

DISTRIBUIÇÃO

Nativa, é endêmica do Brasil

Domínios Fitogeográficos
Mata Atlântica

Tipos de Vegetação
Floresta Ombrófila (Floresta Pluvial)

Distribuição Geográfica
Ocorrências confirmadas
Sudeste (Espírito Santo, Rio de Janeiro)

MATERIAL TESTEMUNHO

G. Martinelli, 1119, RB
Luiz K. Correia de Araujo, s.n., RB, 432215,  (RB00647449), Rio de Janeiro

BIBLIOGRAFIA

Leme, E. 2000. Bromélias da Mata Atlântica: Nidularium. Rio de Janeiro, GMT, 263p.
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Angiospermas Bromeliaceae A.Juss.

Nidularium utriculosum Ule
Tem como sinônimo
homotípico Karatas utriculosa (Ule) Bois

DESCRIÇÃO

Folha: roseta(s) foliar(es) infundibuliforme(s); lâmina(s) foliar(es) cor concolor(es) sempre verde(s); textura cartácea(s);
margem(ns) serrilhada(s); forma linear(es) lanceolada(s) não canaliculada(s)/lanceolada(s); ápice(s) agudo(s)/acuminado(s).
Inflorescência: raque da inflorescência(s) longa(s) maior(es) que às bainha(s) foliar(es); tipo de inflorescência(s)
capituliforme(s); bráctea-involucral(ais) cor verde com ápice(s) vermelho; forma lanceolada(s)/ápice(s) agudo(s)/ápice(s)
acuminado(s) curvo(s). Flor: bráctea(s) floral(ais) cor branca/verde; forma oval-lanceolada(s)/margem(ns) serrilhada(s)/ápice(s)
agudo(s)/ápice(s) apiculado(s)/carena(s) ausente(s)/menor que sépala(s); pedicelo(s) ausente(s); sépala(s) cor esverdeada;
simetria simétrica(s); forma lanceolada(s)/margem(ns) inteira/ápice(s) agudo(s); pétala(s) cor branca e ápice(s) azulado/
verde com margem(ns) branca; forma oblonga(s)/conata(s) até a(s) metade/ápice(s) arredondado(s)/cuculada(s)/apêndice(s) das
pétala(s) ausente(s)/calosidade(s) presente(s); ovário(s) subclavado(s). Fruto: cor verde.

Forma de Vida
Erva

DISTRIBUIÇÃO

Nativa, é endêmica do Brasil

Domínios Fitogeográficos
Mata Atlântica

Tipos de Vegetação
Restinga

Distribuição Geográfica
Ocorrências confirmadas
Sudeste (Rio de Janeiro)

MATERIAL TESTEMUNHO

E.M.C. Leme, 769, HB, SEL, RB, 371472,  (RB00647444)

BIBLIOGRAFIA

Leme, E. 2000. Bromélias da Mata Atlântica: Nidularium. Rio de Janeiro, GMT, 263p.
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Angiospermas Bromeliaceae A.Juss.

Nidularium viridipetalum Leme
DESCRIÇÃO

Folha: roseta(s) foliar(es) infundibuliforme(s); lâmina(s) foliar(es) cor concolor(es) com mancha(s) vinácea ou rósea;
textura cartácea(s); margem(ns) serrilhada(s); forma linear(es); ápice(s) agudo(s)/apiculado(s). Inflorescência: raque
da inflorescência(s) longa(s) maior(es) que às bainha(s) foliar(es); tipo de inflorescência(s) capituliforme(s); bráctea-
involucral(ais) cor verde com ápice(s) vermelho ou vináceo; forma triangular(es) lanceolada(s)/ápice(s) agudo(s)/ápice(s)
apiculado(s). Flor: bráctea(s) floral(ais) cor verde/vermelha; forma lanceolada(s)/margem(ns) serrilhada(s)/ápice(s) agudo(s)/
ápice(s) apiculado(s)/carena(s) ausente(s)/maior(es) que sépala(s); pedicelo(s) presente(s); sépala(s) cor esverdeada/vinácea/
purpúrea; simetria simétrica(s); forma elíptica(s)/margem(ns) inteira/ápice(s) acuminado(s); pétala(s) cor verde no tubo
da corola e amarelo no ápice(s); forma oblonga(s) ovada(s)/conata(s) mais da metade/cuculada(s)/apêndice(s) das pétala(s)
ausente(s)/calosidade(s) presente(s); ovário(s) subclavado(s). Fruto: cor purpúreo.

Forma de Vida
Erva

Substrato
Epífita

DISTRIBUIÇÃO

Nativa, é endêmica do Brasil

Domínios Fitogeográficos
Mata Atlântica

Tipos de Vegetação
Floresta Ombrófila (Floresta Pluvial)

Distribuição Geográfica
Ocorrências confirmadas
Sudeste (Rio de Janeiro)

MATERIAL TESTEMUNHO

Menescal, R., s.n., HB, 78484
L.C. Giordano, 631, RB, 280479,  (RB00647452), Rio de Janeiro

BIBLIOGRAFIA

Leme, E. 2000. Bromélias da Mata Atlântica: Nidularium. Rio de Janeiro, GMT, 263p.
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Angiospermas Bromeliaceae A.Juss.

Orthophytum Beer
Este tratamento é composto pelos seguintes táxons: Orthophytum, Orthophytum alagoanum, Orthophytum alvimii, Orthophytum
arcanum, Orthophytum argentum, Orthophytum atalaiense, Orthophytum boudetianum, Orthophytum braunii, Orthophytum
buranhense, Orthophytum cearense, Orthophytum conquistense, Orthophytum cristaliense, Orthophytum diamantinense,
Orthophytum disjunctum, Orthophytum duartei, Orthophytum eddie-estevesii, Orthophytum elegans, Orthophytum erigens,
Orthophytum estevesii, Orthophytum falconii, Orthophytum foliosum, Orthophytum fosterianum, Orthophytum glabrum,
Orthophytum graomogolense, Orthophytum grossiorum, Orthophytum guaratingense, Orthophytum gurkenii, Orthophytum
harleyi, Orthophytum horridum, Orthophytum jabrense, Orthophytum jacaraciense, Orthophytum lanuginosum, Orthophytum
lemei, Orthophytum leprosum, Orthophytum macroflorum, Orthophytum magalhaesii, Orthophytum maracasense, Orthophytum
mello-barretoi, Orthophytum minimum, Orthophytum piranianum, Orthophytum pseudostoloniferum, Orthophytum
pseudovagans, Orthophytum riocontense, Orthophytum roseolilacinum, Orthophytum santaritense, Orthophytum santosianum,
Orthophytum saxicola, Orthophytum schulzianum, Orthophytum striatifolium, Orthophytum sucrei, Orthophytum toscanoi,
Orthophytum triunfense, Orthophytum vagans, Orthophytum vasconcelosianum, Orthophytum zanonii.

COMO CITAR

Louzada, R.B. 2020. Orthophytum in Flora do Brasil 2020. Jardim Botânico do Rio de Janeiro. Disponível em: http://
floradobrasil.jbrj.gov.br/reflora/floradobrasil/FB6274.

Tem como sinônimo
homotípico Prantleia Mez
heterotípico Cryptanthopsis Ule

DESCRIÇÃO

Forma de Vida
Erva

Substrato
Epífita, Rupícola, Terrícola

DISTRIBUIÇÃO

Nativa, é endêmica do Brasil

Domínios Fitogeográficos
Caatinga, Cerrado, Mata Atlântica

Tipos de Vegetação
Caatinga (stricto sensu), Campo Rupestre, Cerrado (lato sensu), Floresta Estacional Semidecidual, Floresta Ombrófila (Floresta
Pluvial), Vegetação Sobre Afloramentos Rochosos

Distribuição Geográfica
Ocorrências confirmadas
Nordeste (Alagoas, Bahia, Ceará, Paraíba, Pernambuco, Rio Grande do Norte, Sergipe)
Sudeste (Espírito Santo, Minas Gerais)

CHAVE DE IDENTIFICAÇÃO

1 Inflorescências sésseis ou pedunculadas em espigas de glomérulos.......................... 2
– Inflorescências pedunculadas em espigas ou espigas de espigas........................... 11
2 Inflorescências sésseis; plantas longo-caulescentes....................................... 3
– Inflorescências pedunculadas; plantas curto-caulescentes................................. 5
3 Inflorescências simples, em espigas................................... O. vagans; O. arcanum
– Inflorescências compostas, em espigas de glomérulos.................................... 4
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Angiospermas Bromeliaceae A.Juss.

4 Lâminas foliares densamente lepidotas em ambas as faces; acúleos 0,6–1 mm compr. O. zanonii; O. vasconcelosianum
– Lâminas foliares adaxialmente glabras; acúleos 2–3,5 mm compr............... O. pseudovagans
5 Pétalas alvas, ápice agudo; espécie crescendo sobre afloramentos graníticos no domínio da Floresta Atlântica   O. foliosum
– Pétalas verdes com lobos alvos ou verde-amareladas, ápice obtuso-cuculado; espécies crescendo sobre afloramentos graníticos
na Cadeia do Espinhaço (MG)........................................................................... 6
6 Lâminas foliares 30–90 cm compr.; face adaxial glabra................................. 7
– Lâminas foliares 10–20 cm compr.; face adaxial esparsamente lepidota a densamente lepidota.. 8
7 Lâminas foliares com a face abaxial lepidota, fortemente estriada; ocorrendo no Planalto de Diamantina         O. diamantinense
–Lâminas foliares com a face abaxial glabra, sem estrias evidentes; ocorrendo em Grão Mogol e Cristália – MG O.
graomogolense
8 Sépalas ca. 30 mm compr., linear-triangulares, face abaxial glabra, alaranjadas; pétalas verde-amareladas      O. eddie-estevesii
– Sépalas 15–27 mm compr., estreitamente triangulares, face abaxial lepidota ou lanoso-lepidota no ápice, verdes; pétalas verdes
com margem dos lobos alvos........................................................................... 9
9 Lâminas foliares com a face adaxial esparsamente lepidota................... O. mello-barretoi
– Lâminas foliares com a face adaxial densamente lepidota............................... 10
10 Pétalas 22–25 mm compr................................... O. piranianum; O. cristaliense
– Pétalas ca. 37 mm compr. .............................................. O. schulzianum
11 Inflorescências simples, em espigas................................................ 12
– Inflorescências compostas, em espigas de espigas...................................... 21
12 Espécies crescendo em afloramentos graníticos na Caatinga............................ 13
– Espécies crescendo sobre afloramentos graníticos na Floresta Atlântica.................... 16
13 Espécie restrita ao Ceará ou Alagoas............................. O. cearense; O. alagoanum
– Espécies restritas à Bahia ........................................................ 14
14 Entrenós do pedúnculo conspícuos; sépalas vermelhas........................ O. conquistense
– Entrenós do pedúnculo inconspícuos; sépalas verdes ou róseas............................ 15
15 Folhas 20–35; pétalas 24–28 mm compr.; ovário lanoso-lepidoto....... O. harleyi; O. santosianum
– Folhas ca. 10; pétalas ca. 18 mm compr.; ovário lepidoto............... O. saxicola; O. minimum
16 Brácteas florais verdes na base tornando-se vermelhas em direção ao ápice, completamente vermelhas ou vináceas; pétalas
verdes com lobos alvos 17
– Brácteas florais verdes ou verde-amareladas; pétalas alvas.............................. 18
17 Plantas com 30–38 cm altura; bainhas indistintas das lâminas; lâminas foliares 11–22 cm compr., verde-claras; brácteas florais
vermelhas, as mais internas verdes, face abaxial glabra.................................................... 
.......................................................................... O. sucrei
– Plantas com ca. 17 cm altura; bainhas distintas das lâminas; lâminas foliares 8–9 cm compr., verde escuras; brácteas florais
vináceas, face abaxial densamente lepidota .................................................... O. boudetianum
18 Lâminas foliares 0,6–0,7 cm larg........................................ O. guaratingense
– Lâminas foliares 1–2,2 cm larg. ................................................... 19
19 Lâminas foliares glabras em ambas as faces, verdes............................. O. estevesii
– Lâminas foliares densamente lepidota na face abaxial, glabras ou com escamas dispostas em estrias longitudinais, vermelho-
pálidas ou vermelho-escuras.............................................................................. 20
20 Lâminas foliares com face adaxial glabra............................. O. pseudostoloniferum
– Lâminas foliares com escamas dispostas em estrias longitudinais na face adaxial.... O. striatifolium
21 Plantas não formando rosetas durante a antese; bainhas indistintas das lâminas foliares ...... 22
– Plantas formando rosetas durante a antese; bainhas distintas das lâminas foliares............ 25
22 Lâminas foliares e brácteas dos pedúnculo com a face abaxial glabra............... O. glabrum
– Lâminas foliares e brácteas do pedúnculo com a face abaxial densamente lepidota........... 23
23 Brácteas florais lepidotas................................................. O. leprosum
– Brácteas florais glabras.......................................................... 24
24 Lâminas foliares 3–8 cm compr., oval-lanceoladas, verdes; brácteas florais vermelhas.. O. falconii
– Lâminas foliares 11–18 cm compr., estreitamente lanceoladas, vermelhas; brácteas florais verdes. 
......................................................................... O. erigens
25 Lâminas foliares com face abaxial glabra ou lanoso-lepidota........................... 26
– Lâminas foliares com a face abaxial densamente lepidota............................... 34
26 Lâminas foliares com a face abaxial lepidota na base, glabra em direção ao ápice........... 27
– Lâminas foliares com a face abaxial lanoso-lepidota................................... 29
27 Sépalas 30–37 mm compr.; pétalas 43–57 mm compr. ...................... O. macroflorum
– Sépalas 13–17 mm compr.; pétalas 15–21 cm compr. ................................. 28
28 Folhas 12–17; lâminas 22–30 cm compr., acúleos antrorsos, ápice pungente; pedúnculos 30–36 cm compr.; Alagoas  O.
atalaiense

1524

Coleção Flora do Brasil 2020 - Jardim Botânico do Rio de Janeiro



Angiospermas Bromeliaceae A.Juss.

– Folhas ca. 5; lâminas 10– 12,5 cm compr., acúleos retrorsos, ápice acuminado; pedúnculos ca. 12 cm compr.; Bahia    O.
jacaraciense
29 Lâminas foliares com a face adaxial glabra......................................... 30
– Lâminas foliares com a face adaxial esparsamente a densamente lanoso-lepidotas ou com listras transversais formada pelas
escamas  31
30 Planta 16–25 cm altura; lâminas foliares 15–18 cm compr., vermelho-pálidas; inflorescências 5–7 cm compr.             O.
grossiorum
– Planta 40–90 cm altura; lâminas foliares 45–55 cm compr., verdes; inflorescências 18–40 cm compr.    O. alvimii
31 Lâminas foliares com estrias transversais formadas pelas escamas.................. O. gurkenii
– Lâminas foliares com a face adaxial esparsamente a densamente lanoso-lepidotas........... 32
32 Lâminas foliares com a face adaxial esparsamentente lanoso-lepidotas........... O. fosterianum
– Lâminas foliares com a face adaxial densamente lanoso-lepidotas ........................ 33
33 Brácteas florais glabras a esparsamente lanoso-lepidotas, verdes................ O. magalhaesii
– Brácteas florais lanoso-lepidotas, vermelho-pálidas........................... O. lanuginosum
34 Plantas restritas os estados do Espírito Santo e Minas Gerais........................... 35
– Plantas restritas aos estados da Bahia, Sergipe, Alagoas, Pernambuco e Paraíba............. 37
35 Lâminas foliares coriáceas ................................................. O. duartei
– Lâminas foliares duro-coriáceas ................................................... 36
36 Inflorescências (20–)35–40 cm compr.; brácteas florais sem carenas, glabras; sépalas 12–14 mm compr., gabras          O.
horridum
– Inflorescências 12–13 cm compr.; brácteas florais carenadas, esparsamente lanoso-lepidotas;  sépalas 7,5–8 mm compr.,
esparsamente lanoso-lepidotas ......................................................................... O. elegans
37  Brácteas florais e sépalas densamente lanoso-lepidotas........................ O. buranhense
– Brácteas florais densamente a esparsamente lepidotas ou glabras ......................... 38
38 Lâminas foliares com ambas as faces densamente lepidotas............................ 39
– Lâminas foliares com a face abaxial densamente lepidota e face adaxial esparsamente lepidotas a glabras         43
39 Plantas restritas aos estados da Paraíba e Pernambuco................................ 40
– Plantas restritas os estados da Bahia e Sergipe........................................ 42
40 Plantas propagando-se através de brotações na base da roseta; pedúnculos longos, 18–31 cm compr.; inflorescências em
espigas de espigas laxas     O. disjunctum
– Plantas propagando-se através de estolões alongados; pedúnculos curtos 4–9 cm compr.; inflorescências em espigas de espigas
congestas        41
41 Lâminas foliares 11–20 cm compr., canaliculadas; anteras sub-basifixas........... O. triunfense
– Lâminas foliares 23–33 cm compr., planas; anteras dorsifixas ..................... O. jabrense
42 Lâminas foliares com acúleos glabros; pedúnculos vináceo-escuros; brácteas florais ultrapassando as sépalas, vináceo-escuras;
sépalas vináceo-escuras; ovário glabro ............................................................ O. argentum
– Lâminas foliares com acúleos lepidotos na base; pedúnculos verdes; brácteas florais não ultrapassando as sépalas, verdes;
sépalas verdes; ovário lanoso-lepidoto ................................................................. O. torcanoi
43 Brácteas florais e sépalas verdes.................................................. 44
– Brácteas florais e sépalas vináceo-escuras a vermelhas.................................. 45
44 Plantas com 32–75 cm altura; lâminas foliares 25–64 cm compr.; inflorescências em espgas de espigas laxas   O. maracasense
– Plantas com 10–20 cm altura; lâminas foliares ca. 13 cm compr.; infloresc6encias em espigas de espigas congestas       O.
braunii
45 Lâminas foliares suculentas, face adaxial glabra; flores 19–23 cm compr.; sépalas vináceo-escuras
...................................................................... O. riocontense
– Lâminas foliares não suculentas, face adaxial esparsamente lepidota; flores 10–15 mm compr.; sépalas vermelhas        O. lemei
 

BIBLIOGRAFIA

Louzada, R.B. & Wanderley, M.G.L. 2010. Revision of Orthophytum (Bromeliaceae): the species with sessile inflorescences.
Phytotaxa 13: 1-26.
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Orthophytum alagoanum Leme &
A.P.Fontana
DESCRIÇÃO

Caule: caule(s) curto(s) caulescente(s). Folha: folha(s) formando roseta(s); lâmina(s) foliar(es) coriácea(s); lâmina(s) foliar(es)
face(s) abaxial esparsamente lepidota(s)/densamente lepidota(s). Inflorescência: inflorescência(s) pedunculada(s); pedúnculo(s)
curto(s); indumento dos pedúnculo(s) densamente lanoso(s) lepidoto(s); inflorescência(s) composta(s); inflorescência(s) em
espiga(s) de espiga(s). Flor: bráctea(s) floral(ais) face(s) abaxial densamente lepidota(s); bráctea(s) floral(ais) face(s) adaxial
esparsamente lepidota(s); bráctea(s) floral(ais) vermelha; sépala(s) vermelha; pétala(s) esverdeada.

Forma de Vida
Erva

Substrato
Rupícola

DISTRIBUIÇÃO

Nativa, é endêmica do Brasil

Domínios Fitogeográficos
Caatinga

Tipos de Vegetação
Vegetação Sobre Afloramentos Rochosos

Distribuição Geográfica
Ocorrências confirmadas
Nordeste (Alagoas)

MATERIAL TESTEMUNHO

A.P. Fontana, 8970, RB, Alagoas
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Orthophytum alvimii W.Weber
Tem como sinônimo
heterotípico Orthophytum teofilo-otonense Leme & L.Kollmann

DESCRIÇÃO

Caule: caule(s) curto(s) caulescente(s). Folha: folha(s) formando roseta(s) anterior(es) ao desenvolvimento do pedúnculo(s);
lâmina(s) foliar(es) fortemente coriácea(s); lâmina(s) foliar(es) face(s) abaxial lanoso(s) lepidota(s). Inflorescência:
inflorescência(s) pedunculada(s); pedúnculo(s) longo(s); indumento dos pedúnculo(s) lanoso(s) lepidoto(s); inflorescência(s)
composta(s); inflorescência(s) em espiga(s) de espiga(s). Flor: bráctea(s) floral(ais) face(s) abaxial lepidota(s); bráctea(s)
floral(ais) face(s) adaxial glabra(s); bráctea(s) floral(ais) verde; sépala(s) verde; pétala(s) branca.

Forma de Vida
Erva

Substrato
Rupícola

DISTRIBUIÇÃO

Nativa, é endêmica do Brasil

Domínios Fitogeográficos
Mata Atlântica

Tipos de Vegetação
Vegetação Sobre Afloramentos Rochosos

Distribuição Geográfica
Ocorrências confirmadas
Nordeste (Bahia)
Sudeste (Minas Gerais)

MATERIAL TESTEMUNHO

A. Seidel, 866, HB
R.B. Louzada et al., 90, SP, Minas Gerais
A. Seidel, 967, HAL, Bahia, Typus

IMAGENS DE CAMPO/ILUSTRAÇÕES
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Angiospermas Bromeliaceae A.Juss.

Figura 1: Orthophytum alvimii W.Weber

Figura 2: Orthophytum alvimii W.Weber
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Orthophytum arcanum Leme
DESCRIÇÃO

Caule: caule(s) curto(s) caulescente(s). Folha: folha(s) formando roseta(s); lâmina(s) foliar(es) coriácea(s); lâmina(s) foliar(es)
face(s) abaxial glabra(s). Inflorescência: inflorescência(s) séssil(eis); pedúnculo(s) ausente(s); indumento dos pedúnculo(s)
ausente(s); inflorescência(s) composta(s); inflorescência(s) em espiga(s) de glomérulo(s). Flor: bráctea(s) floral(ais) face(s)
abaxial glabra(s); bráctea(s) floral(ais) face(s) adaxial glabra(s); bráctea(s) floral(ais) vermelha; sépala(s) vermelha; pétala(s)
branca.

Forma de Vida
Erva

Substrato
Rupícola

DISTRIBUIÇÃO

Nativa, é endêmica do Brasil

Domínios Fitogeográficos
Mata Atlântica

Tipos de Vegetação
Campo Rupestre

Distribuição Geográfica
Ocorrências confirmadas
Sudeste (Minas Gerais)

MATERIAL TESTEMUNHO

R. Vasconcelos, s.n., RB, Minas Gerais, Typus
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Orthophytum argentum Louzada & Wand.
DESCRIÇÃO

Caule: caule(s) curto(s) caulescente(s). Folha: folha(s) formando roseta(s); lâmina(s) foliar(es) fortemente coriácea(s);
lâmina(s) foliar(es) face(s) abaxial densamente lepidota(s). Inflorescência: inflorescência(s) pedunculada(s); pedúnculo(s)
longo(s); indumento dos pedúnculo(s) lanoso(s) lepidoto(s); inflorescência(s) composta(s); inflorescência(s) em espiga(s) de
espiga(s). Flor: bráctea(s) floral(ais) face(s) abaxial esparsamente lanoso(s) lepidoto(s); bráctea(s) floral(ais) face(s) adaxial
glabra(s); bráctea(s) floral(ais) vinácea; sépala(s) vermelha; pétala(s) esverdeada.

Forma de Vida
Erva

Substrato
Rupícola

DISTRIBUIÇÃO

Nativa, é endêmica do Brasil

Domínios Fitogeográficos
Caatinga

Tipos de Vegetação
Campo Rupestre

Distribuição Geográfica
Ocorrências confirmadas
Nordeste (Bahia)

MATERIAL TESTEMUNHO

R.B. Louzada, 110, SP, HUEFS, Bahia, Typus

IMAGENS DE CAMPO/ILUSTRAÇÕES

Figura 1: Orthophytum argentum Louzada & Wand.

BIBLIOGRAFIA
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LOUZADA, R.B. & WANDERLEY, M.G.L. 2011. A new species of Orthophytum (Bromeliaceae) from Chapada Diamantina,
Bahia, Brazil. Phytotaxa, 28: 27–30.
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Orthophytum atalaiense J.A.Siqueira &
Leme
DESCRIÇÃO

Caule: caule(s) curto(s) caulescente(s). Folha: folha(s) formando roseta(s); lâmina(s) foliar(es) fortemente coriácea(s);
lâmina(s) foliar(es) face(s) abaxial glabra(s). Inflorescência: inflorescência(s) pedunculada(s); pedúnculo(s) longo(s);
indumento dos pedúnculo(s) lanoso(s) lepidoto(s); inflorescência(s) composta(s); inflorescência(s) em espiga(s) de espiga(s).
Flor: bráctea(s) floral(ais) face(s) abaxial glabra(s); bráctea(s) floral(ais) face(s) adaxial glabra(s)/lepidota(s); bráctea(s)
floral(ais) verde; sépala(s) verde; pétala(s) esverdeada.

Forma de Vida
Erva

Substrato
Rupícola

DISTRIBUIÇÃO

Nativa, é endêmica do Brasil

Domínios Fitogeográficos
Mata Atlântica

Tipos de Vegetação
Vegetação Sobre Afloramentos Rochosos

Distribuição Geográfica
Ocorrências confirmadas
Nordeste (Alagoas)

MATERIAL TESTEMUNHO

J.A. Siqueira Filho, 1307, UFP,  (UFP033800), HB, Alagoas, Typus
E.M.C. Leme, 6631, UFP, 43913,  (UFP043913), Alagoas

IMAGENS DE CAMPO/ILUSTRAÇÕES
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Angiospermas Bromeliaceae A.Juss.

Figura 1: Orthophytum atalaiense J.A.Siqueira & Leme

Figura 2: Orthophytum atalaiense J.A.Siqueira & Leme

BIBLIOGRAFIA

Siqueira-Filho, J.A. & Leme, E.M.C. 2007. Fragmentos de Mata Atlântica do Nordeste: Biodiversidade, conservação e suas
bromélias. Andrea Jakobsson Estúdio Editorial Ltda., Rio de Janeiro. 416 p.

1533

Coleção Flora do Brasil 2020 - Jardim Botânico do Rio de Janeiro

https://imagemcampo.jbrj.gov.br/producao%2Fimagens_de_campo%2F800039.jpg


Angiospermas Bromeliaceae A.Juss.

Orthophytum boudetianum Leme &
L.Kollmann
DESCRIÇÃO

Caule: caule(s) curto(s) caulescente(s). Folha: folha(s) formando roseta(s); lâmina(s) foliar(es) coriácea(s); lâmina(s)
foliar(es) face(s) abaxial lepidota(s). Inflorescência: inflorescência(s) pedunculada(s); pedúnculo(s) longo(s); indumento
dos pedúnculo(s) lanoso(s) lepidoto(s); inflorescência(s) simples; inflorescência(s) em espiga(s). Flor: bráctea(s) floral(ais)
face(s) abaxial densamente lepidota(s); bráctea(s) floral(ais) face(s) adaxial glabra(s); bráctea(s) floral(ais) vinácea; sépala(s)
vermelha; pétala(s) esverdeada.

Forma de Vida
Erva

Substrato
Rupícola

DISTRIBUIÇÃO

Nativa, é endêmica do Brasil

Domínios Fitogeográficos
Mata Atlântica

Tipos de Vegetação
Vegetação Sobre Afloramentos Rochosos

Distribuição Geográfica
Ocorrências confirmadas
Sudeste (Espírito Santo)

MATERIAL TESTEMUNHO

H.Q. Boudet Fernandes, 3002, RB, 479751,  (RB00557714), MBML, HB, Espírito Santo, Typus

IMAGENS DE CAMPO/ILUSTRAÇÕES

Figura 1: Orthophytum boudetianum Leme & L.Kollmann
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Figura 2: Orthophytum boudetianum Leme & L.Kollmann

BIBLIOGRAFIA

Leme, E.M.C. & Kollmann, L. 2007, Studies on Orthophytum - Part VI. Three new species from espírito Santo, Brazil. J.
Bromeliad. Soc. 57: 149-158.
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Orthophytum braunii Leme
DESCRIÇÃO

Caule: caule(s) curto(s) caulescente(s). Folha: folha(s) formando roseta(s); lâmina(s) foliar(es) coriácea(s); lâmina(s) foliar(es)
face(s) abaxial densamente lepidota(s). Inflorescência: inflorescência(s) pedunculada(s); pedúnculo(s) curto(s); indumento dos
pedúnculo(s) lanoso(s) lepidoto(s); inflorescência(s) composta(s); inflorescência(s) em espiga(s) de espiga(s). Flor: bráctea(s)
floral(ais) face(s) abaxial lepidota(s); bráctea(s) floral(ais) face(s) adaxial lepidota(s); bráctea(s) floral(ais) verde/amarela;
sépala(s) verde/amarela; pétala(s) branca.

Forma de Vida
Erva

Substrato
Rupícola

DISTRIBUIÇÃO

Nativa, é endêmica do Brasil

Domínios Fitogeográficos
Caatinga

Tipos de Vegetação
Campo Rupestre

Distribuição Geográfica
Ocorrências confirmadas
Nordeste (Bahia)

MATERIAL TESTEMUNHO

E.E. Pereira & P. Braun, E-343, HB, Bahia, Typus

IMAGENS DE CAMPO/ILUSTRAÇÕES

Figura 1: Orthophytum braunii Leme

BIBLIOGRAFIA
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Leme, E.M.C. 1994. Novas bromeliáceas nativas do Brasil - XII. Pabstia 5: 12-15
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Orthophytum buranhense Leme &
A.P.Fontana
DESCRIÇÃO

Caule: caule(s) curto(s) caulescente(s). Folha: folha(s) formando roseta(s); lâmina(s) foliar(es) fortemente coriácea(s);
lâmina(s) foliar(es) face(s) abaxial densamente lepidota(s). Inflorescência: inflorescência(s) pedunculada(s); pedúnculo(s)
longo(s); indumento dos pedúnculo(s) densamente lanoso(s) lepidoto(s); inflorescência(s) composta(s); inflorescência(s) em
espiga(s) de espiga(s). Flor: bráctea(s) floral(ais) face(s) abaxial densamente lepidota(s); bráctea(s) floral(ais) face(s) adaxial
densamente lanoso(s) lepidota(s); bráctea(s) floral(ais) verde; sépala(s) verde; pétala(s) esverdeada.

Forma de Vida
Erva

Substrato
Rupícola

DISTRIBUIÇÃO

Nativa, é endêmica do Brasil

Domínios Fitogeográficos
Mata Atlântica

Tipos de Vegetação
Vegetação Sobre Afloramentos Rochosos

Distribuição Geográfica
Ocorrências confirmadas
Nordeste (Bahia)

MATERIAL TESTEMUNHO

E.M.C. Leme, 7775, MBML, RB, 458895,  (RB00515890), Typus
E.M.C. Leme, 7778, RB, 458894,  (RB00515889)

BIBLIOGRAFIA

Leme, E.M.C. & Fontana, A.P. 2010. Studies on Orthophytum - Part XI: Three New Species from Bahia and Minas Gerais.
Journal of the Bromeliad Society 60(2): 56-61.
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Angiospermas Bromeliaceae A.Juss.

Orthophytum cearense Leme &
F.Monteiro
DESCRIÇÃO

Caule: caule(s) curto(s) caulescente(s). Folha: folha(s) formando roseta(s); lâmina(s) foliar(es) coriácea(s); lâmina(s) foliar(es)
face(s) abaxial densamente lepidota(s). Inflorescência: inflorescência(s) pedunculada(s); pedúnculo(s) curto(s); indumento dos
pedúnculo(s) lanoso(s) lepidoto(s); inflorescência(s) simples; inflorescência(s) em espiga(s). Flor: bráctea(s) floral(ais) face(s)
abaxial densamente lepidota(s); bráctea(s) floral(ais) face(s) adaxial esparsamente lanoso(s) lepidota(s); bráctea(s) floral(ais)
vermelha; sépala(s) vermelha; pétala(s) branca.

Forma de Vida
Erva

Substrato
Rupícola, Terrícola

DISTRIBUIÇÃO

Nativa, é endêmica do Brasil

Domínios Fitogeográficos
Caatinga

Tipos de Vegetação
Caatinga (stricto sensu), Vegetação Sobre Afloramentos Rochosos

Distribuição Geográfica
Ocorrências confirmadas
Nordeste (Ceará)

MATERIAL TESTEMUNHO

F.J.S. Monteiro, 201, RB, 501425,  (RB00595257), Ceará, Typus
F.J.S. Monteiro, 126, RB, 501426,  (RB00595258), Ceará
F.J.S. Monteiro, 135, RB, 501427,  (RB00595259), Ceará

BIBLIOGRAFIA

Elton M. C. Leme, Claudio Nicoletti de Fraga, Ludovic J. C. Kollmann, Gregory K. Brown, Walter Till, Otávio B.C. Ribeiro,
Marlon C. Machado, Fernando J. S. Monteiro & André Paviotti Fontana. 2010. Miscellaneous New Species of Brazilian
Bromeliaceae. Rodriguésia 61(1): 21-67.

1539

Coleção Flora do Brasil 2020 - Jardim Botânico do Rio de Janeiro

http://reflora.jbrj.gov.br/files/voucher.html?imagem=DZI/rb/0/59/52/57/00595257.dzi
http://reflora.jbrj.gov.br/files/voucher.html?imagem=DZI/rb/0/59/52/58/00595258.dzi
http://reflora.jbrj.gov.br/files/voucher.html?imagem=DZI/rb/0/59/52/59/00595259.dzi


Angiospermas Bromeliaceae A.Juss.

Orthophytum conquistense Leme &
M.Machado
DESCRIÇÃO

Caule: caule(s) curto(s) caulescente(s). Folha: folha(s) formando roseta(s); lâmina(s) foliar(es) levemente coriácea(s);
lâmina(s) foliar(es) face(s) abaxial lepidota(s). Inflorescência: inflorescência(s) pedunculada(s); pedúnculo(s) curto(s);
indumento dos pedúnculo(s) lanoso(s) lepidoto(s); inflorescência(s) simples; inflorescência(s) em espiga(s). Flor: bráctea(s)
floral(ais) face(s) abaxial lepidota(s); bráctea(s) floral(ais) face(s) adaxial glabra(s); bráctea(s) floral(ais) verde; sépala(s)
vermelha; pétala(s) branca.

Forma de Vida
Erva

Substrato
Rupícola

DISTRIBUIÇÃO

Nativa, é endêmica do Brasil

Domínios Fitogeográficos
Caatinga

Tipos de Vegetação
Caatinga (stricto sensu), Vegetação Sobre Afloramentos Rochosos

Distribuição Geográfica
Ocorrências confirmadas
Nordeste (Bahia)

MATERIAL TESTEMUNHO

E.M.C. Leme, 6019, RB, 479748,  (RB00557711), Bahia, Typus
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Angiospermas Bromeliaceae A.Juss.

Orthophytum cristaliense Leme
DESCRIÇÃO

Caule: caule(s) curto(s) caulescente(s). Folha: folha(s) formando roseta(s); lâmina(s) foliar(es) fortemente coriácea(s);
lâmina(s) foliar(es) face(s) abaxial lanoso(s) lepidota(s). Inflorescência: inflorescência(s) pedunculada(s); pedúnculo(s)
longo(s)/curto(s); indumento dos pedúnculo(s) lanoso(s) lepidoto(s); inflorescência(s) composta(s); inflorescência(s) em
espiga(s) de glomérulo(s). Flor: bráctea(s) floral(ais) face(s) abaxial glabra(s); bráctea(s) floral(ais) face(s) adaxial glabra(s);
bráctea(s) floral(ais) verde; sépala(s) vermelha; pétala(s) esverdeada.

Forma de Vida
Erva

Substrato
Rupícola

DISTRIBUIÇÃO

Nativa, é endêmica do Brasil

Domínios Fitogeográficos
Cerrado

Tipos de Vegetação
Campo Rupestre

Distribuição Geográfica
Ocorrências confirmadas
Sudeste (Minas Gerais)

MATERIAL TESTEMUNHO

E.M.C. Leme, 9424, RB, Minas Gerais, Typus
G. Martinelli, 11305, RB, 234841,  (RB00780573), Minas Gerais
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Angiospermas Bromeliaceae A.Juss.

Orthophytum diamantinense Leme
Tem como sinônimo
heterotípico Orthophytum gouveianum Leme & O.B.C.Ribeiro

DESCRIÇÃO

Caule: caule(s) curto(s) caulescente(s). Folha: folha(s) formando roseta(s); lâmina(s) foliar(es) fortemente coriácea(s);
lâmina(s) foliar(es) face(s) abaxial lepidota(s). Inflorescência: inflorescência(s) pedunculada(s); pedúnculo(s) longo(s);
indumento dos pedúnculo(s) lanoso(s) lepidoto(s); inflorescência(s) composta(s); inflorescência(s) em espiga(s) de
glomérulo(s). Flor: bráctea(s) floral(ais) face(s) abaxial esparsamente lepidota(s); bráctea(s) floral(ais) face(s) adaxial
lepidota(s); bráctea(s) floral(ais) verde; sépala(s) verde; pétala(s) esverdeada.

Forma de Vida
Erva

Substrato
Rupícola, Terrícola

DISTRIBUIÇÃO

Nativa, é endêmica do Brasil

Domínios Fitogeográficos
Cerrado

Tipos de Vegetação
Campo Rupestre

Distribuição Geográfica
Ocorrências confirmadas
Sudeste (Minas Gerais)

MATERIAL TESTEMUNHO

E.M.C. Leme, 1825, HB, Minas Gerais, Typus
M.G.L. Wanderley, 2623, SP, Minas Gerais

IMAGENS DE CAMPO/ILUSTRAÇÕES

Figura 1: Orthophytum diamantinense Leme
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Angiospermas Bromeliaceae A.Juss.

BIBLIOGRAFIA

Leme, E.M.C. 2008. Studies on Orthophytum - Part IX. The “subcomplex mello-barretoi” and another new species. J. Bromeliad
Soc. . Bromeliad Soc. 58(6): 257-261.
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Angiospermas Bromeliaceae A.Juss.

Orthophytum disjunctum L.B.Sm.
Este tratamento é composto pelos seguintes táxons: Orthophytum disjunctum, .

Tem como sinônimo
heterotípico Orthophytum disjunctum  var.  minus L.B.Sm.

DESCRIÇÃO

Caule: caule(s) curto(s) caulescente(s). Folha: folha(s) formando roseta(s); lâmina(s) foliar(es) coriácea(s); lâmina(s) foliar(es)
face(s) abaxial densamente lepidota(s). Inflorescência: inflorescência(s) pedunculada(s); pedúnculo(s) longo(s); indumento
dos pedúnculo(s) lanoso(s) lepidoto(s); inflorescência(s) composta(s); inflorescência(s) em espiga(s) de espiga(s). Flor:
bráctea(s) floral(ais) face(s) abaxial densamente lepidota(s); bráctea(s) floral(ais) face(s) adaxial lepidota(s); bráctea(s)
floral(ais) verde; sépala(s) verde; pétala(s) esverdeada.

Forma de Vida
Erva

Substrato
Rupícola

DISTRIBUIÇÃO

Nativa, é endêmica do Brasil

Domínios Fitogeográficos
Caatinga, Mata Atlântica

Tipos de Vegetação
Floresta Estacional Semidecidual, Vegetação Sobre Afloramentos Rochosos

Distribuição Geográfica
Ocorrências confirmadas
Nordeste (Alagoas, Paraíba, Pernambuco, Rio Grande do Norte)

MATERIAL TESTEMUNHO

M. Foster, 2419, US, Pernambuco, Typus
D. Lima, 50-592, IPA, Pernambuco, Typus
R. B. Louzada, 149, RB, 582997,  (RB00801177)

IMAGENS DE CAMPO/ILUSTRAÇÕES
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Angiospermas Bromeliaceae A.Juss.

Figura 1: Orthophytum disjunctum L.B.Sm.

Figura 2: Orthophytum disjunctum L.B.Sm.

BIBLIOGRAFIA

Siqueira-Filho, J.A. & Leme, E.M.C. 2006. Fragmentos de Mata Atlântica do Nordeste: Biodiversidade, conservação e suas
bromélias. Andrea Jakobsson Estúdio Editorial Ltda., Rio de Janeiro. 416 p.
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Angiospermas Bromeliaceae A.Juss.

Orthophytum duartei L.B.Sm.
DESCRIÇÃO

Caule: caule(s) curto(s) caulescente(s). Folha: folha(s) formando roseta(s); lâmina(s) foliar(es) levemente coriácea(s);
lâmina(s) foliar(es) face(s) abaxial lepidota(s)/esparsamente lepidota(s). Inflorescência: inflorescência(s) pedunculada(s);
pedúnculo(s) longo(s); indumento dos pedúnculo(s) glabro(s); inflorescência(s) composta(s); inflorescência(s) em espiga(s)
de espiga(s). Flor: bráctea(s) floral(ais) face(s) abaxial glabra(s); bráctea(s) floral(ais) face(s) adaxial glabra(s); bráctea(s)
floral(ais) verde; sépala(s) verde; pétala(s) branca.

Forma de Vida
Erva

Substrato
Rupícola

DISTRIBUIÇÃO

Nativa, é endêmica do Brasil

Domínios Fitogeográficos
Mata Atlântica

Tipos de Vegetação
Vegetação Sobre Afloramentos Rochosos

Distribuição Geográfica
Ocorrências confirmadas
Sudeste (Espírito Santo, Minas Gerais)

MATERIAL TESTEMUNHO

A.P. Duarte, 3910, RB, 94378,  (RB00562504), Typus

BIBLIOGRAFIA

Louzada, R.B. 2012. Revisão taxonômica e filogenia de Orthophytum Beer (Bromeliaceae, Bromelioideae). Tese de Doutorado.
Universidade de São Paulo. São Paulo. Pp. 186.
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Angiospermas Bromeliaceae A.Juss.

Orthophytum eddie-estevesii Leme
DESCRIÇÃO

Caule: caule(s) curto(s) caulescente(s). Folha: folha(s) formando roseta(s); lâmina(s) foliar(es) fortemente coriácea(s);
lâmina(s) foliar(es) face(s) abaxial lepidota(s). Inflorescência: inflorescência(s) pedunculada(s); pedúnculo(s) curto(s);
indumento dos pedúnculo(s) lanoso(s) lepidoto(s); inflorescência(s) composta(s); inflorescência(s) em espiga(s) de
glomérulo(s). Flor: bráctea(s) floral(ais) face(s) abaxial lepidota(s); bráctea(s) floral(ais) face(s) adaxial esparsamente
lepidota(s); bráctea(s) floral(ais) verde; sépala(s) laranja; pétala(s) verde amarelada.

Forma de Vida
Erva

Substrato
Rupícola

DISTRIBUIÇÃO

Nativa, é endêmica do Brasil

Domínios Fitogeográficos
Cerrado

Tipos de Vegetação
Campo Rupestre

Distribuição Geográfica
Ocorrências confirmadas
Sudeste (Minas Gerais)

MATERIAL TESTEMUNHO

E.E. Pereira, 499, HB, Minas Gerais, Typus

BIBLIOGRAFIA

Louzada, R.B. 2012. Revisão taxonômica e filogenia de Orthophytum Beer (Bromeliaceae, Bromelioideae). Tese de Doutorado.
Universidade de São Paulo. São Paulo. Pp. 186.
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Angiospermas Bromeliaceae A.Juss.

Orthophytum elegans Leme
Tem como sinônimo
heterotípico Orthophytum brejoense Leme, E.H.Souza & Vidigal

DESCRIÇÃO

Caule: caule(s) curto(s) caulescente(s). Folha: folha(s) formando roseta(s) anterior(es) ao desenvolvimento do pedúnculo(s);
lâmina(s) foliar(es) fortemente coriácea(s); lâmina(s) foliar(es) face(s) abaxial densamente lepidota(s). Inflorescência:
inflorescência(s) pedunculada(s); pedúnculo(s) longo(s); indumento dos pedúnculo(s) densamente lanoso(s) lepidoto(s);
inflorescência(s) composta(s); inflorescência(s) em espiga(s) de espiga(s). Flor: bráctea(s) floral(ais) face(s) abaxial
densamente lepidota(s); bráctea(s) floral(ais) face(s) adaxial glabra(s); bráctea(s) floral(ais) verde; sépala(s) verde; pétala(s)
esverdeada.

Forma de Vida
Erva

Substrato
Terrícola

DISTRIBUIÇÃO

Nativa, é endêmica do Brasil

Domínios Fitogeográficos
Caatinga, Cerrado

Tipos de Vegetação
Caatinga (stricto sensu), Cerrado (lato sensu)

Distribuição Geográfica
Ocorrências confirmadas
Sudeste (Minas Gerais)

MATERIAL TESTEMUNHO

E.M.C. Leme, 7425, RB, 479888,  (RB00557864), Typus
E.M.C. Leme, 7420, RB, 479886,  (RB00557862), Typus

BIBLIOGRAFIA

Louzada, R.B. 2012. Revisão taxonômica e filogenia de Orthophytum Beer (Bromeliaceae, Bromelioideae). Tese de Doutorado.
Universidade de São Paulo. São Paulo. Pp. 186.
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Angiospermas Bromeliaceae A.Juss.

Orthophytum erigens Leme
Tem como sinônimo
heterotípico Orthophytum formosense Leme

DESCRIÇÃO

Caule: caule(s) curto(s) caulescente(s). Folha: folha(s) formando roseta(s) anterior(es) ao desenvolvimento do pedúnculo(s);
lâmina(s) foliar(es) coriácea(s); lâmina(s) foliar(es) face(s) abaxial lepidota(s). Inflorescência: inflorescência(s)
pedunculada(s); pedúnculo(s) longo(s); indumento dos pedúnculo(s) lanoso(s) lepidoto(s); inflorescência(s) composta(s);
inflorescência(s) em espiga(s) de espiga(s). Flor: bráctea(s) floral(ais) face(s) abaxial lepidota(s); bráctea(s) floral(ais) face(s)
adaxial lepidota(s); bráctea(s) floral(ais) verde; sépala(s) verde; pétala(s) esverdeada.

Forma de Vida
Erva

Substrato
Terrícola

DISTRIBUIÇÃO

Nativa, é endêmica do Brasil

Domínios Fitogeográficos
Caatinga

Tipos de Vegetação
Campo Rupestre

Distribuição Geográfica
Ocorrências confirmadas
Nordeste (Bahia)

MATERIAL TESTEMUNHO

E.M.C. Leme, 2705, RB, 458802,  (RB00515796), HB, Bahia, Typus

BIBLIOGRAFIA

Leme, E.M.C. & Fontana, A.P. 2010. Studies on Orthophytum - Part XI: Three New Species from Bahia and Minas Gerais.
Journal of the Bromeliad Society 60(2): 62-66.
Louzada, R.B. 2012. Revisão taxonômica e filogenia de Orthophytum Beer (Bromeliaceae, Bromelioideae). Tese de Doutorado.
Universidade de São Paulo. São Paulo. Pp. 186.

1549

Coleção Flora do Brasil 2020 - Jardim Botânico do Rio de Janeiro

http://reflora.jbrj.gov.br/files/voucher.html?imagem=DZI/rb/0/51/57/96/00515796.dzi


Angiospermas Bromeliaceae A.Juss.

Orthophytum estevesii (Rauh) Leme
Tem como sinônimo
basiônimo Orthophytum fosterianum  var.  estevesii Rauh

DESCRIÇÃO

Caule: caule(s) curto(s) caulescente(s). Folha: folha(s) formando roseta(s); lâmina(s) foliar(es) coriácea(s); lâmina(s) foliar(es)
face(s) abaxial glabra(s). Inflorescência: inflorescência(s) pedunculada(s); pedúnculo(s) curto(s); indumento dos pedúnculo(s)
lanoso(s) lepidoto(s); inflorescência(s) simples; inflorescência(s) em espiga(s). Flor: bráctea(s) floral(ais) face(s) abaxial
glabra(s); bráctea(s) floral(ais) face(s) adaxial glabra(s); bráctea(s) floral(ais) verde; sépala(s) verde; pétala(s) branca.

Forma de Vida
Erva

Substrato
Rupícola

DISTRIBUIÇÃO

Nativa, é endêmica do Brasil

Domínios Fitogeográficos
Mata Atlântica

Tipos de Vegetação
Vegetação Sobre Afloramentos Rochosos

Distribuição Geográfica
Ocorrências confirmadas
Sudeste (Espírito Santo, Minas Gerais)

MATERIAL TESTEMUNHO

A.P. Fontana, 2959, RB, 484407,  (RB00568646), Espírito Santo
E.E. Pereira, s.n., HB, 79629, Minas Gerais, Typus

BIBLIOGRAFIA

Louzada, R.B. 2012. Revisão taxonômica e filogenia de Orthophytum Beer (Bromeliaceae, Bromelioideae). Tese de Doutorado.
Universidade de São Paulo. São Paulo. Pp. 186.
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Angiospermas Bromeliaceae A.Juss.

Orthophytum falconii Leme
DESCRIÇÃO

Caule: caule(s) curto(s) caulescente(s). Folha: folha(s) formando roseta(s) anterior(es) ao desenvolvimento do pedúnculo(s);
lâmina(s) foliar(es) coriácea(s); lâmina(s) foliar(es) face(s) abaxial lepidota(s). Inflorescência: inflorescência(s)
pedunculada(s); pedúnculo(s) longo(s); indumento dos pedúnculo(s) esparsamente lanoso(s) lepidoto(s); inflorescência(s)
composta(s); inflorescência(s) em espiga(s) de espiga(s). Flor: bráctea(s) floral(ais) face(s) abaxial esparsamente lepidota(s);
bráctea(s) floral(ais) face(s) adaxial esparsamente lepidota(s); bráctea(s) floral(ais) vermelha; sépala(s) vermelha; pétala(s)
esverdeada.

Forma de Vida
Erva

Substrato
Rupícola, Terrícola

DISTRIBUIÇÃO

Nativa, é endêmica do Brasil

Domínios Fitogeográficos
Mata Atlântica

Tipos de Vegetação
Vegetação Sobre Afloramentos Rochosos

Distribuição Geográfica
Ocorrências confirmadas
Nordeste (Bahia)
Sudeste (Minas Gerais)

MATERIAL TESTEMUNHO

E.M.C. Leme, s.n., HB, 89876, Bahia, Typus

BIBLIOGRAFIA

Louzada, R.B. 2012. Revisão taxonômica e filogenia de Orthophytum Beer (Bromeliaceae, Bromelioideae). Tese de Doutorado.
Universidade de São Paulo. São Paulo. Pp. 186.
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Angiospermas Bromeliaceae A.Juss.

Orthophytum foliosum L.B.Sm.
Tem como sinônimo
heterotípico Orthophytum compactum L.B.Sm.
heterotípico Orthophytum rubiginosum Leme

DESCRIÇÃO

Caule: caule(s) curto(s) caulescente(s). Folha: folha(s) formando roseta(s); lâmina(s) foliar(es) fortemente coriácea(s);
lâmina(s) foliar(es) face(s) abaxial lepidota(s). Inflorescência: inflorescência(s) pedunculada(s); pedúnculo(s) longo(s);
indumento dos pedúnculo(s) lanoso(s) lepidoto(s); inflorescência(s) composta(s); inflorescência(s) em espiga(s) de
glomérulo(s). Flor: bráctea(s) floral(ais) face(s) abaxial esparsamente lepidota(s); bráctea(s) floral(ais) face(s) adaxial
glabra(s); bráctea(s) floral(ais) verde; sépala(s) verde; pétala(s) branca.

Forma de Vida
Erva

Substrato
Rupícola

DISTRIBUIÇÃO

Nativa, é endêmica do Brasil

Domínios Fitogeográficos
Mata Atlântica

Tipos de Vegetação
Vegetação Sobre Afloramentos Rochosos

Distribuição Geográfica
Ocorrências confirmadas
Sudeste (Espírito Santo, Minas Gerais)

MATERIAL TESTEMUNHO

R.C. Forzza, 5073, RB, Espírito Santo
R.B. Louzada, 130, SP, Espírito Santo
M. Foster & R. Foster, 288, GH, R, US, Espírito Santo, Typus

BIBLIOGRAFIA

Louzada, R.B. 2012. Revisão taxonômica e filogenia de Orthophytum Beer (Bromeliaceae, Bromelioideae). Tese de Doutorado.
Universidade de São Paulo. São Paulo. Pp. 186.
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Angiospermas Bromeliaceae A.Juss.

Orthophytum fosterianum L.B.Sm.
Este tratamento é composto pelos seguintes táxons: Orthophytum fosterianum, .

DESCRIÇÃO

Caule: caule(s) curto(s) caulescente(s). Folha: folha(s) formando roseta(s); lâmina(s) foliar(es) levemente coriácea(s);
lâmina(s) foliar(es) face(s) abaxial densamente lanoso(s) lepidota(s). Inflorescência: inflorescência(s) pedunculada(s);
pedúnculo(s) longo(s); indumento dos pedúnculo(s) densamente lanoso(s) lepidoto(s); inflorescência(s) composta(s);
inflorescência(s) em espiga(s) de espiga(s). Flor: bráctea(s) floral(ais) face(s) abaxial lanoso(s) lepidota(s); bráctea(s)
floral(ais) face(s) adaxial glabra(s); bráctea(s) floral(ais) verde; sépala(s) verde; pétala(s) branca.

Forma de Vida
Erva

Substrato
Rupícola

DISTRIBUIÇÃO

Nativa, é endêmica do Brasil

Domínios Fitogeográficos
Mata Atlântica

Tipos de Vegetação
Vegetação Sobre Afloramentos Rochosos

Distribuição Geográfica
Ocorrências confirmadas
Sudeste (Espírito Santo)

MATERIAL TESTEMUNHO

R.B. Louzada et al., 17, Espírito Santo
M. Foster, 2487-A, US, Espírito Santo
A.P. Fontana, 2959, RB, Espírito Santo

BIBLIOGRAFIA

Louzada, R.B. 2012. Revisão taxonômica e filogenia de Orthophytum Beer (Bromeliaceae, Bromelioideae). Tese de Doutorado.
Universidade de São Paulo. São Paulo. Pp. 186.
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Angiospermas Bromeliaceae A.Juss.

Orthophytum glabrum (Mez) Mez
Tem como sinônimo
basiônimo Prantleia glabra Mez
heterotípico Orthophytum disjunctum  var.  viridiflorum Rauh
heterotípico Orthophytum lucidum Leme & H.Luther

DESCRIÇÃO

Caule: caule(s) curto(s) caulescente(s). Folha: folha(s) formando roseta(s) anterior(es) ao desenvolvimento do pedúnculo(s);
lâmina(s) foliar(es) fortemente coriácea(s); lâmina(s) foliar(es) face(s) abaxial glabra(s). Inflorescência: inflorescência(s)
pedunculada(s); pedúnculo(s) longo(s); indumento dos pedúnculo(s) lanoso(s) lepidoto(s)/glabro(s); inflorescência(s)
composta(s); inflorescência(s) em espiga(s) de espiga(s). Flor: bráctea(s) floral(ais) face(s) abaxial esparsamente lanoso(s)
lepidoto(s); bráctea(s) floral(ais) face(s) adaxial glabra(s); bráctea(s) floral(ais) verde; sépala(s) verde; pétala(s) branca.

Forma de Vida
Erva

Substrato
Rupícola

DISTRIBUIÇÃO

Nativa, é endêmica do Brasil

Domínios Fitogeográficos
Mata Atlântica

Tipos de Vegetação
Vegetação Sobre Afloramentos Rochosos

Distribuição Geográfica
Ocorrências confirmadas
Sudeste (Minas Gerais)

MATERIAL TESTEMUNHO

R. B. Louzada, 139, RB, 583281,  (RB00802902), Minas Gerais

BIBLIOGRAFIA

Louzada, R.B. 2012. Revisão taxonômica e filogenia de Orthophytum Beer (Bromeliaceae, Bromelioideae). Tese de Doutorado.
Universidade de São Paulo. São Paulo. Pp. 186.
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Angiospermas Bromeliaceae A.Juss.

Orthophytum graomogolense Leme &
C.C.Paula
Tem como sinônimo
heterotípico Orthophytum viridissimum Leme

DESCRIÇÃO

Caule: caule(s) curto(s) caulescente(s). Folha: folha(s) formando roseta(s); lâmina(s) foliar(es) fortemente coriácea(s);
lâmina(s) foliar(es) face(s) abaxial lepidota(s). Inflorescência: inflorescência(s) pedunculada(s); pedúnculo(s) longo(s)/
curto(s); indumento dos pedúnculo(s) lanoso(s) lepidoto(s); inflorescência(s) composta(s); inflorescência(s) em espiga(s) de
glomérulo(s). Flor: bráctea(s) floral(ais) face(s) abaxial glabra(s); bráctea(s) floral(ais) face(s) adaxial glabra(s); bráctea(s)
floral(ais) verde; sépala(s) verde; pétala(s) esverdeada.

Forma de Vida
Erva

Substrato
Rupícola, Terrícola

DISTRIBUIÇÃO

Nativa, é endêmica do Brasil

Domínios Fitogeográficos
Cerrado

Tipos de Vegetação
Campo Rupestre

Distribuição Geográfica
Ocorrências confirmadas
Sudeste (Minas Gerais)

MATERIAL TESTEMUNHO

R. B. Louzada, 70, RB, 582995,  (RB00801169), Minas Gerais

BIBLIOGRAFIA

Louzada, R.B. 2012. Revisão taxonômica e filogenia de Orthophytum Beer (Bromeliaceae, Bromelioideae). Tese de Doutorado.
Universidade de São Paulo. São Paulo. Pp. 186.
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Angiospermas Bromeliaceae A.Juss.

Orthophytum grossiorum Leme &
C.C.Paula
DESCRIÇÃO

Caule: caule(s) curto(s) caulescente(s). Folha: folha(s) formando roseta(s); lâmina(s) foliar(es) fortemente coriácea(s);
lâmina(s) foliar(es) face(s) abaxial lanoso(s) lepidota(s). Inflorescência: inflorescência(s) pedunculada(s); pedúnculo(s)
longo(s); indumento dos pedúnculo(s) lanoso(s) lepidoto(s); inflorescência(s) composta(s); inflorescência(s) em espiga(s) de
glomérulo(s). Flor: bráctea(s) floral(ais) face(s) abaxial lanoso(s) lepidota(s); bráctea(s) floral(ais) face(s) adaxial glabra(s);
bráctea(s) floral(ais) amarela; sépala(s) amarela; pétala(s) branca.

Forma de Vida
Erva

Substrato
Rupícola

DISTRIBUIÇÃO

Nativa, é endêmica do Brasil

Domínios Fitogeográficos
Mata Atlântica

Tipos de Vegetação
Vegetação Sobre Afloramentos Rochosos

Distribuição Geográfica
Ocorrências confirmadas
Sudeste (Minas Gerais)

MATERIAL TESTEMUNHO

E.M.C. Leme, 5584, HB, VIC, Minas Gerais, Typus

BIBLIOGRAFIA

Louzada, R.B. 2012. Revisão taxonômica e filogenia de Orthophytum Beer (Bromeliaceae, Bromelioideae). Tese de Doutorado.
Universidade de São Paulo. São Paulo. Pp. 186.
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Angiospermas Bromeliaceae A.Juss.

Orthophytum guaratingense Leme &
L.Kollmann
DESCRIÇÃO

Caule: caule(s) curto(s) caulescente(s). Folha: folha(s) formando roseta(s); lâmina(s) foliar(es) coriácea(s); lâmina(s) foliar(es)
face(s) abaxial esparsamente lepidota(s)/densamente lepidota(s). Inflorescência: inflorescência(s) pedunculada(s); pedúnculo(s)
curto(s); indumento dos pedúnculo(s) lanoso(s) lepidoto(s); inflorescência(s) simples; inflorescência(s) em espiga(s). Flor:
bráctea(s) floral(ais) face(s) abaxial glabra(s); bráctea(s) floral(ais) face(s) adaxial glabra(s); bráctea(s) floral(ais) verde/
amarela; sépala(s) verde; pétala(s) branca.

Forma de Vida
Erva

Substrato
Rupícola

DISTRIBUIÇÃO

Nativa, é endêmica do Brasil

Domínios Fitogeográficos
Mata Atlântica

Tipos de Vegetação
Vegetação Sobre Afloramentos Rochosos

Distribuição Geográfica
Ocorrências confirmadas
Nordeste (Bahia)

MATERIAL TESTEMUNHO

E.M.C. Leme, 7784, MBML (MBML040391), MBML (MBML040718), Bahia, Typus

BIBLIOGRAFIA

Leme, E.M.C. & Kollmann, L.J.C. 2010. Studies on Orthophytum - Part X. Two Small-sized New Species. Journal of the
Bromeliad Society 60(1): 5-13.
Louzada, R.B. 2012. Revisão taxonômica e filogenia de Orthophytum Beer (Bromeliaceae, Bromelioideae). Tese de Doutorado.
Universidade de São Paulo. São Paulo. Pp. 186.

1557

Coleção Flora do Brasil 2020 - Jardim Botânico do Rio de Janeiro



Angiospermas Bromeliaceae A.Juss.

Orthophytum gurkenii Hutchison
DESCRIÇÃO

Caule: caule(s) curto(s) caulescente(s). Folha: folha(s) formando roseta(s); lâmina(s) foliar(es) coriácea(s); lâmina(s) foliar(es)
face(s) abaxial lanoso(s) lepidota(s). Inflorescência: inflorescência(s) pedunculada(s); pedúnculo(s) longo(s); indumento dos
pedúnculo(s) lanoso(s) lepidoto(s); inflorescência(s) composta(s); inflorescência(s) em espiga(s) de espiga(s). Flor: bráctea(s)
floral(ais) face(s) abaxial esparsamente lepidota(s); bráctea(s) floral(ais) face(s) adaxial glabra(s); bráctea(s) floral(ais) verde;
sépala(s) verde; pétala(s) branca.

COMENTÁRIO

Reconhecida facilmente pelo indumento lepidoto formando estrias transversais na face adaxial das lâminas foliares.

Forma de Vida
Erva

Substrato
Rupícola

DISTRIBUIÇÃO

Nativa, é endêmica do Brasil

Domínios Fitogeográficos
Mata Atlântica

Tipos de Vegetação
Vegetação Sobre Afloramentos Rochosos

Distribuição Geográfica
Ocorrências confirmadas
Sudeste (Minas Gerais)

MATERIAL TESTEMUNHO

Gurken, L.C., 1002, UC
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Angiospermas Bromeliaceae A.Juss.

Orthophytum harleyi Leme & M.Machado
DESCRIÇÃO

Caule: caule(s) curto(s) caulescente(s). Folha: folha(s) formando roseta(s); lâmina(s) foliar(es) levemente coriácea(s);
lâmina(s) foliar(es) face(s) abaxial lepidota(s). Inflorescência: inflorescência(s) pedunculada(s); pedúnculo(s) curto(s);
indumento dos pedúnculo(s) densamente lanoso(s) lepidoto(s); inflorescência(s) simples; inflorescência(s) em espiga(s). Flor:
bráctea(s) floral(ais) face(s) abaxial lepidota(s)/densamente lepidota(s); bráctea(s) floral(ais) face(s) adaxial lepidota(s);
bráctea(s) floral(ais) verde; sépala(s) verde; pétala(s) branca.

Forma de Vida
Erva

Substrato
Rupícola

DISTRIBUIÇÃO

Nativa, é endêmica do Brasil

Domínios Fitogeográficos
Caatinga

Tipos de Vegetação
Caatinga (stricto sensu)

Distribuição Geográfica
Ocorrências confirmadas
Nordeste (Bahia)

MATERIAL TESTEMUNHO

Machado, M., 180, HUEFS (HUEFS084839), Bahia, Typus
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Angiospermas Bromeliaceae A.Juss.

Orthophytum horridum Leme
Tem como sinônimo
heterotípico Orthophytum disjunctum  var.  angustobracteatum Rauh

DESCRIÇÃO

Caule: caule(s) curto(s) caulescente(s). Folha: folha(s) formando roseta(s); lâmina(s) foliar(es) fortemente coriácea(s);
lâmina(s) foliar(es) face(s) abaxial lepidota(s). Inflorescência: inflorescência(s) pedunculada(s); pedúnculo(s) longo(s);
indumento dos pedúnculo(s) lanoso(s) lepidoto(s); inflorescência(s) composta(s); inflorescência(s) em espiga(s) de espiga(s).
Flor: bráctea(s) floral(ais) face(s) abaxial glabra(s); bráctea(s) floral(ais) face(s) adaxial glabra(s); bráctea(s) floral(ais)
verde; sépala(s) verde; pétala(s) esverdeada.

Forma de Vida
Erva

Substrato
Rupícola

DISTRIBUIÇÃO

Nativa, é endêmica do Brasil

Domínios Fitogeográficos
Mata Atlântica

Tipos de Vegetação
Vegetação Sobre Afloramentos Rochosos

Distribuição Geográfica
Ocorrências confirmadas
Sudeste (Minas Gerais)

MATERIAL TESTEMUNHO

Nahoum, P.I., s.n., SEL, HB, Minas Gerais, Typus
R.B. Louzada, 89, RB, 587926,  (RB00821261), Minas Gerais

IMAGENS DE CAMPO/ILUSTRAÇÕES

Figura 1: Orthophytum horridum Leme
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Angiospermas Bromeliaceae A.Juss.

Figura 2: Orthophytum horridum Leme
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Angiospermas Bromeliaceae A.Juss.

Orthophytum jabrense G.S.Baracho &
J.A.Siqueira
DESCRIÇÃO

Caule: caule(s) curto(s) caulescente(s). Folha: folha(s) formando roseta(s); lâmina(s) foliar(es) fortemente coriácea(s);
lâmina(s) foliar(es) face(s) abaxial densamente lepidota(s). Inflorescência: inflorescência(s) pedunculada(s); pedúnculo(s)
longo(s); indumento dos pedúnculo(s) lanoso(s) lepidoto(s); inflorescência(s) composta(s); inflorescência(s) em espiga(s) de
espiga(s). Flor: bráctea(s) floral(ais) face(s) abaxial lepidota(s); bráctea(s) floral(ais) face(s) adaxial lepidota(s); bráctea(s)
floral(ais) verde; sépala(s) verde; pétala(s) branca.

Forma de Vida
Erva

Substrato
Rupícola

DISTRIBUIÇÃO

Nativa, é endêmica do Brasil

Domínios Fitogeográficos
Caatinga

Tipos de Vegetação
Vegetação Sobre Afloramentos Rochosos

Distribuição Geográfica
Ocorrências confirmadas
Nordeste (Paraíba)

MATERIAL TESTEMUNHO

R.A. Pontes, 267, RB, 418528,  (RB00547972), Paraíba
R.A. Pontes, 265, RB, 418563,  (RB00780505), Paraíba
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Angiospermas Bromeliaceae A.Juss.

Orthophytum jacaraciense Leme
Tem como sinônimo
heterotípico Orthophytum toscanoi  subsp.  atropurpureum Braun & Esteves

DESCRIÇÃO

Caule: caule(s) curto(s) caulescente(s). Folha: folha(s) formando roseta(s); lâmina(s) foliar(es) fortemente coriácea(s);
lâmina(s) foliar(es) face(s) abaxial glabra(s). Inflorescência: inflorescência(s) pedunculada(s); pedúnculo(s) longo(s);
indumento dos pedúnculo(s) lanoso(s) lepidoto(s); inflorescência(s) composta(s); inflorescência(s) em espiga(s) de espiga(s).
Flor: bráctea(s) floral(ais) face(s) abaxial glabra(s); bráctea(s) floral(ais) face(s) adaxial glabra(s); bráctea(s) floral(ais)
verde; sépala(s) verde amarelada; pétala(s) esverdeada.

Forma de Vida
Erva

Substrato
Terrícola

DISTRIBUIÇÃO

Nativa, é endêmica do Brasil

Domínios Fitogeográficos
Caatinga

Tipos de Vegetação
Caatinga (stricto sensu)

Distribuição Geográfica
Ocorrências confirmadas
Nordeste (Bahia)

MATERIAL TESTEMUNHO

E.M.C. Leme, 6987, HB, Bahia
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Angiospermas Bromeliaceae A.Juss.

Orthophytum lanuginosum Leme &
C.C.Paula
DESCRIÇÃO

Caule: caule(s) curto(s) caulescente(s). Folha: folha(s) formando roseta(s); lâmina(s) foliar(es) coriácea(s); lâmina(s) foliar(es)
face(s) abaxial densamente lanoso(s) lepidota(s). Inflorescência: inflorescência(s) pedunculada(s); pedúnculo(s) longo(s);
indumento dos pedúnculo(s) lanoso(s) lepidoto(s); inflorescência(s) composta(s); inflorescência(s) em espiga(s) de espiga(s).
Flor: bráctea(s) floral(ais) face(s) abaxial lanoso(s) lepidota(s); bráctea(s) floral(ais) face(s) adaxial lanoso(s) lepidota(s);
bráctea(s) floral(ais) vermelha; sépala(s) verde; pétala(s) esverdeada.

Forma de Vida
Erva

Substrato
Rupícola

DISTRIBUIÇÃO

Nativa, é endêmica do Brasil

Domínios Fitogeográficos
Mata Atlântica

Tipos de Vegetação
Vegetação Sobre Afloramentos Rochosos

Distribuição Geográfica
Ocorrências confirmadas
Sudeste (Minas Gerais)

MATERIAL TESTEMUNHO

E.M.C. Leme, 5603, RB
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Angiospermas Bromeliaceae A.Juss.

Orthophytum lemei E.Pereira & I.A.Penna
Tem como sinônimo
heterotípico Orthophytum disjunctum  var.  striatum Rauh

DESCRIÇÃO

Caule: caule(s) curto(s) caulescente(s). Folha: folha(s) formando roseta(s); lâmina(s) foliar(es) fortemente coriácea(s);
lâmina(s) foliar(es) face(s) abaxial densamente lepidota(s). Inflorescência: inflorescência(s) pedunculada(s); pedúnculo(s)
longo(s); indumento dos pedúnculo(s) lanoso(s) lepidoto(s); inflorescência(s) composta(s); inflorescência(s) em espiga(s) de
espiga(s). Flor: bráctea(s) floral(ais) face(s) abaxial glabra(s)/esparsamente lepidota(s); bráctea(s) floral(ais) face(s) adaxial
glabra(s); bráctea(s) floral(ais) vermelha; sépala(s) vermelha; pétala(s) esverdeada.

Forma de Vida
Erva

Substrato
Terrícola

DISTRIBUIÇÃO

Nativa, é endêmica do Brasil

Domínios Fitogeográficos
Caatinga

Tipos de Vegetação
Caatinga (stricto sensu)

Distribuição Geográfica
Ocorrências confirmadas
Nordeste (Bahia)

MATERIAL TESTEMUNHO

R. B. Louzada, 186, RB, 582998,  (RB00801179), Bahia
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Angiospermas Bromeliaceae A.Juss.

Orthophytum leprosum (Mez) Mez
Tem como sinônimo
basiônimo Prantleia leprosa Mez
heterotípico Orthophytum benzingii Leme & H.Luther

DESCRIÇÃO

Caule: caule(s) curto(s) caulescente(s). Folha: folha(s) formando roseta(s) anterior(es) ao desenvolvimento do pedúnculo(s);
lâmina(s) foliar(es) fortemente coriácea(s); lâmina(s) foliar(es) face(s) abaxial densamente lepidota(s). Inflorescência:
inflorescência(s) pedunculada(s); pedúnculo(s) longo(s); indumento dos pedúnculo(s) lanoso(s) lepidoto(s); inflorescência(s)
composta(s); inflorescência(s) em espiga(s) de espiga(s). Flor: bráctea(s) floral(ais) face(s) abaxial lepidota(s); bráctea(s)
floral(ais) face(s) adaxial glabra(s); bráctea(s) floral(ais) verde; sépala(s) verde; pétala(s) esverdeada.

Forma de Vida
Erva

Substrato
Rupícola, Terrícola

DISTRIBUIÇÃO

Nativa, é endêmica do Brasil

Domínios Fitogeográficos
Mata Atlântica

Tipos de Vegetação
Vegetação Sobre Afloramentos Rochosos

Distribuição Geográfica
Ocorrências confirmadas
Sudeste (Minas Gerais)

MATERIAL TESTEMUNHO

A.P. Duarte, 3636, RB
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Angiospermas Bromeliaceae A.Juss.

Orthophytum macroflorum Leme &
M.Machado
DESCRIÇÃO

Caule: caule(s) curto(s) caulescente(s). Folha: folha(s) formando roseta(s); lâmina(s) foliar(es) fortemente coriácea(s);
lâmina(s) foliar(es) face(s) abaxial lepidota(s)/glabra(s). Inflorescência: inflorescência(s) pedunculada(s); pedúnculo(s)
longo(s); indumento dos pedúnculo(s) densamente lanoso(s) lepidoto(s); inflorescência(s) composta(s); inflorescência(s) em
espiga(s) de espiga(s). Flor: bráctea(s) floral(ais) face(s) abaxial glabra(s); bráctea(s) floral(ais) face(s) adaxial glabra(s);
bráctea(s) floral(ais) verde; sépala(s) verde; pétala(s) esverdeada.

Forma de Vida
Erva

Substrato
Rupícola

DISTRIBUIÇÃO

Nativa, é endêmica do Brasil

Domínios Fitogeográficos
Caatinga

Tipos de Vegetação
Campo Rupestre

Distribuição Geográfica
Ocorrências confirmadas
Nordeste (Bahia)

MATERIAL TESTEMUNHO

E.M.C. Leme, 6007, HB
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Angiospermas Bromeliaceae A.Juss.

Orthophytum magalhaesii L.B.Sm.
DESCRIÇÃO

Caule: caule(s) curto(s) caulescente(s). Folha: folha(s) formando roseta(s); lâmina(s) foliar(es) coriácea(s); lâmina(s) foliar(es)
face(s) abaxial lanoso(s) lepidota(s). Inflorescência: inflorescência(s) pedunculada(s); pedúnculo(s) longo(s); indumento dos
pedúnculo(s) densamente lanoso(s) lepidoto(s); inflorescência(s) composta(s); inflorescência(s) em espiga(s) de espiga(s). Flor:
bráctea(s) floral(ais) face(s) abaxial glabra(s); bráctea(s) floral(ais) face(s) adaxial glabra(s); bráctea(s) floral(ais) verde;
sépala(s) verde; pétala(s) branca.

Forma de Vida
Erva

Substrato
Rupícola

DISTRIBUIÇÃO

Nativa, é endêmica do Brasil

Domínios Fitogeográficos
Mata Atlântica

Tipos de Vegetação
Vegetação Sobre Afloramentos Rochosos

Distribuição Geográfica
Ocorrências confirmadas
Sudeste (Espírito Santo, Minas Gerais)

MATERIAL TESTEMUNHO

E.M.C. Leme, 7907, RB, Minas Gerais
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Angiospermas Bromeliaceae A.Juss.

Orthophytum maracasense L.B.Sm.
Tem como sinônimo
heterotípico Orthophytum catingae Leme

DESCRIÇÃO

Caule: caule(s) curto(s) caulescente(s). Folha: folha(s) formando roseta(s); lâmina(s) foliar(es) fortemente coriácea(s);
lâmina(s) foliar(es) face(s) abaxial densamente lepidota(s). Inflorescência: inflorescência(s) pedunculada(s); pedúnculo(s)
longo(s); indumento dos pedúnculo(s) lanoso(s) lepidoto(s); inflorescência(s) composta(s); inflorescência(s) em espiga(s)
de espiga(s). Flor: bráctea(s) floral(ais) face(s) abaxial glabra(s); bráctea(s) floral(ais) face(s) adaxial glabra(s)/densamente
lepidota(s); bráctea(s) floral(ais) verde; sépala(s) verde; pétala(s) branca.

Forma de Vida
Erva

Substrato
Epífita, Rupícola, Terrícola

DISTRIBUIÇÃO

Nativa, é endêmica do Brasil

Domínios Fitogeográficos
Caatinga

Tipos de Vegetação
Caatinga (stricto sensu)

Distribuição Geográfica
Ocorrências confirmadas
Nordeste (Alagoas, Bahia, Pernambuco, Sergipe)

MATERIAL TESTEMUNHO

R.M. Harley, 51391, SPF
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Angiospermas Bromeliaceae A.Juss.

Orthophytum mello-barretoi L.B.Sm.
DESCRIÇÃO

Caule: caule(s) curto(s) caulescente(s). Folha: folha(s) formando roseta(s); lâmina(s) foliar(es) fortemente coriácea(s);
lâmina(s) foliar(es) face(s) abaxial lepidota(s). Inflorescência: inflorescência(s) pedunculada(s); pedúnculo(s) longo(s)/
curto(s); indumento dos pedúnculo(s) lanoso(s) lepidoto(s); inflorescência(s) composta(s); inflorescência(s) em espiga(s) de
glomérulo(s). Flor: bráctea(s) floral(ais) face(s) abaxial lanoso(s) lepidota(s); bráctea(s) floral(ais) face(s) adaxial glabra(s);
bráctea(s) floral(ais) verde; sépala(s) verde; pétala(s) esverdeada.

Forma de Vida
Erva

Substrato
Rupícola

DISTRIBUIÇÃO

Nativa, é endêmica do Brasil

Domínios Fitogeográficos
Cerrado

Tipos de Vegetação
Campo Rupestre

Distribuição Geográfica
Ocorrências confirmadas
Sudeste (Minas Gerais)

MATERIAL TESTEMUNHO

Mello Barreto, s.n., R, 43703, Minas Gerais, Typus
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Angiospermas Bromeliaceae A.Juss.

Orthophytum minimum Leme &
O.B.C.Ribeiro
DESCRIÇÃO

Caule: caule(s) curto(s) caulescente(s). Folha: folha(s) formando roseta(s); lâmina(s) foliar(es) coriácea(s); lâmina(s)
foliar(es) face(s) abaxial lepidota(s). Inflorescência: inflorescência(s) pedunculada(s); pedúnculo(s) curto(s); indumento dos
pedúnculo(s) lepidoto(s); inflorescência(s) simples; inflorescência(s) em espiga(s). Flor: bráctea(s) floral(ais) face(s) abaxial
esparsamente lepidota(s); bráctea(s) floral(ais) face(s) adaxial glabra(s)/esparsamente lepidota(s); bráctea(s) floral(ais) verde/
vinácea; sépala(s) verde; pétala(s) branca.

Forma de Vida
Erva

Substrato
Rupícola

DISTRIBUIÇÃO

Nativa, é endêmica do Brasil

Domínios Fitogeográficos
Caatinga

Tipos de Vegetação
Campo Rupestre

Distribuição Geográfica
Ocorrências confirmadas
Sudeste (Minas Gerais)

MATERIAL TESTEMUNHO

R.C. Mota, s.n., RB, Minas Gerais, Typus
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Angiospermas Bromeliaceae A.Juss.

Orthophytum piranianum Leme &
C.C.Paula
DESCRIÇÃO

Caule: caule(s) curto(s) caulescente(s). Folha: folha(s) formando roseta(s); lâmina(s) foliar(es) fortemente coriácea(s);
lâmina(s) foliar(es) face(s) abaxial lepidota(s). Inflorescência: inflorescência(s) pedunculada(s); pedúnculo(s) longo(s)/
curto(s); indumento dos pedúnculo(s) lanoso(s) lepidoto(s); inflorescência(s) composta(s); inflorescência(s) em espiga(s)
de glomérulo(s). Flor: bráctea(s) floral(ais) face(s) abaxial lepidota(s); bráctea(s) floral(ais) face(s) adaxial lepidota(s);
bráctea(s) floral(ais) verde; sépala(s) verde; pétala(s) esverdeada.

DESCRIÇÃO ADICIONAL

Pétalas 22-25mm compr.

Forma de Vida
Erva

Substrato
Rupícola

DISTRIBUIÇÃO

Nativa, é endêmica do Brasil

Domínios Fitogeográficos
Cerrado

Tipos de Vegetação
Campo Rupestre

Distribuição Geográfica
Ocorrências confirmadas
Sudeste (Minas Gerais)

MATERIAL TESTEMUNHO

E.M.C. Leme, 7189, RB, 477694,  (RB00553817), HB, Typus
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Angiospermas Bromeliaceae A.Juss.

Orthophytum pseudostoloniferum Leme &
L.Kollmann
DESCRIÇÃO

Caule: caule(s) curto(s) caulescente(s). Folha: folha(s) formando roseta(s); lâmina(s) foliar(es) coriácea(s); lâmina(s) foliar(es)
face(s) abaxial densamente lepidota(s). Inflorescência: inflorescência(s) pedunculada(s); pedúnculo(s) curto(s); indumento
dos pedúnculo(s) densamente lanoso(s) lepidoto(s); inflorescência(s) simples; inflorescência(s) em espiga(s). Flor: bráctea(s)
floral(ais) face(s) abaxial glabra(s); bráctea(s) floral(ais) face(s) adaxial glabra(s); bráctea(s) floral(ais) verde; sépala(s)
verde/amarela; pétala(s) branca.

Forma de Vida
Erva

Substrato
Rupícola

DISTRIBUIÇÃO

Nativa, é endêmica do Brasil

Domínios Fitogeográficos
Mata Atlântica

Tipos de Vegetação
Floresta Ombrófila (Floresta Pluvial)

Distribuição Geográfica
Ocorrências confirmadas
Sudeste (Espírito Santo)

MATERIAL TESTEMUNHO

E.M.C. Leme, 6915, RB (isotype):, MBML (holotype):, HB (isotype):, Espírito Santo, Typus

BIBLIOGRAFIA

Leme, E.M.C. & Kollmann, L.J.C. 2010. Studies on Orthophytum - Part X. Two Small-sized New Species. Journal of the
Bromeliad Society 60(1): 5-13.
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Angiospermas Bromeliaceae A.Juss.

Orthophytum pseudovagans Leme &
L.Kollmann
DESCRIÇÃO

Caule: caule(s) longo(s) caulescente(s). Folha: folha(s) formando roseta(s); lâmina(s) foliar(es) fortemente coriácea(s);
lâmina(s) foliar(es) face(s) abaxial lepidota(s). Inflorescência: inflorescência(s) séssil(eis); pedúnculo(s) ausente(s);
indumento dos pedúnculo(s) glabro(s); inflorescência(s) composta(s); inflorescência(s) em espiga(s) de glomérulo(s). Flor:
bráctea(s) floral(ais) face(s) abaxial lepidota(s); bráctea(s) floral(ais) face(s) adaxial glabra(s); bráctea(s) floral(ais) verde;
sépala(s) verde; pétala(s) esverdeada.

Forma de Vida
Erva

Substrato
Rupícola

DISTRIBUIÇÃO

Nativa, é endêmica do Brasil

Domínios Fitogeográficos
Mata Atlântica

Tipos de Vegetação
Vegetação Sobre Afloramentos Rochosos

Distribuição Geográfica
Ocorrências confirmadas
Sudeste (Espírito Santo)

MATERIAL TESTEMUNHO

V. Demuner, 2270, HB, MBML

BIBLIOGRAFIA

Louzada, R. & Wanderley, M.G.L. 2010. Revision of Orthophytum (Bromeliaceae): the species with sessile inflorescences.
Phytotaxa 13: 1-26
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Angiospermas Bromeliaceae A.Juss.

Orthophytum riocontense Leme
DESCRIÇÃO

Caule: caule(s) curto(s) caulescente(s). Folha: folha(s) formando roseta(s); lâmina(s) foliar(es) fortemente coriácea(s);
lâmina(s) foliar(es) face(s) abaxial densamente lanoso(s) lepidota(s). Inflorescência: inflorescência(s) pedunculada(s);
pedúnculo(s) longo(s); indumento dos pedúnculo(s) esparsamente lanoso(s) lepidoto(s); inflorescência(s) composta(s);
inflorescência(s) em espiga(s) de espiga(s). Flor: bráctea(s) floral(ais) face(s) abaxial esparsamente lepidota(s); bráctea(s)
floral(ais) face(s) adaxial esparsamente lepidota(s); bráctea(s) floral(ais) verde; sépala(s) vermelha; pétala(s) esverdeada.

Forma de Vida
Erva

Substrato
Rupícola

DISTRIBUIÇÃO

Nativa, é endêmica do Brasil

Domínios Fitogeográficos
Caatinga

Tipos de Vegetação
Campo Rupestre

Distribuição Geográfica
Ocorrências confirmadas
Nordeste (Bahia)

MATERIAL TESTEMUNHO

E.M.C. Leme, 5787, HB
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Angiospermas Bromeliaceae A.Juss.

Orthophytum roseolilacinum Leme
DESCRIÇÃO

Caule: caule(s) longo(s) caulescente(s). Folha: folha(s) formando roseta(s); lâmina(s) foliar(es) coriácea(s); lâmina(s) foliar(es)
face(s) abaxial glabra(s). Inflorescência: inflorescência(s) séssil(eis); pedúnculo(s) ausente(s); indumento dos pedúnculo(s)
ausente(s); inflorescência(s) composta(s); inflorescência(s) em espiga(s) de glomérulo(s). Flor: bráctea(s) floral(ais) face(s)
abaxial glabra(s); bráctea(s) floral(ais) face(s) adaxial glabra(s); bráctea(s) floral(ais) verde; sépala(s) verde; pétala(s) lilás.

Forma de Vida
Erva

Substrato
Rupícola, Terrícola

DISTRIBUIÇÃO

Nativa, é endêmica do Brasil

Domínios Fitogeográficos
Mata Atlântica

Tipos de Vegetação
Vegetação Sobre Afloramentos Rochosos

Distribuição Geográfica
Ocorrências confirmadas
Sudeste (Minas Gerais)

MATERIAL TESTEMUNHO

R. Vasconcelos Leitão, s.n., RB
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Angiospermas Bromeliaceae A.Juss.

Orthophytum santaritense Leme, S.Heller
& Zizka
DESCRIÇÃO

Caule: caule(s) longo(s) caulescente(s). Folha: folha(s) formando roseta(s); lâmina(s) foliar(es) coriácea(s); lâmina(s) foliar(es)
face(s) abaxial densamente lepidota(s). Inflorescência: inflorescência(s) séssil(eis); pedúnculo(s) ausente(s); indumento
dos pedúnculo(s) ausente(s); inflorescência(s) composta(s); inflorescência(s) em espiga(s) de glomérulo(s). Flor: bráctea(s)
floral(ais) face(s) abaxial lepidota(s); bráctea(s) floral(ais) face(s) adaxial lepidota(s); bráctea(s) floral(ais) verde; sépala(s)
verde; pétala(s) esverdeada.

Forma de Vida
Erva

Substrato
Rupícola

DISTRIBUIÇÃO

Nativa, é endêmica do Brasil

Domínios Fitogeográficos
Mata Atlântica

Tipos de Vegetação
Vegetação Sobre Afloramentos Rochosos

Distribuição Geográfica
Ocorrências confirmadas
Sudeste (Minas Gerais)

MATERIAL TESTEMUNHO

R. Vasconcelos Leitão, s.n., RB, Minas Gerais
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Angiospermas Bromeliaceae A.Juss.

Orthophytum santosianum Leme
DESCRIÇÃO

Caule: caule(s) curto(s) caulescente(s). Folha: folha(s) formando roseta(s); lâmina(s) foliar(es) coriácea(s); lâmina(s) foliar(es)
face(s) abaxial densamente lepidota(s). Inflorescência: inflorescência(s) pedunculada(s); pedúnculo(s) curto(s); indumento
dos pedúnculo(s) densamente lepidoto(s); inflorescência(s) composta(s); inflorescência(s) em espiga(s) de espiga(s). Flor:
bráctea(s) floral(ais) face(s) abaxial densamente lepidota(s); bráctea(s) floral(ais) face(s) adaxial esparsamente lepidota(s);
bráctea(s) floral(ais) vermelha; sépala(s) vermelha; pétala(s) branca.

Forma de Vida
Erva

Substrato
Terrícola

DISTRIBUIÇÃO

Nativa, é endêmica do Brasil

Domínios Fitogeográficos
Caatinga

Tipos de Vegetação
Campo Rupestre

Distribuição Geográfica
Ocorrências confirmadas
Nordeste (Bahia)

MATERIAL TESTEMUNHO

J.E. Santos, s.n., RB, Bahia, Typus
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Angiospermas Bromeliaceae A.Juss.

Orthophytum saxicola Ule
Este tratamento é composto pelos seguintes táxons: Orthophytum saxicola, .

Tem como sinônimo
homotípico Cryptanthopsis saxicola Ule
heterotípico Orthophytum saxicola  var.  aloifolia L.B.Sm.

DESCRIÇÃO

Caule: caule(s) curto(s) caulescente(s). Folha: folha(s) formando roseta(s); lâmina(s) foliar(es) levemente coriácea(s);
lâmina(s) foliar(es) face(s) abaxial lepidota(s)/glabra(s). Inflorescência: inflorescência(s) pedunculada(s); pedúnculo(s)
curto(s); indumento dos pedúnculo(s) lanoso(s) lepidoto(s); inflorescência(s) simples; inflorescência(s) em espiga(s). Flor:
bráctea(s) floral(ais) face(s) abaxial glabra(s); bráctea(s) floral(ais) face(s) adaxial glabra(s); bráctea(s) floral(ais) verde/
vinácea; sépala(s) verde/vermelha; pétala(s) branca.

Forma de Vida
Erva

Substrato
Rupícola

DISTRIBUIÇÃO

Nativa, é endêmica do Brasil

Domínios Fitogeográficos
Caatinga, Mata Atlântica

Tipos de Vegetação
Vegetação Sobre Afloramentos Rochosos

Distribuição Geográfica
Ocorrências confirmadas
Nordeste (Bahia)

MATERIAL TESTEMUNHO

A.M. Carvalho, 563, HB, CEPEC
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Angiospermas Bromeliaceae A.Juss.

Orthophytum schulzianum Leme &
M.Machado
DESCRIÇÃO

Caule: caule(s) curto(s) caulescente(s). Folha: folha(s) formando roseta(s); lâmina(s) foliar(es) fortemente coriácea(s);
lâmina(s) foliar(es) face(s) abaxial lepidota(s). Inflorescência: inflorescência(s) pedunculada(s); pedúnculo(s) longo(s);
indumento dos pedúnculo(s) lanoso(s) lepidoto(s); inflorescência(s) composta(s); inflorescência(s) em espiga(s) de
glomérulo(s). Flor: bráctea(s) floral(ais) face(s) abaxial lepidota(s); bráctea(s) floral(ais) face(s) adaxial lepidota(s);
bráctea(s) floral(ais) verde; sépala(s) verde; pétala(s) esverdeada.

DESCRIÇÃO ADICIONAL

Pétalas ca. 37mm compr.

Forma de Vida
Erva

Substrato
Rupícola

DISTRIBUIÇÃO

Nativa, é endêmica do Brasil

Domínios Fitogeográficos
Cerrado

Tipos de Vegetação
Campo Rupestre

Distribuição Geográfica
Ocorrências confirmadas
Sudeste (Minas Gerais)

MATERIAL TESTEMUNHO

A.P. Fontana, 2450, RB, Minas Gerais

1580

Coleção Flora do Brasil 2020 - Jardim Botânico do Rio de Janeiro



Angiospermas Bromeliaceae A.Juss.

Orthophytum striatifolium Leme &
L.Kollmann
DESCRIÇÃO

Caule: caule(s) curto(s) caulescente(s). Folha: folha(s) formando roseta(s); lâmina(s) foliar(es) coriácea(s); lâmina(s) foliar(es)
face(s) abaxial densamente lepidota(s). Inflorescência: inflorescência(s) pedunculada(s); pedúnculo(s) curto(s); indumento dos
pedúnculo(s) lanoso(s) lepidoto(s); inflorescência(s) simples; inflorescência(s) em espiga(s). Flor: bráctea(s) floral(ais) face(s)
abaxial esparsamente lepidota(s); bráctea(s) floral(ais) face(s) adaxial glabra(s); bráctea(s) floral(ais) verde; sépala(s) verde;
pétala(s) branca.

Forma de Vida
Erva

Substrato
Rupícola

DISTRIBUIÇÃO

Nativa, é endêmica do Brasil

Domínios Fitogeográficos
Mata Atlântica

Tipos de Vegetação
Vegetação Sobre Afloramentos Rochosos

Distribuição Geográfica
Ocorrências confirmadas
Sudeste (Espírito Santo)

MATERIAL TESTEMUNHO

L. Kollmann, 7085, HB, MBML
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Angiospermas Bromeliaceae A.Juss.

Orthophytum sucrei H.Luther
DESCRIÇÃO

Caule: caule(s) curto(s) caulescente(s). Folha: folha(s) formando roseta(s); lâmina(s) foliar(es) coriácea(s); lâmina(s)
foliar(es) face(s) abaxial glabra(s). Inflorescência: inflorescência(s) pedunculada(s); pedúnculo(s) longo(s); indumento dos
pedúnculo(s) densamente lanoso(s) lepidoto(s); inflorescência(s) simples; inflorescência(s) em espiga(s). Flor: bráctea(s)
floral(ais) face(s) abaxial glabra(s); bráctea(s) floral(ais) face(s) adaxial glabra(s); bráctea(s) floral(ais) verde/vermelha;
sépala(s) vermelha; pétala(s) esverdeada.

Forma de Vida
Erva

Substrato
Rupícola

DISTRIBUIÇÃO

Nativa, é endêmica do Brasil

Domínios Fitogeográficos
Mata Atlântica

Tipos de Vegetação
Vegetação Sobre Afloramentos Rochosos

Distribuição Geográfica
Ocorrências confirmadas
Nordeste (Bahia)
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Angiospermas Bromeliaceae A.Juss.

Orthophytum toscanoi Leme
Este tratamento é composto pelos seguintes táxons: Orthophytum toscanoi, .

Tem como sinônimo
homotípico Orthophytum toscanoi  Leme subsp.  toscanoi
heterotípico Orthophytum disjunctum  var.   Rauh

DESCRIÇÃO

Caule: caule(s) curto(s) caulescente(s). Folha: folha(s) formando roseta(s); lâmina(s) foliar(es) fortemente coriácea(s);
lâmina(s) foliar(es) face(s) abaxial densamente lepidota(s). Inflorescência: inflorescência(s) pedunculada(s); pedúnculo(s)
longo(s); indumento dos pedúnculo(s) lanoso(s) lepidoto(s); inflorescência(s) composta(s); inflorescência(s) em espiga(s)
de espiga(s). Flor: bráctea(s) floral(ais) face(s) abaxial lanoso(s) lepidota(s); bráctea(s) floral(ais) face(s) adaxial glabra(s)/
lanoso(s) lepidota(s); bráctea(s) floral(ais) verde; sépala(s) verde; pétala(s) esverdeada.

Forma de Vida
Erva

Substrato
Rupícola, Terrícola

DISTRIBUIÇÃO

Nativa, é endêmica do Brasil

Domínios Fitogeográficos
Caatinga

Tipos de Vegetação
Caatinga (stricto sensu)

Distribuição Geográfica
Ocorrências confirmadas
Nordeste (Bahia)

MATERIAL TESTEMUNHO

Machado, M., 791, HUEFS (HUEFS107381), Bahia
s.c., null, P (P00047324)

1583

Coleção Flora do Brasil 2020 - Jardim Botânico do Rio de Janeiro



Angiospermas Bromeliaceae A.Juss.

Orthophytum triunfense J.A.Siqueira &
Leme
DESCRIÇÃO

Caule: caule(s) curto(s) caulescente(s). Folha: folha(s) formando roseta(s); lâmina(s) foliar(es) coriácea(s); lâmina(s) foliar(es)
face(s) abaxial densamente lepidota(s). Inflorescência: inflorescência(s) pedunculada(s); pedúnculo(s) curto(s); indumento dos
pedúnculo(s) densamente lanoso(s) lepidoto(s); inflorescência(s) composta(s); inflorescência(s) em espiga(s) de espiga(s). Flor:
bráctea(s) floral(ais) face(s) abaxial lepidota(s); bráctea(s) floral(ais) face(s) adaxial lepidota(s); bráctea(s) floral(ais) verde;
sépala(s) verde; pétala(s) esverdeada.

Forma de Vida
Erva

Substrato
Rupícola

DISTRIBUIÇÃO

Nativa, é endêmica do Brasil

Domínios Fitogeográficos
Caatinga

Tipos de Vegetação
Vegetação Sobre Afloramentos Rochosos

Distribuição Geográfica
Ocorrências confirmadas
Nordeste (Pernambuco)

MATERIAL TESTEMUNHO

J.A. Siqueira Filho, 1255, UFP,  (UFP03330), Pernambuco
A.P. Fontana, 6556, HVASF,  (HVASF008807)

BIBLIOGRAFIA

Siqueira-Filho, J.A. & Leme, E.M.C. 2006. Fragmentos de Mata Atlântica do Nordeste: Biodiversidade, conservação e suas
bromélias. Andrea Jakobsson Estúdio Editorial Ltda., Rio de Janeiro. 416 p.
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Angiospermas Bromeliaceae A.Juss.

Orthophytum vagans M.B.Foster
DESCRIÇÃO

Caule: caule(s) longo(s) caulescente(s). Folha: folha(s) não formando roseta(s); lâmina(s) foliar(es) levemente coriácea(s);
lâmina(s) foliar(es) face(s) abaxial esparsamente lepidota(s). Inflorescência: inflorescência(s) séssil(eis); pedúnculo(s)
ausente(s); indumento dos pedúnculo(s) glabro(s); inflorescência(s) simples; inflorescência(s) em espiga(s). Flor: bráctea(s)
floral(ais) face(s) abaxial esparsamente lepidota(s); bráctea(s) floral(ais) face(s) adaxial glabra(s); bráctea(s) floral(ais) verde;
sépala(s) verde; pétala(s) esverdeada.

Forma de Vida
Erva

DISTRIBUIÇÃO

Nativa, é endêmica do Brasil

Domínios Fitogeográficos
Mata Atlântica

Tipos de Vegetação
Vegetação Sobre Afloramentos Rochosos

Distribuição Geográfica
Ocorrências confirmadas
Sudeste (Espírito Santo)

MATERIAL TESTEMUNHO

Foster, M.B., s.n., GH
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Angiospermas Bromeliaceae A.Juss.

Orthophytum vasconcelosianum Leme
DESCRIÇÃO

Caule: caule(s) longo(s) caulescente(s). Folha: folha(s) formando roseta(s); lâmina(s) foliar(es) fortemente coriácea(s);
lâmina(s) foliar(es) face(s) abaxial densamente lepidota(s). Inflorescência: inflorescência(s) séssil(eis); pedúnculo(s)
ausente(s); indumento dos pedúnculo(s) ausente(s); inflorescência(s) composta(s); inflorescência(s) em espiga(s) de
glomérulo(s). Flor: bráctea(s) floral(ais) face(s) abaxial densamente lepidota(s); bráctea(s) floral(ais) face(s) adaxial
densamente lepidota(s); bráctea(s) floral(ais) verde; sépala(s) verde; pétala(s) lilás.

Forma de Vida
Erva

Substrato
Rupícola

DISTRIBUIÇÃO

Nativa, é endêmica do Brasil

Domínios Fitogeográficos
Mata Atlântica

Tipos de Vegetação
Vegetação Sobre Afloramentos Rochosos

Distribuição Geográfica
Ocorrências confirmadas
Sudeste (Minas Gerais)

MATERIAL TESTEMUNHO

E.M.C. Leme, 8673, RB,  (RB01073956), Minas Gerais, Typus
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Angiospermas Bromeliaceae A.Juss.

Orthophytum zanonii Leme
DESCRIÇÃO

Caule: caule(s) longo(s) caulescente(s). Folha: folha(s) não formando roseta(s); lâmina(s) foliar(es) fortemente coriácea(s);
lâmina(s) foliar(es) face(s) abaxial lepidota(s). Inflorescência: inflorescência(s) séssil(eis); pedúnculo(s) ausente(s);
indumento dos pedúnculo(s) glabro(s); inflorescência(s) composta(s); inflorescência(s) em espiga(s) de glomérulo(s). Flor:
bráctea(s) floral(ais) face(s) abaxial lepidota(s); bráctea(s) floral(ais) face(s) adaxial lepidota(s); bráctea(s) floral(ais) verde;
sépala(s) verde; pétala(s) esverdeada.

Forma de Vida
Erva

Substrato
Rupícola

DISTRIBUIÇÃO

Nativa, é endêmica do Brasil

Domínios Fitogeográficos
Mata Atlântica

Tipos de Vegetação
Vegetação Sobre Afloramentos Rochosos

Distribuição Geográfica
Ocorrências confirmadas
Sudeste (Espírito Santo)

MATERIAL TESTEMUNHO

A.P. Fontana, 2324, RB, 481592,  (RB00562149), Espírito Santo
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Angiospermas Bromeliaceae A.Juss.

Pitcairnia L'Hér.
Este tratamento é composto pelos seguintes táxons: Pitcairnia, Pitcairnia abyssicola, Pitcairnia albiflos, Pitcairnia anomala,
Pitcairnia azouryi, Pitcairnia barbatostigma, Pitcairnia beycalema, Pitcairnia bradei, Pitcairnia burchellii, Pitcairnia
burlemarxii, Pitcairnia buscalionii, Pitcairnia caldasiana, Pitcairnia capixaba, Pitcairnia caricifolia, Pitcairnia carinata,
Pitcairnia corallina, Pitcairnia corcovadensis, Pitcairnia crinita, Pitcairnia cristalinensis, Pitcairnia curvidens, Pitcairnia
decidua, Pitcairnia diversifolia, Pitcairnia egleri, Pitcairnia encholirioides, Pitcairnia ensifolia, Pitcairnia flammea, Pitcairnia
frequens, Pitcairnia geyskesii, Pitcairnia glauca, Pitcairnia glaziovii, Pitcairnia hatschbachii, Pitcairnia insularis, Pitcairnia
irwiniana, Pitcairnia kirkbridei, Pitcairnia leprieurii, Pitcairnia limae, Pitcairnia maidifolia, Pitcairnia neeana, Pitcairnia
nortefluminensis, Pitcairnia patentiflora, Pitcairnia piepenbringii, Pitcairnia poeppigiana, Pitcairnia pulverulenta, Pitcairnia
rondonicola, Pitcairnia rubiginosa, Pitcairnia sastrei, Pitcairnia semijuncta, Pitcairnia sprucei, Pitcairnia staminea, Pitcairnia
suaveolens, Pitcairnia torresiana, Pitcairnia uaupensis, Pitcairnia ulei, Pitcairnia wendtiae, Pitcairnia windischii.

COMO CITAR

Saraiva, D.P., Forzza, R.C. 2020. Pitcairnia in Flora do Brasil 2020. Jardim Botânico do Rio de Janeiro. Disponível em: http://
floradobrasil.jbrj.gov.br/reflora/floradobrasil/FB6307.

Tem como sinônimo
heterotípico Cochliopetalum Beer
heterotípico Codonanthes Raf.
heterotípico Conanthes Raf.
heterotípico Hepetis Sw.
heterotípico Melinonia Brongn. ex E.Morren
heterotípico Neumannia Brongn.
heterotípico Orthopetalum Beer
heterotípico Pepinia Brongn. ex André
heterotípico Phlomostachys K.Koch
heterotípico Spirastigma L'Hér. ex Schult. & Schult.f.
heterotípico Willrussellia A.Chev.

DESCRIÇÃO

Ervas terrestres, rupícolas ou mais raramente epífitas, acaulescente a longo-caulescente. As folhas são polísticas ou raramente
dísticas, monomórficas ou dimórficas, marcescente ou decídua por uma linha de abscisão transversal logo acima do limite da
bainha; as bainhas são inconspícuas ou raramente amplas formando um bulbo, nunca formando tanque; as lâminas variam de
lineares a lanceoladas, ápice comumente é longo-atenuado, base podendo ou não formar um pecíolo, glabras ou lepidotas na
face abaxial, concolores ou discretamente variegadas, margem inteira ou aculeada. O pedúnculo, quando presente, é terminal
e geralmente ereto; as brácteas inferiores do pedúnculo são semelhantes às folhas, enquanto as superiores são semelhantes às
brácteas florais. As inflorescências são espigas, racemos ou panículas. Brácteas florais são conspícuas ou reduzidas, estreito-
triangulares, lanceoladas ou ovais, glabras, lepidotas ou lanuginosas. As flores são monoclinas, longo-pediceladas a sésseis,
secundariamente zigomorfa pela torção das pétalas; as sépalas são livres e convolutas, simétricas ou levemente assimétricas,
podendo ser lepidotas na face externa; as pétalas são livres, vistosas, de cores variadas, longas e oblanceoladas ou lineares;
apêndices petalíneos são lineares e únicos na base das pétalas ou ausentes; os estames são geralmente exsertos devido à posição
adotada pelas pétalas na antese, com filetes lineares e anteras lineares, basifixas; estilete filiforme, estigma conduplicado-
espiralado; o ovário varia de súpero a semi-ínfero com placentação axial; os óvulos são numerosos, apendiculados ou raramente
obtusos. O fruto é uma cápsula com deiscência septícida ou loculicida. As sementes são numerosas, lineares e bicaudadas ou
ovaladas e aladas ou raramente sem apêndices.

COMENTÁRIO

Pitcairnia L'Hér. é um gênero bastante diverso (ca. 400 spp.) e ocorre no México, América Central, Antilhas e por quase toda a
América do Sul, com a uma única espécie, Pitcairnia feliciana (A.Chev.) Harms & Mildbr., ocorrendo no oeste do continente
africano. Ocorre frequentemente em formações rochosas ou em cursos d’água nos domínios Amazônico, Atlântico, Cerrado
e Caatinga (incluindo aqui P. limae L.B.Sm. dos brejos de altitude do Ceará), sendo suas espécies muitas vezes quase que
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Angiospermas Bromeliaceae A.Juss.

exclusivas de cada domínio. O gênero é recuperado como monofilético, seja com dados morfológicos (Saraiva et al. 2015) ou
moleculares (Givnish et al. 2014).

Forma de Vida
Erva

Substrato
Epífita, Rupícola, Terrícola

DISTRIBUIÇÃO

Nativa, não é endêmica do Brasil

Domínios Fitogeográficos
Amazônia, Caatinga, Cerrado, Mata Atlântica

Tipos de Vegetação
Campinarana, Campo de Altitude, Campo Rupestre, Cerrado (lato sensu), Floresta de Igapó, Floresta de Terra Firme, Floresta
de Várzea, Floresta Estacional Semidecidual, Floresta Ombrófila (Floresta Pluvial), Savana Amazônica, Vegetação Sobre
Afloramentos Rochosos

Distribuição Geográfica
Ocorrências confirmadas
Norte (Acre, Amazonas, Amapá, Pará, Rondônia, Roraima, Tocantins)
Nordeste (Alagoas, Bahia, Ceará, Maranhão)
Centro-Oeste (Distrito Federal, Goiás, Mato Grosso do Sul, Mato Grosso)
Sudeste (Espírito Santo, Minas Gerais, Rio de Janeiro, São Paulo)
Sul (Paraná, Santa Catarina)
Possíveis ocorrências
Norte (Acre, Amazonas, Roraima)
Nordeste (Bahia, Piauí)
Centro-Oeste (Distrito Federal)
Sudeste (Espírito Santo, Minas Gerais)

CHAVE DE IDENTIFICAÇÃO

1(0).
    • Plantas da Mata Atlântica .. 2
    • Plantas da diagonal seca (Cerrado + Caatinga) .. 21
    • Plantas Amazônicas .. 32
2(1).
    • Pétalas alvas .. 3
    • Pétalas vermelhas .. 8
    • Pétalas cremes com máculas vináceas a completamente vináceas .. 18
    • Pétalas amarelas .. P. encholirioides L.B.Sm.
3(2).
    • Transição entre bainha e lâmina da folha interna não constrita; sépalas carenadas .. P. abyssicola Leme & L.Kollmann
    • Transição entre bainha e lâmina da folha interna constrita, mas sem formar pecíolo; sépalas carenadas .. 4
4(3).
    • Lâmina interna linear triangular, menores que 15 mm de largura; pedicelos curtos, menores que 12 mm de comprimento .. P.
insularis Tatagiba & R.J.V.Alves
    • Lâmina interna estreito triangular, entre 15 e 40 mm de largura; pedicelos entre 12 e 20 mm de comprimento .. 5
5(4).
    • Bráctea floral menor ou igualando o pedicelo .. 6
    • Bráctea floral excedendo o pedicelo .. 7
6(5).
    • Flores actinomorfas; pedicelos em antese com orientação patente (maior ou igual 90° entre a raque e o pedicelo); sépalas
verdes; ápice da pétala em antese recurvado .. P. albiflos Herb.
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Angiospermas Bromeliaceae A.Juss.

    • Flores zigomorfas; pedicelos em antese com orientação ereta (menor ou igual a 45° entre a raque e o pedicelo); sépalas
amarelo-esverdeado; ápice da pétala em antese ereta a levemente falcada .. P. capixaba Leme & Fraga
7(5).
    • Indumento da superfície abaxial da lâmina interna denso lepidoto; indumento da bráctea floral lepidoto; pétalas sem
apêndice .. P. wendtiae Tatagiba & B.R.Silva
    • Indumento da superfície abaxial da lâmina interna lepidoto; indumento da bráctea floral glabrescente; pétalas com apêndice ..
P. suaveolens Lindl.
8(2).
    • Transição entre bainha e lâmina da folha interna não constrita .. 9
    • Transição entre bainha e lâmina da folha interna constrita, mas sem formar pecíolo .. 13
9(8).
    • Folhas com lâmina interna persistente, com margem inteira .. P. carinata Mez
    • Folhas com lâmina interna decídua, com margem espinescente na base .. P. curvidens L.B.Sm.& Read
    • Folhas com lâmina interna decídua, com margem inteira .. 10
10(9).
    • Folha interna com margem inteira .. 11
    • Folha interna com margem espinescente na base .. 12
11(10).
    • Bainhas marcescentes formando pseudobulbo ausente; lâmina interna linear triangular, menores que 15 mm de largura;
sépalas ecarenadas .. P. decidua L.B.Sm.
    • Bainhas marcescentes formando pseudobulbo presente; lâmina interna estreito triangular, entre 15 e 40 mm de largura; sépalas
carenadas .. P. carinata Mez
12(10).
    • Bainhas marcescentes formando pseudobulbo ausente; folhas monomórficas; lâmina interna estreito triangular, entre 15 e 40
mm de largura; pedicelos entre 12 e 20 mm de comprimento .. P. burle-marxii R.Braga & Sucre
    • Bainhas marcescentes formando pseudobulbo presente; folhas dimórficas, com lâminas externas aciculares espinescentes;
lâmina interna linear triangular, menores que 15 mm de largura; pedicelos curtos, menores que 12 mm de comprimento .. P.
glaziovii Baker
13(8).
    • Lâmina interna linear triangular, menores que 15 mm de largura .. 14
    • Lâmina interna estreito triangular, entre 15 e 40 mm de largura .. 17
14(13).
    • Inflorescência com poucas flores (2–12) .. 15
    • Inflorescência com muitas flores (15–120) .. P. flammea Lindl.
15(14).
    • Pedicelos curtos, menores que 12 mm de comprimento .. P. corcovadensis Wawra
    • Pedicelos longos, maiores que 20 mm de comprimento .. P. nortefluminensis Leme
    • Pedicelos entre 12 e 20 mm de comprimento .. 16
16(15).
    • Indumento da superfície abaxial da lâmina interna denso-lepidoto; e da bráctea floral flocoso; sépalas subcarenadas .. P.
beycalema Beer
    • Indumento da superfície abaxial da lâmina interna glabrescente; e da bráctea floral glabrescente; sépalas ecarenadas .. P.
corcovadensis Wawra
17(13).
    • Flores actinomorfas; ápice da pétala em antese recurvada .. P. staminea G.Lodd.
    • Flores zigomorfas; ápice da pétala em antese ereta a levemente falcada .. P. flammea Lindl.
18(2).
    • Folhas monomórficas .. 19
    • Folhas dimórficas, com lâminas externas aciculares espinescentes .. P. diversifolia Leme & A.P.Fontana
19(18).
    • Indumento foliar lepidoto; sépalas verdes, com ápice vináceo  .. 20
    • Indumento foliar glabro; sépalas verdes .. P. glauca Leme & A.P.Fontana
20(19).
    • Indumento da superfície abaxial da lâmina interna lepidoto; lobos estigmáticos papilosos .. P. azouryi Martinelli & Forzza
    • Indumento da superfície abaxial da lâmina interna denso-lepidoto; lobos estigmáticos lanosos .. P. barbatostigma Leme &
A.P.Fontana
21(1).
    • Folha interna com margem inteira .. 22
    • Folha interna com margem espinescente na base .. 27
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Angiospermas Bromeliaceae A.Juss.

22(21).
    • Folhas monomórficas; com lâmina interna persistente; pedicelos em antese com orientação ereta (menor ou igual a 45° entre a
raque e o pedicelo) .. 23
    • Folhas trimórficas, com lâminas externas lanceoladas inteiras e aciculares espinescentes; com lâmina interna decídua;
pedicelos em antese com orientação ereto-patente (entre 45-90° entre a raque e o pedicelo) .. 25
23(22).
    • Bráctea floral menor ou igualando o pedicelo; sépalas glabrescentes .. 24
    • Bráctea floral excedendo o pedicelo; sépalas flocosas .. P. cristalinensis (Leme) D.C.Taylor & H.Rob.
24(23).
    • Pedicelos curtos, menores que 12 mm de comprimento; sépalas alaranjadas .. P. ulei L.B.Sm.
    • Pedicelos entre 12 e 20 mm de comprimento; sépalas amarelo esverdeadas .. P. bradei Markgr.
25(22).
    • Sépalas vermelhas; pétalas vermelhas .. P. torresiana L.B.Sm.
    • Sépalas amarelo esverdeadas; pétalas amarelas .. 26
26(25).
    • Indumento da superfície abaxial da lâmina interna denso-lepidoto; e da bráctea floral flocoso; sépalas subcarenadas; semente
com apêndice bicaudado  .. P. piepenbringii Rauh & E.Gross
    • Indumento da superfície abaxial da lâmina interna flocoso; e da bráctea floral glabrescente; sépalas carenadas; semente com
apêndice alado .. P. ensifolia Mez
27(21).
    • Folhas com lâmina interna persistente .. 28
    • Folhas com lâmina interna decídua .. 30
28(27).
    • Transição entre bainha e lâmina da folha interna não constrita; lâmina interna linear triangular, menores que 15 mm de
largura; com nervura mediana ausente a inconspícua; pétalas vermelhas .. 29
    • Transição entre bainha e lâmina da folha interna constrita, mas sem formar pecíolo; lâmina interna estreito triangular, entre
15 e 40 mm de largura; com nervura mediana presente; pétalas cremes com máculas vináceas a completamente vináceas .. P.
burchellii Mez e P. caldasiana Baker
29(28).
    • Indumento da superfície abaxial da lâmina interna lepidoto; e da bráctea floral lepidoto; pétalas sem apêndice; semente com
apêndice alado .. P. limae L.B.Sm.
    • Indumento da superfície abaxial da lâmina interna flocoso; e da bráctea floral flocoso; pétalas com apêndice; semente com
apêndice bicaudado .. P. windischii E.Pereira & L.B.Sm.
30(27).
    • Pedicelos em antese com orientação ereta (menor ou igual a 45° entre a raque e o pedicelo); indumento da bráctea floral
flocoso; sépalas com indumento flocoso; semente com apêndice bicaudado .. 31
    • Pedicelos em antese com orientação ereto-patente (entre 45-90° entre a raque e o pedicelo); indumento da bráctea floral
glabrescente; sépalas com indumento glabrescente; semente com apêndice alado .. P. neeana (L.B.Sm. ex H.Luther) J.R.Grant
31(30).
    • Indumento da superfície abaxial da lâmina interna flocoso; sépalas vermelhas; pétalas vermelhas .. P. hatschbachii E.Pereira
    • Indumento da superfície abaxial da lâmina interna denso-lepidoto; sépalas amarelo esverdeado; pétalas amarelas .. P.
irwiniana L.B.Sm.
32(1).
    • Transição entra bainha e lâmina da folha interna não constrita .. 33
    • Transição entra bainha e lâmina da folha interna constrita sem formar pecíolo .. 39
    • Transição entra bainha e lâmina da folha interna constrita e peciolada .. 43
33(32).
    • Folhas monomórficas .. 34
    • Folhas dimórficas, com lâminas externas lanceoladas inteiras .. 37
    • Folhas trimórficas, com lâminas externas lanceoladas inteiras e aciculares espinescentes .. 38
34(33).
    • Flores actinomorfas .. 35
    • Flores zigomorfas .. 36
35(34).
    • Lâmina interna linear triangular, menores que 15 mm de largura; bráctea floral menor ou igualando o pedicelo; Pedicelos
entre 12 e 20 mm de comprimento; ápice da pétala em antese recurvada .. P. geyskesii L.B.Sm.
    • Lâmina interna estreito triangular, entre 15 e 40 mm de largura; bráctea floral excedendo o pedicelo; Pedicelos curtos,
menores que 12 mm de comprimento; ápice da pétala em antese ereta a levemente falcada .. P. frequens L.B.Sm. & B.Holst ex
Saraiva & Forzza
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36(34).
    • Sépalas verdes; pétalas alaranjadas; semente com apêndice bicaudado .. P. rondonicola L.B.Sm. & Read
    • Sépalas vermelhas; pétalas vermelhas; semente com apêndice alado .. P. patentiflora L.B.Sm.
37(33).
    • Pedicelos entre 12 e 20 mm de comprimento; pétalas vermelhas; com apêndice; semente com apêndice alado .. P. egleri
L.B.Sm.
    • Pedicelos curtos, menores que 12 mm de comprimento; pétalas amarelas; sem apêndice; semente com apêndice bicaudado ..
P. crinita E.Pereira & Martinelli
38(33).
    • Folha interna com margem inteira; persistente; bráctea floral excedendo o pedicelo; semente com apêndice alado  .. P. sastrei
L.B.Sm. & Read
    • Folha interna com margem de lâminas espinescentes; decídua; bráctea floral menor ou igualando o pedicelo; semente com
apêndice bicaudado .. P. kirkbridei L.B.Sm. & Read
39(32).
    • Folhas monomórficas .. 40
    • Folhas dimórficas, com lâminas externas lanceoladas inteiras .. 41
    • Folhas trimórficas, com lâminas externas lanceoladas inteiras e aciculares espinescentes .. P. burchellii Mez
40(39).
    • Lâmina interna com nervura mediana ausente a inconspícua; sépalas vermelhas; pétalas sem apêndice; semente com apêndice
alado .. P. patentiflora L.B.Sm.
    • Lâmina interna com nervura mediana presente; sépalas verdes; pétalas com apêndice; semente com apêndice bicaudado .. P.
pulverulenta Ruiz & Pav.
41(39).
    • Lâmina interna linear triangular, menores que 15 mm de largura; indumento da bráctea floral flocoso; sépalas com indumento
flocoso .. 42
    • Lâmina interna estreito triangular, entre 15 e 40 mm de largura; indumento da bráctea floral lepidoto; sépalas com indumento
lepidoto .. P. anomala Hoehne
42(41).
    • Pedicelos curtos, menores que 12 mm de comprimento; em antese com orientação ereta (menor ou igual a 45° entre a raque e
o pedicelo); sépalas ecarenadas .. P. caricifolia Mart. ex Schult. & Schult.f.
    • Pedicelos entre 12 e 20 mm de comprimento; em antese com orientação ereto-patente (entre 45-90° entre a raque e o
pedicelo); Sépalas carenadas .. P. uaupensis Baker
43(32).
    • Folhas monomórficas .. P. poeppigiana Mez
    • Folhas dimórficas, com lâminas externas lanceoladas inteiras .. 44
    • Folhas dimórficas, com lâminas externas aciculares espinescentes .. P. corallina Linden & André
44(43).
    • Lâmina interna estreito triangular, entre 15 e 40 mm de largura .. 45
    • Lâmina interna lanceolada, maiores que 40 mm de largura .. 47
45(44).
    • Indumento da superfície abaxial da lâmina interna glabrescente; pétalas sem apêndice .. P. buscalionii W.Till
    • Indumento da superfície abaxial da lâmina interna lepidoto; pétalas com apêndice .. 46
46(45).
    • Pecíolos inteiros .. P. rubiginosa Baker
    • Pecíolos espinescentes .. P. semijuncta Baker
47(44).
    • Indumento da superfície abaxial da lâmina interna glabrescente; pétalas alvas; sem apêndice; semente com apêndice
bicaudado .. P. maidifolia (C.Morren) Decne. ex Planch.
    • Indumento da superfície abaxial da lâmina interna lepidoto; pétalas vermelhas; com apêndice; semente com apêndice alado ..
48
48(47).
    • Indumento da bráctea floral flocoso; pedicelos em antese com orientação ereta (menor ou igual a 45° entre a raque e o
pedicelo); sépalas com indumento lepidoto; ecarenadas .. P. sprucei Baker
    • Indumento da bráctea floral glabrescente; pedicelos em antese com orientação patente (maior ou igual 90° entre a raque e o
pedicelo); sépalas com indumento glabrescente; carenadas .. P. leprieurii Baker

BIBLIOGRAFIA

1592

Coleção Flora do Brasil 2020 - Jardim Botânico do Rio de Janeiro



Angiospermas Bromeliaceae A.Juss.

ARAUJO, C.C. & WANDERLEY, M.G.L. 2019. An amendment to the original description for Pitcairnia ulei (Pitcairnioideae-
Bromeliaceae). Rodriguésia: 70. e03442017.
GIVNISH T.J., MILLAM K.C., BERRY P.E. & SYTSMA K.J. 2007. Phylogeny, adaptive radiation, and historical biogeography
of Bromeliaceae inferred from ndhFsequence data. Aliso 23: 3–26.
GIVNISH T.J., BARFUSS M.H.J., VAN EE B., RIINA R., SCHULTE K., HORRES R., GONSISKA P.A., JABAILY R.S.,
CRAYN D.M., SMITH J.A.C., WINTER K., BROWN G.K., EVANS T.M., HOLST B.K., LUTHER H., TILL W., ZIZKA G.,
BERRY P.E., SYTSMA K.J. 2011. Phylogeny, adaptive radiation, and historical biogeography in Bromeliaceae: insights from an
eight-locus plastid phylogeny. American Journal of Botany 98: 872–895.
GIVNISH T.J., BARFUSS , M. H., VAN EE, B., RIINA , R., SCHULTE , K., HORRES , R., GONSISKA P.A.,  JABAILY R.S.,
CRAYN D.M., SMITH J.A.C., WINTER K., BROWN G.K., EVANS T.M., HOLST B.K., LUTHER H., TILL W., ZIZKA G.,
BERRY P.E., SYTSMA K.J. 2014. Adaptive radiation, correlated and contingent evolution, and net species diversification in
Bromeliaceae. Molecular phylogenetics and evolution 71: 55-78.
GOUDA, E. J. 2009. Studies on the flora of the Guianas: the genus Pitcairnia (Bromeliaceae). Selbyana: 80-88.
GOMES-DA-SILVA, J.; SANTOS-SILVA, F. & FORZZA, R. C. 2019. Does nomenclatural stability justify para/polyphyletic
taxa? A phylogenetic classification in the xeric clade Pitcairnioideae (Bromeliaceae). Systematics and Biodiversity: 1-24. 
LEAL, B. S. S., GRACIANO, V. A., CHAVES, C. J. N., HUACRE, L. A. P., HEUERTZ, M., & PALMA-SILVA, C.
(2019). Dispersal and local persistence shape the genetic structure of a widespread Neotropical plant species with a patchy
distribution. Annals of Botany 124(3): 499-512.
LEME, E.M.C.; FONTANA, A.P. & HALBRITTER , H. 2010. Three New Pitcairnia Species (Bromeliaceae) from the Inselbergs
of Espírito Santo, Brazil. Systematic Botany 35 (3): 487-496.
MANHÃES, V. C., COUTO, D. R., MIRANDA, F. D., & CARRIJO, T. T. 2016. New findings on the distribution of Pitcairnia
azouryi (Bromeliaceae), a species restricted to Atlantic Forest inselbergs. Phytotaxa 245 (1): 59-65.
MARTINELLI, G. & FORZZA, R. C. 2006. Pitcairnia L Hér. (Bromeliaceae): uma nova espécie, P. azouryi Martinelli & Forzza,
e observações sobre P. encholirioides L.B.Sm. Revista Brasileira de Botânica 29: 603-607.
MEZ, C. 1894. Bromeliaceae. Pp. 431–462 in Flora brasiliensis. Vol. 3, eds. C. F. P. A. Martius, W. Eichler, and I. Urban.
Leipzig: Engelmann.
MONTEIRO, R. F. & FORZZA, R. C. 2008. A família Bromeliaceae no Parque Estadual do Ibitipoca, Minas Gerais, Brasil.
Boletim de Botânica (USP) 26: 7-33.
MOTA, M. R. 2019. Filogeografia do complexo pitcairnia flammea (Bromeliaceae). Dissertação de Mestrado. Universidade
Estadual Paulista.
SARAIVA, D. P. 2013. Fiologenia morofológica de Pitcairnia L'Hér. (Bromeliaceae-Pitcairnioideae). Dissertação de Mestrado.
Jardim Botânico do Rio de Janeiro.
SARAIVA, D. P.; MANTOVANI, A. & FORZZA, R. C. 2015. Insights into the Evolution of Pitcairnia (Pitcairnioideae-
Bromeliaceae), based on Morphological Evidence. Systematic Botany 40: 726-736.
SARAIVA, D. P. & FORZZA, R. C. 2012. Pitcairnia frequens (Bromeliaceae), a neglected new species from Morro dos Seis
Lagos, Amazonas, Brazil. Phytotaxa 69: 57-63.
SMITH, L. B. & R. J. DOWNS. 1974. Pitcairnioideae (Bromeliaceae). Pp. 1–658 in Flora Neotropica Monograph. Vol. 14. New
York: Hafner Press.
TATAGIBA, F.C.P. 2003. Revisão taxonômica do complexo Pitcairnia flammea Lindeley (Bromeliaceae). Dissertação de
Mestrado. Universidade Federal do Rio de Janeiro.
WANDERLEY, M. G. L. & FORZZA, R. C. 2003 . Flora de Grão Mogol, Minas Gerais, Brasil: Bromeliaceae. Boletim de
Botânica (USP) 21: 131-139.
WENDT, A. 1994. Collective identity formation and the international state. American Political  Science Review 88(2): 384-396.
WENDT, T.; PAZ, N. P. L. & RIOS, R. I. 2000. A morphometric analysis of a putative hybrid between Pitcairnia albiflos and P.
staminea (Bromeliaceae). Selbyana 21: 132-136.
WENDT, T.; Canela, M. B. F.; Morrey-Jones, J. E. ; Henriques, A. B. ; Rios, R. I. 2000. Recognition of Pitcairnia corcovadensis
(Bromeliaceae) at the Species Level. Systematic Botany 25: 389.
WENDT, T. 2001. Hybridization and reproductive isolation between four Pitcairnia species in Brazilian rocky outcrops. Journal
of the Bromeliad Society 51: 73-79.
WENDT, T. ; CANELA, M. B. F.; RIOS, R. I. & FARIA, A. P. G. 2001 . Reproductive biology and natural hybridization
between two endemic species of Pitcairnia (Bromeliaceae). American Journal of Botany 88: 1760-1767.
 
 

1593

Coleção Flora do Brasil 2020 - Jardim Botânico do Rio de Janeiro



Angiospermas Bromeliaceae A.Juss.

Pitcairnia abyssicola Leme & L.Kollmann
DESCRIÇÃO

Folha: folha(s) monomórfica(s); folha(s) interna(s) não constrita(s) entre bainha(s) e limbo; folha(s) interna(s) decídua(s)
linha(s) transversal(ais) ausente(s); folha(s) interna(s) nervura(s) central(ais) ausente(s) à inconspícua(s); lâmina(s)
interna(s) estreito(s) triangular(es) entre 15 e 40 mm de larg.; folha(s) interna(s) com margem(ns) da lâmina(s) inteira; folha(s)
interna(s) indumento lepidoto(s). Inflorescência: tipo simples racemo(s). Flor: bráctea(s) floral(ais) compr. maior(es) que
pedicelo(s); bráctea(s) floral(ais) indumento lepidota(s); simetria zigomorfa(s); pedicelo(s) proximal(ais) curto(s) menor
que 12 compr. (mm)/entre 12 e 20 compr. (mm); sépala(s) cor verde; sépala(s) indumento glabrescente(s); sépala(s) forma
carena(s); pétala(s) cor branca; pétala(s) apêndice(s) ausente(s); ápice(s) pétala(s) posição recurvada(s); pétala(s) compr.
(mm) entre 40 e 80 compr. (mm). Semente: apêndice(s) forma caudada(s).

COMENTÁRIO

Pitcairnia abyssicola é uma espécie endêmica do Espirito Santo, sendo conhecida apenas da localidade tipo. Destaca-se pelos
longos rizomas formando grandes touceiras em locais rochosos, sombreados e muito íngremes. Possui flores com sépalas
carenadas, corolas alvas e zigomorfas. 

Forma de Vida
Erva

Substrato
Rupícola, Terrícola

DISTRIBUIÇÃO

Nativa, é endêmica do Brasil

Domínios Fitogeográficos
Mata Atlântica

Tipos de Vegetação
Vegetação Sobre Afloramentos Rochosos

Distribuição Geográfica
Ocorrências confirmadas
Sudeste (Espírito Santo)

MATERIAL TESTEMUNHO

E.M.C. Leme, 7573, MBML (MBML039371), Espírito Santo, Typus
L. Kollmann, 7873, MBML (MBML024605), Espírito Santo, Typus
A.P. Fontana, 2198, RB, 481489, ,  (RB00562046), Espírito Santo

IMAGENS DE CAMPO/ILUSTRAÇÕES
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Figura 1: Pitcairnia abyssicola Leme & L.Kollmann

Figura 2: Pitcairnia abyssicola Leme & L.Kollmann
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Pitcairnia albiflos Herb.
Tem como sinônimo
homotípico Cochliopetalum albiflos (Herb.) Beer
homotípico Codonanthes albiflos (Herb.) Raf.
homotípico Conanthes albiflos (Herb.) Raf.
homotípico Hepetis albiflos (Herb.) Mez
heterotípico Cochliopetalum flavescens Beer
heterotípico Cochliopetalum odoratum (Regel) Hemsl.
heterotípico Cochliopetalum schuechii Beer
heterotípico Pitcairnia albiflora Spreng.
heterotípico Pitcairnia elata Liebm.
heterotípico Pitcairnia flavescens (Beer) K.Koch
heterotípico Pitcairnia odorata Regel
heterotípico Tillandsia schuchii Beer & Fenzl

DESCRIÇÃO

Folha: folha(s) monomórfica(s); folha(s) interna(s) constrita(s) entre bainha(s) e limbo sem pecíolo(s); folha(s) interna(s)
decídua(s) linha(s) transversal(ais) ausente(s); folha(s) interna(s) nervura(s) central(ais) ausente(s) à inconspícua(s);
lâmina(s) interna(s) estreito(s) triangular(es) entre 15 e 40 mm de larg.; folha(s) interna(s) com margem(ns) da lâmina(s)
inteira; folha(s) interna(s) indumento lepidoto(s)/glabrescente(s). Inflorescência: tipo simples racemo(s). Flor: bráctea(s)
floral(ais) compr. menor que pedicelo(s); bráctea(s) floral(ais) indumento glabrescente(s); simetria actinomorfa(s); pedicelo(s)
proximal(ais) entre 12 e 20 compr. (mm)/longo(s) maior(es) que 20 compr. (mm); sépala(s) cor verde; sépala(s) indumento
glabrescente(s); sépala(s) forma sem carena(s); pétala(s) cor branca; pétala(s) apêndice(s) ausente(s); ápice(s) pétala(s)
posição recurvada(s); pétala(s) compr. (mm) curta(s) menor que 40 compr. (mm)/entre 40 e 80 compr. (mm). Semente:
apêndice(s) forma caudada(s).

COMENTÁRIO

Pitcairnia albiflos é uma espécie endêmica do Rio de Janeiro, e suas maiores populações são encontradas nos afloramentos
rochosos da cidade do Rio. Pode ser facilmente diferenciada pela corola alva, actinomorfa, pétalas recurvada e estames excertos.
Ocorre simpatricamente com P. staminea, com quem forma híbridos naturais (vide Wendt et al. 2000, 2001). Porém difere de P.
staminea por possuir corola alva. 

Forma de Vida
Erva

Substrato
Rupícola

DISTRIBUIÇÃO

Nativa, é endêmica do Brasil

Domínios Fitogeográficos
Mata Atlântica

Tipos de Vegetação
Vegetação Sobre Afloramentos Rochosos

Distribuição Geográfica
Ocorrências confirmadas
Sudeste (Rio de Janeiro)

MATERIAL TESTEMUNHO
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R.C. Forzza, 4160, K, 437682,  (K000973280), CEPEC, 437682,  (CEPEC00119503), RB, 437682,  (RB00448965), Rio de
Janeiro
C. Farney, 390, MO, 437682 (MO1355405), Rio de Janeiro
R.C. Forzza, 4222, MBM, SP, RB, 437680,  (RB00448975)

IMAGENS DE CAMPO/ILUSTRAÇÕES

Figura 1: Pitcairnia albiflos Herb.

Figura 2: Pitcairnia albiflos Herb.
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Figura 3: Pitcairnia albiflos Herb.
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Pitcairnia anomala Hoehne
Tem como sinônimo
homotípico Pepinia anomala (Hoehne) G.S.Varad. & Gilmartin

DESCRIÇÃO

Folha: folha(s) dimórfica(s) com folha(s) externa(s) lanceada(s) e inteira; folha(s) interna(s) constrita(s) entre bainha(s) e limbo
sem pecíolo(s); folha(s) interna(s) decídua(s) linha(s) transversal(ais) ausente(s); folha(s) interna(s) nervura(s) central(ais)
presente(s); lâmina(s) interna(s) estreito(s) triangular(es) entre 15 e 40 mm de larg.; folha(s) interna(s) com margem(ns)
da lâmina(s) totalmente espinescente(s); folha(s) interna(s) indumento denso(s) lepidoto(s). Inflorescência: tipo simples
racemo(s). Flor: bráctea(s) floral(ais) compr. maior(es) que pedicelo(s); bráctea(s) floral(ais) indumento lepidota(s); simetria
zigomorfa(s); pedicelo(s) proximal(ais) curto(s) menor que 12 compr. (mm); sépala(s) cor vermelha; sépala(s) indumento
lepidoto(s); sépala(s) forma sem carena(s); pétala(s) cor vermelha; pétala(s) apêndice(s) presente(s); ápice(s) pétala(s) posição
ereta(s) à pouco falcada(s); pétala(s) compr. (mm) entre 40 e 80 compr. (mm). Semente: apêndice(s) forma alado(s).

COMENTÁRIO

Pitcairnia anomala é uma espécie pouco conhecida que ocorre junto às margens dos rios Juruena e Cururu (MT). 
Na descrição original o autor descreve as flores com ovários completamente ínferos. Anotada por Rodon 1644K por ter folhas
dimórficas, infelizmente imperceptíveis no tipo e omitido na obra original. Foi comparada com P. caldasiana, porém difere desta
pela presença de ovários completamente ínferos, pétalas vermelhas e folhas internas espinescentes apenas apicalmente.
Compartilha a presença de ovário ínfero com P. caricifolia, porém possui folhas mais largas que P. caricifolia var. carcifolia,
e pecíolos e flores menores que P. caricifolia var. macrantha. A cor das flores foi um caráter também omitido na obra original,
porém nos espécimes Hoehne 5155 e Hoehne 5081 as mesmas são descritas como vermelhas.

Forma de Vida
Erva

Substrato
Rupícola, Terrícola

DISTRIBUIÇÃO

Nativa, é endêmica do Brasil

Domínios Fitogeográficos
Amazônia

Tipos de Vegetação
Floresta Ombrófila (Floresta Pluvial), Savana Amazônica

Distribuição Geográfica
Ocorrências confirmadas
Norte (Rondônia)
Centro-Oeste (Mato Grosso)

MATERIAL TESTEMUNHO

F.C. Hoehne, 5155, R, 46447, ,  (R000046447), Mato Grosso, Typus
F.C. Hoehne, 5081, R, 4815,  (R000004815), Mato Grosso, Typus
N.C. Bigio, 600, RB, 563610,  (RB00746866), Rondônia
N.C. Bigio, 599, RB, 563611,  (RB00746868), Rondônia

IMAGENS DE CAMPO/ILUSTRAÇÕES
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Figura 1: Pitcairnia anomala Hoehne

Figura 2: Pitcairnia anomala Hoehne

Figura 3: Pitcairnia anomala Hoehne
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Figura 4: Pitcairnia anomala Hoehne
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Pitcairnia azouryi Martinelli & Forzza
DESCRIÇÃO

Folha: folha(s) monomórfica(s); folha(s) interna(s) não constrita(s) entre bainha(s) e limbo; folha(s) interna(s) decídua(s)
linha(s) transversal(ais) presente(s); folha(s) interna(s) nervura(s) central(ais) ausente(s) à inconspícua(s); lâmina(s)
interna(s) estreito(s) triangular(es) entre 15 e 40 mm de larg.; folha(s) interna(s) com margem(ns) da lâmina(s) basalmente
espinescente(s); folha(s) interna(s) indumento lepidoto(s). Inflorescência: tipo simples racemo(s). Flor: bráctea(s) floral(ais)
compr. maior(es) que pedicelo(s); bráctea(s) floral(ais) indumento flocoso(s); simetria zigomorfa(s); pedicelo(s) proximal(ais)
entre 12 e 20 compr. (mm); sépala(s) cor verde com ápice(s) vináceo; sépala(s) indumento flocoso(s); sépala(s) forma
sem carena(s); pétala(s) cor creme manchada(s) de vináceo; pétala(s) apêndice(s) ausente(s); ápice(s) pétala(s) posição
recurvada(s); pétala(s) compr. (mm) longa(s) maior(es) que 80 compr. (mm). Semente: apêndice(s) forma caudada(s).

COMENTÁRIO

Pitcairnia azouryi ocorre em inselbergues na região sul do Espírito Santo e Norte do Rio de Janeiro. Difere das demais espécies
do grupo P. azouryi (sensu Saraiva et al. 2015) por ter folhas monomórficas, lâminas foliares de 50 a 72 cm de comprimento,
verde e esparsamente lepidota, principalmente na base; brácteas do pedúnculo que excedam os entrenós; sépalas de 10 a 12 mm de
largura; lobos estigmáticos roxos perto da base e amarelos em direção às margens (Leme et al. 2010).

Forma de Vida
Erva

Substrato
Rupícola

DISTRIBUIÇÃO

Nativa, é endêmica do Brasil

Domínios Fitogeográficos
Mata Atlântica

Tipos de Vegetação
Vegetação Sobre Afloramentos Rochosos

Distribuição Geográfica
Ocorrências confirmadas
Sudeste (Espírito Santo, Rio de Janeiro)

MATERIAL TESTEMUNHO

G. Martinelli, 15977, RB, 435934,  (RB00851902), RB, 435934,  (RB00851901), RB, 435934,  (RB00851900), RB,
435934,  (RB00566305), RB, 435934,  (RB00566304), RB, 435934,  (RB00566035), CEN (CEN00087950), K, , 
(K000750970), K, ,  (K000750971), K,  (K000958399), MO (MO2246089), NY, ,  (NY00888306), Espírito Santo,
Typus

IMAGENS DE CAMPO/ILUSTRAÇÕES
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Angiospermas Bromeliaceae A.Juss.

Figura 1: Pitcairnia azouryi Martinelli & Forzza

Figura 2: Pitcairnia azouryi Martinelli & Forzza

Figura 3: Pitcairnia azouryi Martinelli & Forzza
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Angiospermas Bromeliaceae A.Juss.

Figura 4: Pitcairnia azouryi Martinelli & Forzza

BIBLIOGRAFIA

Martinelli, G., & Forzza, R. C. (2006). Pitcairnia L'Hér.(Bromeliaceae): a new species, P. azouryi Martinelli & Forzza, and notes
on P. encholirioides LB Sm. Brazilian Journal of Botany, 29(4), 603-607.
Manhães, V. C., Couto, D. R., Miranda, F. D., & Carrijo, T. T. (2016). New findings on the distribution of Pitcairnia azouryi
(Bromeliaceae), a species restricted to Atlantic Forest inselbergs. Phytotaxa, 245(1), 59-65.
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Angiospermas Bromeliaceae A.Juss.

Pitcairnia barbatostigma Leme &
A.P.Fontana
DESCRIÇÃO

Folha: folha(s) monomórfica(s); folha(s) interna(s) não constrita(s) entre bainha(s) e limbo; folha(s) interna(s) decídua(s)
linha(s) transversal(ais) presente(s); folha(s) interna(s) nervura(s) central(ais) ausente(s) à inconspícua(s); lâmina(s)
interna(s) estreito(s) triangular(es) entre 15 e 40 mm de larg.; folha(s) interna(s) com margem(ns) da lâmina(s) basalmente
espinescente(s); folha(s) interna(s) indumento denso(s) lepidoto(s). Inflorescência: tipo simples racemo(s). Flor: bráctea(s)
floral(ais) compr. maior(es) que pedicelo(s); bráctea(s) floral(ais) indumento flocoso(s); simetria zigomorfa(s); pedicelo(s)
proximal(ais) curto(s) menor que 12 compr. (mm)/entre 12 e 20 compr. (mm); sépala(s) cor verde com ápice(s) vináceo;
sépala(s) indumento flocoso(s); sépala(s) forma sem carena(s); pétala(s) cor creme manchada(s) de vináceo; pétala(s)
apêndice(s) ausente(s); ápice(s) pétala(s) posição recurvada(s); pétala(s) compr. (mm) longa(s) maior(es) que 80 compr. (mm).
Semente: apêndice(s) forma caudada(s).

COMENTÁRIO

Pitcairnia barbatostigma ocorre exposta ao sol pleno ou em locais levemente sombreados por floresta semidecidual em
inselbergues localizados no domínio da Floresta Atlântica na região noroeste do Espírito Santo e no vale do Mucuri, Minas
Gerais, e no sul da Bahia.
Difere-se do grupo P. azouryi (sensu Saraiva et al. 2015) por ter folhas monomórficas,  lâminas foliares grossas e alvo-lepidotas
em ambas as faces; inflorescência de 11 a 24 cm de comprimento; ápice da pétala estreitamente obtuso e ligeiramente retuso, mas
aparentando acuminado devido a margens embutidas; e lobos estigmáticos com margens brancas e lanuginosas (Leme et al. 2010).

Forma de Vida
Erva

Substrato
Rupícola

DISTRIBUIÇÃO

Nativa, é endêmica do Brasil

Domínios Fitogeográficos
Mata Atlântica

Tipos de Vegetação
Vegetação Sobre Afloramentos Rochosos

Distribuição Geográfica
Ocorrências confirmadas
Sudeste (Espírito Santo, Minas Gerais)

MATERIAL TESTEMUNHO

A.P. Fontana, 2339, RB, 479746,  (RB00557709), MBML, 479746 (MBML026522), Typus
R.C. Forzza, 8753, RB,  (RB01115517), Espírito Santo
Paula, L.F.A., 398, UFRN,  (UFRN00018019), Minas Gerais

IMAGENS DE CAMPO/ILUSTRAÇÕES
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Angiospermas Bromeliaceae A.Juss.

Figura 1: Pitcairnia barbatostigma Leme & A.P.Fontana

Figura 2: Pitcairnia barbatostigma Leme & A.P.Fontana

Figura 3: Pitcairnia barbatostigma Leme & A.P.Fontana
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Angiospermas Bromeliaceae A.Juss.

Figura 4: Pitcairnia barbatostigma Leme & A.P.Fontana

Figura 5: Pitcairnia barbatostigma Leme & A.P.Fontana

BIBLIOGRAFIA

Leme, E.M.C.; Fontana, A.P. & Halbritter, H. 2010. Three New Pitcairnia Species (Bromeliaceae) from the Inselbergs of Espírito
Santo, Brazil. Syst. Bot.
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Angiospermas Bromeliaceae A.Juss.

Pitcairnia beycalema Beer
Tem como sinônimo
homotípico Hepetis beycalema (Beer) Mez

DESCRIÇÃO

Folha: folha(s) monomórfica(s); folha(s) interna(s) constrita(s) entre bainha(s) e limbo sem pecíolo(s); folha(s) interna(s)
decídua(s) linha(s) transversal(ais) ausente(s); folha(s) interna(s) nervura(s) central(ais) ausente(s) à inconspícua(s);
lâmina(s) interna(s) linear(es) triangular(es) menor(es) que 15 mm de larg.; folha(s) interna(s) com margem(ns) da lâmina(s)
inteira; folha(s) interna(s) indumento denso(s) lepidoto(s). Inflorescência: tipo simples racemo(s). Flor: bráctea(s) floral(ais)
compr. menor que pedicelo(s); bráctea(s) floral(ais) indumento flocoso(s); simetria zigomorfa(s); pedicelo(s) proximal(ais)
entre 12 e 20 compr. (mm); sépala(s) cor vermelha; sépala(s) indumento flocoso(s)/glabrescente(s); sépala(s) forma sub
carenada(s); pétala(s) cor vermelha; pétala(s) apêndice(s) ausente(s); ápice(s) pétala(s) posição ereta(s) à pouco falcada(s);
pétala(s) compr. (mm) entre 40 e 80 compr. (mm). Semente: apêndice(s) forma caudada(s).

COMENTÁRIO

Pitcairnia beycalema é conhecida por poucas coletas, a maioria proveniente de cultivo. É muito similar a P. flammea var. roezlii,
diferenciando-se desta principalmente pela presença de sépalas subcarenadas. Se assemelha também a P. corcovadensis, porém
pode ser diferenciada principalmente por apresentar as inflorescências lepidotas. São necessários mais estudos para a melhor
delimitação deste táxon.

Forma de Vida
Erva

Substrato
Rupícola

DISTRIBUIÇÃO

Nativa, é endêmica do Brasil

Domínios Fitogeográficos
Mata Atlântica

Tipos de Vegetação
Vegetação Sobre Afloramentos Rochosos

Distribuição Geográfica
Ocorrências confirmadas
Sudeste (Rio de Janeiro)

MATERIAL TESTEMUNHO

s.c., s.n., P (P01678086)
Houllet, s.n., P (P01678083)
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Angiospermas Bromeliaceae A.Juss.

Pitcairnia bradei Markgr.
Tem como sinônimo
homotípico Pepinia bradei (Markgr.) G.S.Varad. & Gilmartin

DESCRIÇÃO

Folha: folha(s) monomórfica(s); folha(s) interna(s) não constrita(s) entre bainha(s) e limbo; folha(s) interna(s) decídua(s)
linha(s) transversal(ais) ausente(s); folha(s) interna(s) nervura(s) central(ais) ausente(s) à inconspícua(s); lâmina(s)
interna(s) linear(es) triangular(es) menor(es) que 15 mm de larg.; folha(s) interna(s) com margem(ns) da lâmina(s) inteira;
folha(s) interna(s) indumento lepidoto(s). Inflorescência: tipo simples racemo(s)/composta(s). Flor: bráctea(s) floral(ais)
compr. menor que pedicelo(s); bráctea(s) floral(ais) indumento glabrescente(s); simetria zigomorfa(s); pedicelo(s)
proximal(ais) entre 12 e 20 compr. (mm); sépala(s) cor amarelado; sépala(s) indumento glabrescente(s); sépala(s) forma
sem carena(s); pétala(s) cor amarela; pétala(s) apêndice(s) presente(s); ápice(s) pétala(s) posição ereta(s) à pouco falcada(s);
pétala(s) compr. (mm) entre 40 e 80 compr. (mm). Semente: apêndice(s) forma alado(s).

COMENTÁRIO

Pitcairnia bradei é estreitamente relacionado P. ulei e P. cristalinensis (Saraiva et al. 2015), todas com flores de corola amarela
e reófitas. O grupo é composto por táxons ocorrentes na Cadeia do Espinhaço (P. bradei) e no Centro-Oeste (P. cristalinensis e
P. ulei). Pitcairnia ulei é mais bem distribuída ocorrendo no Mato Grosso, Goiás e Distrito Federal, enquanto P. cristalinensis é
endêmica de Cristalina/GO.

Forma de Vida
Erva

Substrato
Rupícola, Terrícola

DISTRIBUIÇÃO

Nativa, é endêmica do Brasil

Domínios Fitogeográficos
Cerrado

Tipos de Vegetação
Campo Rupestre

Distribuição Geográfica
Ocorrências confirmadas
Sudeste (Minas Gerais)

MATERIAL TESTEMUNHO

L.P. Queiroz, 15001, RB, 525814,  (RB00673121), Minas Gerais
R.C. Forzza, 3760, RB, 414930, ,  (RB00624712), MBM, SPF, Minas Gerais
F. Markgraf, 3918, B (B 10 0157397), Minas Gerais, Typus
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Angiospermas Bromeliaceae A.Juss.

Pitcairnia burchellii Mez
Tem como sinônimo
homotípico Hepetis burchellii (Mez) Mez
heterotípico Pitcairnia matogrossensis E.Pereira & Leme

DESCRIÇÃO

Folha: folha(s) trimórfica(s) com folha(s) externa(s) lanceolada(s) inteira acicular espinescente(s); folha(s) interna(s) constrita(s)
entre bainha(s) e limbo sem pecíolo(s); folha(s) interna(s) decídua(s) linha(s) transversal(ais) ausente(s); folha(s) interna(s)
nervura(s) central(ais) presente(s); lâmina(s) interna(s) estreito(s) triangular(es) entre 15 e 40 mm de larg.; folha(s) interna(s)
com margem(ns) da lâmina(s) basalmente espinescente(s); folha(s) interna(s) indumento lepidoto(s)/denso(s) lepidoto(s).
Inflorescência: tipo simples racemo(s)/composta(s). Flor: bráctea(s) floral(ais) compr. menor que pedicelo(s); bráctea(s)
floral(ais) indumento flocoso(s); simetria zigomorfa(s); pedicelo(s) proximal(ais) entre 12 e 20 compr. (mm); sépala(s) cor
verde com ápice(s) vináceo; sépala(s) indumento lepidoto(s); sépala(s) forma sem carena(s); pétala(s) cor creme manchada(s)
de vináceo; pétala(s) apêndice(s) presente(s); ápice(s) pétala(s) posição recurvada(s); pétala(s) compr. (mm) longa(s) maior(es)
que 80 compr. (mm). Semente: apêndice(s) forma caudada(s).

COMENTÁRIO

Pitcairnia burchellii é uma das espécies do gênero com maior distribuição no Brasil. É mais frequente no Domínio do Cerrado
onde, em geral, ocorre como reófita, mas também pode ser encontrada em outros Domínios. 
Durante muito tempo, as amostras desta espécie coletadas em território brasileiro foram tratadas como P. lanuginosa Ruiz & Pav.,
graças a sinonimização proposta na Flora Neotropica (Smith & Downs 1974). Porém, analisando cuidadosamente estes táxons e
seus typus é possível verificar que esta sinonimização foi um equívoco. 
Pitcairnia matogrossensis está dentro da variação morfológica observada em P. burchellii, não existindo nenhuma característica
morfológica que corrobore tratar estes táxons como espécies distintas. 

Forma de Vida
Erva

Substrato
Rupícola, Terrícola

DISTRIBUIÇÃO

Nativa, é endêmica do Brasil

Domínios Fitogeográficos
Amazônia, Caatinga, Cerrado, Mata Atlântica

Tipos de Vegetação
Campo Rupestre, Cerrado (lato sensu), Vegetação Sobre Afloramentos Rochosos

Distribuição Geográfica
Ocorrências confirmadas
Norte (Pará, Rondônia, Tocantins)
Nordeste (Alagoas, Bahia, Maranhão)
Centro-Oeste (Goiás, Mato Grosso do Sul, Mato Grosso)
Sudeste (Minas Gerais)
Possíveis ocorrências
Norte (Acre)
Nordeste (Piauí)
Centro-Oeste (Distrito Federal)

MATERIAL TESTEMUNHO
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Angiospermas Bromeliaceae A.Juss.

H.S. Irwin, 27862, RB, 161344,  (RB00583959), Minas Gerais
G. Martinelli, 393, RB, 195570,  (RB00583974), Mato Grosso do Sul
D.P. Saraiva, 271, RB, 547243, ,  (RB00710201), Goiás
J.A. Siqueira Filho, 3824, RB, 547243,  (RB01405064), Alagoas
E. Pereira, 1872, RB, 91353, ,  (RB00584001), Pará
R.C. Forzza, 4652, RB, 452571,  (RB00495125), Tocantins
H. Medeiros, 1630, RB,  (RB01376067), RON,  (RON00010889), Rondônia
M.E. Engels, 5135, RB,  (RB01377282), MBM (MBM412244), HCF,  (HCF000025250), Mato Grosso
W.J. Burchell, 8116, K,  (K000321560), Typus

IMAGENS DE CAMPO/ILUSTRAÇÕES

Figura 1: Pitcairnia burchellii Mez

Figura 2: Pitcairnia burchellii Mez
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Angiospermas Bromeliaceae A.Juss.

Figura 3: Pitcairnia burchellii Mez

Figura 4: Pitcairnia burchellii Mez

Figura 5: Pitcairnia burchellii Mez

BIBLIOGRAFIA
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Angiospermas Bromeliaceae A.Juss.

Guarçoni, E. A. E. et al. 2020. New occurrence records of Bromeliaceae for the state of Maranhão, northeastern Brazil. Check List
16 (6): 1575–1580 https://doi.org/10.15560/16.6.1575

1613

Coleção Flora do Brasil 2020 - Jardim Botânico do Rio de Janeiro



Angiospermas Bromeliaceae A.Juss.

Pitcairnia burlemarxii R.Braga & Sucre
DESCRIÇÃO

Folha: folha(s) monomórfica(s); folha(s) interna(s) não constrita(s) entre bainha(s) e limbo; folha(s) interna(s) decídua(s)
linha(s) transversal(ais) presente(s); folha(s) interna(s) nervura(s) central(ais) ausente(s) à inconspícua(s); lâmina(s)
interna(s) estreito(s) triangular(es) entre 15 e 40 mm de larg.; folha(s) interna(s) com margem(ns) da lâmina(s) basalmente
espinescente(s); folha(s) interna(s) indumento glabrescente(s). Inflorescência: tipo simples racemo(s). Flor: bráctea(s)
floral(ais) compr. maior(es) que pedicelo(s); bráctea(s) floral(ais) indumento glabrescente(s); simetria zigomorfa(s);
pedicelo(s) proximal(ais) entre 12 e 20 compr. (mm); sépala(s) cor vermelha; sépala(s) indumento glabrescente(s); sépala(s)
forma sem carena(s)/carena(s); pétala(s) cor vermelha; pétala(s) apêndice(s) ausente(s); ápice(s) pétala(s) posição ereta(s) à
pouco falcada(s); pétala(s) compr. (mm) entre 40 e 80 compr. (mm). Semente: apêndice(s) forma caudada(s).

COMENTÁRIO

Pitcairnia burlemarxii é uma espécie típica dos inselbergues de altitude do Espirito Santo e Minas Gerais. Possui folhas mais
largas que a maioria das espécies encontradas na Floresta Atlântica, com face abaxial avermelhada e também decíduas. As flores
deste táxon possuem sépalas heterogêneas, com o par posterior sub-triangular e carenado e a sépala anterior ovada e ecarenada.

Forma de Vida
Erva

Substrato
Rupícola

DISTRIBUIÇÃO

Nativa, é endêmica do Brasil

Domínios Fitogeográficos
Mata Atlântica

Tipos de Vegetação
Vegetação Sobre Afloramentos Rochosos

Distribuição Geográfica
Ocorrências confirmadas
Sudeste (Espírito Santo, Minas Gerais)

MATERIAL TESTEMUNHO

D.P. Saraiva, 69, RB, 509698,  (RB00621486), Minas Gerais
A.P. Fontana, 5920, MBML, 143882 (MBML051078), Espírito Santo
A.P. Duarte, 14057, RB
G. Hatschbach, 68335, MBM (MBM231879)
G. Hatschbach, 49981, MBM (MBM105378)
R. Burle-Marx, s.n., RB, 143882,  (RB00566026), RB, 143882,  (RB00566027), Espírito Santo, Typus

IMAGENS DE CAMPO/ILUSTRAÇÕES
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Angiospermas Bromeliaceae A.Juss.

Figura 1: Pitcairnia burlemarxii R.Braga & Sucre

Figura 2: Pitcairnia burlemarxii R.Braga & Sucre
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Angiospermas Bromeliaceae A.Juss.

Pitcairnia buscalionii W.Till
DESCRIÇÃO

Folha: folha(s) desconhecido(s); folha(s) interna(s) constrita(s) entre bainha(s) e limbo formando pecíolo(s); folha(s) interna(s)
decídua(s) linha(s) transversal(ais) ausente(s); folha(s) interna(s) nervura(s) central(ais) presente(s); lâmina(s) interna(s)
estreito(s) triangular(es) entre 15 e 40 mm de larg.; folha(s) interna(s) com margem(ns) da lâmina(s) totalmente espinescente(s);
folha(s) interna(s) indumento glabrescente(s). Inflorescência: tipo simples racemo(s). Flor: bráctea(s) floral(ais) compr.
maior(es) que pedicelo(s); bráctea(s) floral(ais) indumento glabrescente(s); simetria zigomorfa(s); pedicelo(s) proximal(ais)
entre 12 e 20 compr. (mm); sépala(s) cor desconhecido(s); sépala(s) indumento glabrescente(s); sépala(s) forma sem carena(s);
pétala(s) cor desconhecido(s); pétala(s) apêndice(s) ausente(s); ápice(s) pétala(s) posição desconhecido(s); pétala(s) compr.
(mm) entre 40 e 80 compr. (mm). Semente: apêndice(s) forma alado(s).

COMENTÁRIO

Pitcairnia buscalioni se agrupa, sem suporte, em um clado formado pelos terminais de folhas pecioladas e com sementes aladas:
P. uaupensis, P. sprucei, P. rubiginosa e P. anomala (Saraiva et al. 2015),  diferenciando-se destas principalmente por não possuir
apêndices em suas pétalas, porém seria mais próximas de P. rubiginosa por ter folhas de largura intermediária (30-32mm), com
acúleos em toda sua extensão.
É conhecida somente pelo seu tipo, com ocorrência em cachoeira em Manaus-AM que sofreu com a intensa ação antrópica.

Forma de Vida
Erva

Substrato
Terrícola

DISTRIBUIÇÃO

Nativa, é endêmica do Brasil

Domínios Fitogeográficos
Amazônia

Tipos de Vegetação
Floresta de Igapó

Distribuição Geográfica
Ocorrências confirmadas
Norte (Amazonas)

MATERIAL TESTEMUNHO

L. Buscalioni, 4648, RO, 14136 (RO14136), Amazonas, Typus
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Angiospermas Bromeliaceae A.Juss.

Pitcairnia caldasiana Baker
Tem como sinônimo
homotípico Hepetis caldasiana (Baker) Mez

DESCRIÇÃO

Folha: folha(s) dimórfica(s) com folha(s) externa(s) acicular espinescente(s); folha(s) interna(s) constrita(s) entre bainha(s)
e limbo sem pecíolo(s); folha(s) interna(s) decídua(s) linha(s) transversal(ais) ausente(s); folha(s) interna(s) nervura(s)
central(ais) presente(s); lâmina(s) interna(s) estreito(s) triangular(es) entre 15 e 40 mm de larg.; folha(s) interna(s) com
margem(ns) da lâmina(s) basalmente espinescente(s); folha(s) interna(s) indumento lepidoto(s)/flocoso(s). Inflorescência:
tipo simples racemo(s). Flor: bráctea(s) floral(ais) compr. menor que pedicelo(s); bráctea(s) floral(ais) indumento flocoso(s);
simetria zigomorfa(s); pedicelo(s) proximal(ais) entre 12 e 20 compr. (mm); sépala(s) cor desconhecido(s); sépala(s)
indumento lepidoto(s); sépala(s) forma sem carena(s); pétala(s) cor creme manchada(s) de vináceo; pétala(s) apêndice(s)
presente(s); ápice(s) pétala(s) posição desconhecido(s); pétala(s) compr. (mm) longa(s) maior(es) que 80 compr. (mm).
Semente: apêndice(s) forma caudada(s).

COMENTÁRIO

Pitcairnia caldasiana é um táxon muito similar a P. burchellii. Tentativas recentes de conhecer as populações da localidade
típica de P. caldasiana não foram bem sucedidas, o que nos impede de entender melhor a diferença entre os dois táxons no
momento. Assim como P. burchellii, P. caldasiana é facilmente reconhecida pela presença de folhas dimórficas aciculares e
espinescentes, pelas inflorescências muito laxas (com mais de 14mm entre as flores), e suas pétalas longas (maiores que 80mm)
cremes com máculas vináceas.

Forma de Vida
Erva

Substrato
Rupícola

DISTRIBUIÇÃO

Nativa, é endêmica do Brasil

Domínios Fitogeográficos
Mata Atlântica

Tipos de Vegetação
Vegetação Sobre Afloramentos Rochosos

Distribuição Geográfica
Ocorrências confirmadas
Sudeste (Minas Gerais)

MATERIAL TESTEMUNHO

A.F. Regnell, III-1253, US,  (US01095361), US,  (US00088803), P (P00713046), P (P00713045), P (P00713044), Minas
Gerais, Typus
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Angiospermas Bromeliaceae A.Juss.

Pitcairnia capixaba Leme & Fraga
DESCRIÇÃO

Folha: folha(s) monomórfica(s); folha(s) interna(s) constrita(s) entre bainha(s) e limbo sem pecíolo(s); folha(s) interna(s)
decídua(s) linha(s) transversal(ais) ausente(s); folha(s) interna(s) nervura(s) central(ais) ausente(s) à inconspícua(s);
lâmina(s) interna(s) estreito(s) triangular(es) entre 15 e 40 mm de larg.; folha(s) interna(s) com margem(ns) da lâmina(s)
inteira; folha(s) interna(s) indumento lepidoto(s). Inflorescência: tipo simples racemo(s). Flor: bráctea(s) floral(ais) compr.
menor que pedicelo(s); bráctea(s) floral(ais) indumento glabrescente(s); simetria zigomorfa(s); pedicelo(s) proximal(ais) entre
12 e 20 compr. (mm); sépala(s) cor amarelado; sépala(s) indumento glabrescente(s); sépala(s) forma sem carena(s); pétala(s)
cor branca; pétala(s) apêndice(s) ausente(s); ápice(s) pétala(s) posição ereta(s) à pouco falcada(s); pétala(s) compr. (mm) entre
40 e 80 compr. (mm). Semente: apêndice(s) forma caudada(s).

COMENTÁRIO

Pitcairnia capixaba é restrita aos afloramentos rochosos do Espirito Santo, nunca formando grandes populações. Compartilha
com P. abyssicola, outra espécie endêmica do Espirito Santo, a presença de corola alva e zigomorfa. Porém, pode ser facilmente
diferenciada por não apresentar rizomas desenvolvidos. 

Forma de Vida
Erva

Substrato
Rupícola

DISTRIBUIÇÃO

Nativa, é endêmica do Brasil

Domínios Fitogeográficos
Mata Atlântica

Tipos de Vegetação
Vegetação Sobre Afloramentos Rochosos

Distribuição Geográfica
Ocorrências confirmadas
Sudeste (Espírito Santo)

MATERIAL TESTEMUNHO

E. Pereira, 2291, RB, 96086,  (RB00608902), Typus
R.C. Forzza, 7635, RB, 585054,  (RB00810094), Espírito Santo
B.R. Silva, 988, RB, 488718,  (RB00573678), Typus
A.P. Fontana, 7505, MBML (MBML046139), Espírito Santo
V. Demuner, 3548, MBML (MBML029637), Espírito Santo
E. Pereira, 2291, US,  (US01935207), Espírito Santo

IMAGENS DE CAMPO/ILUSTRAÇÕES
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Angiospermas Bromeliaceae A.Juss.

Figura 1: Pitcairnia capixaba Leme & Fraga

Figura 2: Pitcairnia capixaba Leme & Fraga

Figura 3: Pitcairnia capixaba Leme & Fraga

BIBLIOGRAFIA

1619

Coleção Flora do Brasil 2020 - Jardim Botânico do Rio de Janeiro

https://imagemcampo.jbrj.gov.br/producao%2Fimagens_de_campo%2F718985.jpg
https://imagemcampo.jbrj.gov.br/producao%2Fimagens_de_campo%2F718986.jpg
https://imagemcampo.jbrj.gov.br/producao%2Fimagens_de_campo%2F718987.jpg


Angiospermas Bromeliaceae A.Juss.

Elton M. C. Leme, Claudio Nicoletti de Fraga, Ludovic J. C. Kollmann, Gregory K. Brown, Walter Till, Otávio B. de C.
Ribeiro, Marlon C. Machado, Fernando J. S. Monteiro & André Paviotti Fontana. 2010. Miscellaneous New Species of Brazilian
Bromeliaceae. Rodriguesia 61 (1): 21-67.
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Angiospermas Bromeliaceae A.Juss.

Pitcairnia caricifolia Mart. ex Schult. &
Schult.f.
Este tratamento é composto pelos seguintes táxons: Pitcairnia caricifolia, Pitcairnia caricifolia var. caricifolia.

Tem como sinônimo
homotípico Pepinia caricifolia (Mart. ex Schult. & Schult.f.) G.S.Varad. & Gilmartin

DESCRIÇÃO

Folha: folha(s) dimórfica(s) com folha(s) externa(s) lanceada(s) e inteira; folha(s) interna(s) constrita(s) entre bainha(s) e
limbo sem pecíolo(s); folha(s) interna(s) decídua(s) linha(s) transversal(ais) ausente(s); folha(s) interna(s) nervura(s)
central(ais) presente(s); lâmina(s) interna(s) linear(es) triangular(es) menor(es) que 15 mm de larg.; folha(s) interna(s) com
margem(ns) da lâmina(s) totalmente espinescente(s); folha(s) interna(s) indumento denso(s) lepidoto(s). Inflorescência: tipo
simples racemo(s). Flor: bráctea(s) floral(ais) compr. menor que pedicelo(s)/maior(es) que pedicelo(s); bráctea(s) floral(ais)
indumento flocoso(s); simetria zigomorfa(s); pedicelo(s) proximal(ais) curto(s) menor que 12 compr. (mm); sépala(s) cor
vermelha/amarelado; sépala(s) indumento lepidoto(s)/flocoso(s); sépala(s) forma sem carena(s); pétala(s) cor vermelha;
pétala(s) apêndice(s) presente(s); ápice(s) pétala(s) posição ereta(s) à pouco falcada(s); pétala(s) compr. (mm) curta(s) menor
que 40 compr. (mm)/entre 40 e 80 compr. (mm). Semente: apêndice(s) forma alado(s).

COMENTÁRIO

Pitcairnia caricifolia é uma espécie de ampla distribuição na Amazônia, ocorrendo preferencialmente como rupícola próximo de
cursos d'agua. 

Forma de Vida
Erva

Substrato
Epífita, Rupícola, Terrícola

DISTRIBUIÇÃO

Nativa, não é endêmica do Brasil

Domínios Fitogeográficos
Amazônia

Tipos de Vegetação
Floresta de Igapó

Distribuição Geográfica
Ocorrências confirmadas
Norte (Amazonas, Pará, Rondônia)

MATERIAL TESTEMUNHO

G.T. Prance, 14340, K,  (K000973321), Amazonas
D.G. Campbell, P22576, K,  (K000973322), Pará
A. Costa, 123, RB (RB00626582)
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Angiospermas Bromeliaceae A.Juss.

Pitcairnia caricifolia Mart. ex Schult. &
Schult.f. var. caricifolia
Tem como sinônimo
homotípico Hepetis caricifolia (Mart. ex Schult. & Schult.f.) Mez
heterotípico Hepetis incarnata (Baker) Mez
heterotípico Hepetis kegeliana (Schltdl.) Mez
heterotípico Hepetis pauciflora (Baker) Mez
heterotípico Melinonia incarnata Brongn. ex E.Morren
heterotípico Pepinia subjuncta (Baker) T.Durand & B.D.Jacks.
heterotípico Pitcairnia incarnata Baker
heterotípico Pitcairnia kegeliana Schltdl.
heterotípico Pitcairnia pauciflora Baker
heterotípico Pitcairnia subjuncta Baker

DESCRIÇÃO

Pitcairnia caricifolia var. caricifolia diferere de P. caricifolia var. macrantha, que ocorre na Venezuela, por serem plantas
menores, com até 60 cm (vs. 90 cm alt.). As flores possuem sépalas verdes (vs. vermelhas) também menores, com até 15 mm (vs.
27 mm compr.) e pétalas menores de 30 a 50 mm (vs. 60 mm compr.).

Forma de Vida
Erva

Substrato
Epífita, Rupícola, Terrícola

DISTRIBUIÇÃO

Nativa, não é endêmica do Brasil

Domínios Fitogeográficos
Amazônia

Tipos de Vegetação
Floresta de Igapó

Distribuição Geográfica
Ocorrências confirmadas
Norte (Amazonas, Pará, Rondônia)

MATERIAL TESTEMUNHO

C.F.P. Martius, s.n., B (B 10 0365806), Typus
F. Hallé, 613, P (P01678062)
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Angiospermas Bromeliaceae A.Juss.

Pitcairnia carinata Mez
Tem como sinônimo
homotípico Hepetis carinata (Mez) Mez

DESCRIÇÃO

Folha: folha(s) monomórfica(s); folha(s) interna(s) não constrita(s) entre bainha(s) e limbo; folha(s) interna(s) decídua(s)
linha(s) transversal(ais) presente(s); folha(s) interna(s) nervura(s) central(ais) ausente(s) à inconspícua(s); lâmina(s)
interna(s) estreito(s) triangular(es) entre 15 e 40 mm de larg.; folha(s) interna(s) com margem(ns) da lâmina(s) inteira; folha(s)
interna(s) indumento glabrescente(s). Inflorescência: tipo simples racemo(s). Flor: bráctea(s) floral(ais) compr. maior(es) que
pedicelo(s); bráctea(s) floral(ais) indumento flocoso(s)/glabrescente(s); simetria zigomorfa(s); pedicelo(s) proximal(ais) entre
12 e 20 compr. (mm); sépala(s) cor vermelha; sépala(s) indumento glabrescente(s); sépala(s) forma carena(s); pétala(s) cor
vermelha; pétala(s) apêndice(s) ausente(s); ápice(s) pétala(s) posição ereta(s) à pouco falcada(s); pétala(s) compr. (mm) entre
40 e 80 compr. (mm). Semente: apêndice(s) forma caudada(s).

COMENTÁRIO

Pitcarinia carinata é uma espécie típica dos campos de altitude da Floresta Atlântica, especialmente na região da Serra do
Caparaó, mas também pode ser encontrada em inselbergues com maiores altitudes. Aparentemente está espécie também ocorre
em áreas de maiores altitudes da hileia baiana, mas novas coletas devem ser realizadas para confirmar melhor a identificação das
amostras. 
Pode ser diferenciada das demais espécies de Pitcairnia de flores vermelhas da Floresta Atlântica pelas sépalas nitidamente
carenadas. É descrita com folhas persistentes, porém a variação morfológica desta espécie abarca também indivíduos com folhas
decíduas por linha transversal. 

Forma de Vida
Erva

Substrato
Rupícola

DISTRIBUIÇÃO

Nativa, é endêmica do Brasil

Domínios Fitogeográficos
Mata Atlântica

Tipos de Vegetação
Campo de Altitude, Vegetação Sobre Afloramentos Rochosos

Distribuição Geográfica
Ocorrências confirmadas
Sudeste (Espírito Santo, Minas Gerais, Rio de Janeiro)
Possíveis ocorrências
Nordeste (Bahia)

MATERIAL TESTEMUNHO

R.C. Forzza, 6038, RB, 558050,  (RB00733523), Minas Gerais
A.P. Fontana, 2180, RB, 481472,  (RB00562029), Espírito Santo
A.F.M. Glaziou, 20524, K,  (K000973281), Rio de Janeiro
E.M.C. Leme, 4585, RB, 487468,  (RB00572425), Rio de Janeiro
T.M. Machado, 279, CEPEC,  (CEPEC00133285), Minas Gerais
A.F.M. Glaziou, 13256, K,  (K000958401), P (P00713049), B (B 10 0250627), Typus
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Angiospermas Bromeliaceae A.Juss.

IMAGENS DE CAMPO/ILUSTRAÇÕES

Figura 1: Pitcairnia carinata Mez

Figura 2: Pitcairnia carinata Mez

Figura 3: Pitcairnia carinata Mez
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Angiospermas Bromeliaceae A.Juss.

Pitcairnia corallina Linden & André
Este tratamento é composto pelos seguintes táxons: Pitcairnia corallina, Pitcairnia corallina var. corallina, Pitcairnia corallina
var. viridis.

Tem como sinônimo
homotípico Hepetis corallina (Linden & André) Mez
homotípico Pepinia corallina (Linden & André) G.S.Varad. & Gilmartin

DESCRIÇÃO

Folha: folha(s) dimórfica(s) com folha(s) externa(s) acicular espinescente(s); folha(s) interna(s) constrita(s) entre bainha(s) e
limbo formando pecíolo(s); folha(s) interna(s) decídua(s) linha(s) transversal(ais) ausente(s); folha(s) interna(s) nervura(s)
central(ais) presente(s); lâmina(s) interna(s) lanceolada(s) maior(es) que 40 mm de larg.; folha(s) interna(s) com margem(ns)
da pecíolo(s) espinescente(s); folha(s) interna(s) indumento lepidoto(s). Inflorescência: tipo simples racemo(s). Flor:
bráctea(s) floral(ais) compr. maior(es) que pedicelo(s); bráctea(s) floral(ais) indumento flocoso(s); simetria zigomorfa(s);
pedicelo(s) proximal(ais) curto(s) menor que 12 compr. (mm); sépala(s) cor vermelha; sépala(s) indumento glabrescente(s);
sépala(s) forma sem carena(s); pétala(s) cor vermelha/amarela; pétala(s) apêndice(s) presente(s); ápice(s) pétala(s) posição
ereta(s) à pouco falcada(s); pétala(s) compr. (mm) entre 40 e 80 compr. (mm). Semente: apêndice(s) forma alado(s).

DESCRIÇÃO ADICIONAL

Pitcairnia corallina é reconhecida por suas grandes folhas pecioladas e plicadas, possui duas variedades que podem
ser diferenciadas pela largura da lâmina foliar e cor da inflorescência.

COMENTÁRIO

O único registro de P. corallina var. viridis  em território brasileiro foi erroneamente identificado como P. corallina var. corallina
 por Smith & Downs (1974), pois o testemunho utilizado é de uma planta com flores amarelo esbranquiçadas (Schultes, R. E. &
Cabrera, I. #19206).

Forma de Vida
Erva

Substrato
Epífita, Rupícola, Terrícola

DISTRIBUIÇÃO

Nativa, não é endêmica do Brasil

Domínios Fitogeográficos
Amazônia

Tipos de Vegetação
Floresta de Igapó

Distribuição Geográfica
Ocorrências confirmadas
Norte (Amazonas)
Possíveis ocorrências
Norte (Acre)

CHAVE DE IDENTIFICAÇÃO

1. Lâmina com mais de 10 cm larg.; pétalas vermelhas .... P. corallina var. corallina 
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Angiospermas Bromeliaceae A.Juss.

1. Lâmina com até 3 cm larg.; pétalas amarelo-esverdeadas ..... P. corallina var. viridis

MATERIAL TESTEMUNHO

J.G. Kulhmann, 06196, RB, 47583,  (RB00623312), Rio de Janeiro

BIBLIOGRAFIA

Hooker. 1882. Bot. Mag. 108: pl 6600.
 
Smith, L.B. & R. J. Downs. 1974. Pitcairnioideae (Bromeliaceae), Part I. Fl. Neotrop. Monogr. 14(1): 1–660.
Rauh, J. 1984. Bromeliad Soc. 34: 29-30.
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Angiospermas Bromeliaceae A.Juss.

Pitcairnia corallina Linden & André var.
corallina

DESCRIÇÃO

Distingue-se de P. corallina var. viridis principalmente pelas flores vermelhas e folhas largas, com mais de 3 cm.

COMENTÁRIO

P. corallina var. corallina conta com apenas um registro muito similar da Serra do Moa - AC (Prance, G.T. #12433), sendo
necessários mais estudos para a sua confirmação. Outros registros de Herbário são de plantas cultivadas, sem procedência.

Forma de Vida
Erva

Substrato
Epífita, Rupícola, Terrícola

DISTRIBUIÇÃO

Nativa, não é endêmica do Brasil

Domínios Fitogeográficos
Amazônia

Distribuição Geográfica
Possíveis ocorrências
Norte (Acre)

MATERIAL TESTEMUNHO

G.T. Prance, 12433, INPA, 30756
G.T. Prance, 12433, NY,  (NY01028433), Acre
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Angiospermas Bromeliaceae A.Juss.

Pitcairnia corallina var. viridis L.B.Sm
DESCRIÇÃO

Distingue-se de P. corallina var. corallina principalmente pelas flores amarelo esverdeadas e folhas mais estreitas com até 3 cm.

COMENTÁRIO

O único registro de P. corallina var. viridis  em território brasileiro foi erroneamente identificado como P.
corallina var. corallina  por Smith & Downs (1974), pois o testemunho utilizado é de uma planta com flores amarelo
esbranquiçadas (Schultes, R. E. & Cabrera, I. #19206).

Forma de Vida
Erva

Substrato
Epífita, Rupícola, Terrícola

DISTRIBUIÇÃO

Nativa, não é endêmica do Brasil

Domínios Fitogeográficos
Amazônia

Tipos de Vegetação
Floresta de Igapó

Distribuição Geográfica
Ocorrências confirmadas
Norte (Amazonas)

MATERIAL TESTEMUNHO

R.E. Shultes & I. Cabrera, 19206, USNHerbarium, 2087662, Typus
Schultes, RE, 10182, IAN (IAN052701), Amazonas

BIBLIOGRAFIA

Smith, L. B. 1957. The Bromeliaceae of Colombia. Contr. U.S. Natl. Herb. 33: 1–311.
Smith, L.B. & R. J. Downs. 1974. Pitcairnioideae (Bromeliaceae), Part I. Fl. Neotrop. Monogr. 14(1): 1–660.
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Angiospermas Bromeliaceae A.Juss.

Pitcairnia corcovadensis Wawra
Tem como sinônimo
homotípico Hepetis corcovadensis (Wawra) Mez
homotípico Pitcairnia flammea  var.  corcovadensis (Wawra) L.B.Sm.
heterotípico Hepetis lancifolia (Mez) Mez
heterotípico Pitcairnia corallina  var.  wallisii Regel
heterotípico Pitcairnia lancifolia  var.  minor L.B.Sm.
heterotípico Pitcairnia lancifolia Mez
heterotípico Pitcairnia pumila W.Weber

DESCRIÇÃO

Folha: folha(s) monomórfica(s); folha(s) interna(s) constrita(s) entre bainha(s) e limbo sem pecíolo(s); folha(s) interna(s)
decídua(s) linha(s) transversal(ais) ausente(s); folha(s) interna(s) nervura(s) central(ais) ausente(s) à inconspícua(s);
lâmina(s) interna(s) linear(es) triangular(es) menor(es) que 15 mm de larg.; folha(s) interna(s) com margem(ns) da
lâmina(s) inteira; folha(s) interna(s) indumento glabrescente(s). Inflorescência: tipo simples racemo(s). Flor: bráctea(s)
floral(ais) compr. menor que pedicelo(s); bráctea(s) floral(ais) indumento glabrescente(s); simetria zigomorfa(s); pedicelo(s)
proximal(ais) curto(s) menor que 12 compr. (mm)/entre 12 e 20 compr. (mm); sépala(s) cor vermelha; sépala(s) indumento
glabrescente(s); sépala(s) forma sem carena(s); pétala(s) cor vermelha; pétala(s) apêndice(s) ausente(s); ápice(s) pétala(s)
posição ereta(s) à pouco falcada(s); pétala(s) compr. (mm) entre 40 e 80 compr. (mm). Semente: apêndice(s) forma caudada(s).

COMENTÁRIO

Pitcairnia corcovadensis é endêmica do Rio de Janeiro, cresce em afloramentos rochosos úmidos ou em rochas próximas a
riachos na floresta ombrófila. Uma análise morfométrica de populações naturais de P. flammea e P. corcovadensis mostrou que
estas são espécies distintas e que não haviam espécimes intermediários (híbridos), apesar da sobreposição deu período de floração
(Wendt et al. 2000).
É uma espécie de pequeno porte quando comparada com as demais espécies de Pitcairnia de flores vermelhas da Floresta
Atlântica. Possui escapos entre 17 e 45 cm compr., poucas flores por inflorescência (2 a 12) e glabras.

Forma de Vida
Erva

Substrato
Rupícola

DISTRIBUIÇÃO

Nativa, é endêmica do Brasil

Domínios Fitogeográficos
Mata Atlântica

Tipos de Vegetação
Floresta Ombrófila (Floresta Pluvial)

Distribuição Geográfica
Ocorrências confirmadas
Sudeste (Rio de Janeiro)

MATERIAL TESTEMUNHO

H.O.B. Fernandes, 63, K,  (K000973299), Rio de Janeiro
E. Pereira, 10553, K,  (K000973298), Rio de Janeiro
R.C. Forzza, 4194, MBM, K, SP, RB
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Angiospermas Bromeliaceae A.Juss.

A.C. Brade, s.n., R, 46830,  (R000046830), Rio de Janeiro, Typus
L.B. Smith, 6429, NY,  (NY00873344), Rio de Janeiro
M.G. Bovini, 1977, RB,  (RB00407133), Rio de Janeiro
A.F.M. Glaziou, 3628, P (P00713070), Typus

IMAGENS DE CAMPO/ILUSTRAÇÕES

Figura 1: Pitcairnia corcovadensis Wawra

Figura 2: Pitcairnia corcovadensis Wawra
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Angiospermas Bromeliaceae A.Juss.

Pitcairnia crinita E.Pereira & Martinelli
Tem como sinônimo
homotípico Pepinia martinellii H.Luther

DESCRIÇÃO

Folha: folha(s) dimórfica(s) com folha(s) externa(s) lanceada(s) e inteira; folha(s) interna(s) não constrita(s) entre bainha(s)
e limbo; folha(s) interna(s) decídua(s) linha(s) transversal(ais) ausente(s); folha(s) interna(s) nervura(s) central(ais)
ausente(s) à inconspícua(s); lâmina(s) interna(s) linear(es) triangular(es) menor(es) que 15 mm de larg.; folha(s) interna(s)
com margem(ns) da lâmina(s) basalmente espinescente(s); folha(s) interna(s) indumento glabrescente(s). Inflorescência: tipo
simples racemo(s). Flor: bráctea(s) floral(ais) compr. menor que pedicelo(s); bráctea(s) floral(ais) indumento flocoso(s);
simetria zigomorfa(s); pedicelo(s) proximal(ais) curto(s) menor que 12 compr. (mm); sépala(s) cor amarelado; sépala(s)
indumento glabrescente(s); sépala(s) forma sem carena(s); pétala(s) cor amarela; pétala(s) apêndice(s) ausente(s); ápice(s)
pétala(s) posição ereta(s) à pouco falcada(s); pétala(s) compr. (mm) curta(s) menor que 40 compr. (mm). Semente: apêndice(s)
forma caudada(s).

DESCRIÇÃO ADICIONAL

Pode ser facilmente reconhecida por suas folhas internas muito longas e aciculares (50-95 cm X 1-3 mm) e flores com corola
amarela.

COMENTÁRIO

Pitcairnia crinita é conhecida apenas para a Serra do Cachorro, município de Oriximiná - PA, ripária entre rochas.

Forma de Vida
Erva

Substrato
Rupícola

DISTRIBUIÇÃO

Nativa, é endêmica do Brasil

Domínios Fitogeográficos
Amazônia

Tipos de Vegetação
Vegetação Sobre Afloramentos Rochosos

Distribuição Geográfica
Ocorrências confirmadas
Norte (Pará)

MATERIAL TESTEMUNHO

G. Martinelli, 7153, US, 208311,  (US01935259), RB, 208311,  (RB00287234), K,  (K000958384), NY, 
(NY02448599), Pará, Typus
C.A.C. Ferreira, 8057, RB, 208311,  (RB00908772), K, 208311,  (K000973244), NY, 208311,  (NY02171589), Pará
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Angiospermas Bromeliaceae A.Juss.

Pitcairnia cristalinensis (Leme)
D.C.Taylor & H.Rob.
Tem como sinônimo
basiônimo Pepinia cristalinensis Leme

DESCRIÇÃO

Folha: folha(s) monomórfica(s); folha(s) interna(s) não constrita(s) entre bainha(s) e limbo; folha(s) interna(s) decídua(s)
linha(s) transversal(ais) ausente(s); folha(s) interna(s) nervura(s) central(ais) ausente(s) à inconspícua(s); lâmina(s)
interna(s) linear(es) triangular(es) menor(es) que 15 mm de larg.; folha(s) interna(s) com margem(ns) da lâmina(s) inteira;
folha(s) interna(s) indumento lepidoto(s). Inflorescência: tipo simples racemo(s). Flor: bráctea(s) floral(ais) compr.
maior(es) que pedicelo(s); bráctea(s) floral(ais) indumento lepidota(s); simetria zigomorfa(s); pedicelo(s) proximal(ais)
curto(s) menor que 12 compr. (mm); sépala(s) cor laranja; sépala(s) indumento flocoso(s); sépala(s) forma sem carena(s);
pétala(s) cor amarela; pétala(s) apêndice(s) presente(s); ápice(s) pétala(s) posição ereta(s) à pouco falcada(s); pétala(s) compr.
(mm) entre 40 e 80 compr. (mm). Semente: apêndice(s) forma alado(s).

COMENTÁRIO

Pitcairnia cristalinensis é conhecida apenas para a região de Cristalina, GO, onde ocorre como reófita em áreas de cerrado. É
muito similar a P. ulei, diferenciando-se desta por ter brácteas florais excedendo os pedicelos e sépalas com indumento flocoso,
necessitando de mais estudos para elucidar melhor a circunscrição destes táxons.    

Forma de Vida
Erva

Substrato
Rupícola

DISTRIBUIÇÃO

Nativa, é endêmica do Brasil

Domínios Fitogeográficos
Cerrado

Tipos de Vegetação
Cerrado (lato sensu)

Distribuição Geográfica
Ocorrências confirmadas
Centro-Oeste (Goiás)

MATERIAL TESTEMUNHO

R.G. Chacon, 601, CEN (CEN00075436), Goiás
G. Hatschbach, 53769, MBM (MBM150960), Goiás, Typus

IMAGENS DE CAMPO/ILUSTRAÇÕES
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Angiospermas Bromeliaceae A.Juss.

Figura 1: Pitcairnia cristalinensis (Leme) D.C.Taylor & H.Rob.
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Angiospermas Bromeliaceae A.Juss.

Pitcairnia curvidens L.B.Sm. & Read
Tem como sinônimo
heterotípico Pitcairnia flammea  var.  spinulosa E.Pereira

DESCRIÇÃO

Folha: folha(s) dimórfica(s) com folha(s) externa(s) lanceada(s) e inteira; folha(s) interna(s) não constrita(s) entre bainha(s)
e limbo; folha(s) interna(s) decídua(s) linha(s) transversal(ais) presente(s); folha(s) interna(s) nervura(s) central(ais)
ausente(s) à inconspícua(s); lâmina(s) interna(s) estreito(s) triangular(es) entre 15 e 40 mm de larg.; folha(s) interna(s) com
margem(ns) da lâmina(s) basalmente espinescente(s); folha(s) interna(s) indumento glabrescente(s). Inflorescência: tipo
simples racemo(s). Flor: bráctea(s) floral(ais) compr. menor que pedicelo(s); bráctea(s) floral(ais) indumento glabrescente(s);
simetria zigomorfa(s); pedicelo(s) proximal(ais) curto(s) menor que 12 compr. (mm); sépala(s) cor vermelha; sépala(s)
indumento glabrescente(s); sépala(s) forma carena(s); pétala(s) cor vermelha; pétala(s) apêndice(s) ausente(s); ápice(s)
pétala(s) posição ereta(s) à pouco falcada(s); pétala(s) compr. (mm) entre 40 e 80 compr. (mm). Semente: apêndice(s) forma
caudada(s).

DESCRIÇÃO ADICIONAL

Pitcairnia curvidens apresenta folhas dimórficas aciculares aculeadas quando jovem, ausentes nos indivíduos em flor. Possui
folhas decíduas sem espinhos na margem e flores com sépalas heterogêneas, com duas carenadas e uma ecarenada.

COMENTÁRIO

Piticairnia curvidens ocorre em campus de altitude, afloramentos rochosos e campos rupestres, muitas vezes nas margens de
riacho.

Forma de Vida
Erva

Substrato
Rupícola

DISTRIBUIÇÃO

Nativa, é endêmica do Brasil

Domínios Fitogeográficos
Cerrado, Mata Atlântica

Tipos de Vegetação
Campo de Altitude, Campo Rupestre

Distribuição Geográfica
Ocorrências confirmadas
Sudeste (Minas Gerais)
Possíveis ocorrências
Sudeste (Espírito Santo)

MATERIAL TESTEMUNHO

E.M.C. Leme, 8126, RB, ,  (RB01369462), Minas Gerais
R.F. Monteiro, 23, RB, K, SP, Minas Gerais
Wasshausen, 20338, UB, NY, Minas Gerais, Typus
W.R. Anderson, 35851, NY,  (NY00873348), P (P01765898), Minas Gerais

IMAGENS DE CAMPO/ILUSTRAÇÕES
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Angiospermas Bromeliaceae A.Juss.

Figura 1: Pitcairnia curvidens L.B.Sm. & Read

Figura 2: Pitcairnia curvidens L.B.Sm. & Read
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Angiospermas Bromeliaceae A.Juss.

Pitcairnia decidua L.B.Sm.
DESCRIÇÃO

Folha: folha(s) dimórfica(s) com folha(s) externa(s) lanceada(s) e inteira; folha(s) interna(s) não constrita(s) entre bainha(s)
e limbo; folha(s) interna(s) decídua(s) linha(s) transversal(ais) presente(s); folha(s) interna(s) nervura(s) central(ais)
ausente(s) à inconspícua(s); lâmina(s) interna(s) linear(es) triangular(es) menor(es) que 15 mm de larg.; folha(s) interna(s)
com margem(ns) da lâmina(s) inteira; folha(s) interna(s) indumento denso(s) lepidoto(s)/flocoso(s). Inflorescência: tipo
simples racemo(s). Flor: bráctea(s) floral(ais) compr. maior(es) que pedicelo(s); bráctea(s) floral(ais) indumento flocoso(s);
simetria zigomorfa(s); pedicelo(s) proximal(ais) entre 12 e 20 compr. (mm); sépala(s) cor vermelha; sépala(s) indumento
glabrescente(s); sépala(s) forma sem carena(s); pétala(s) cor vermelha; pétala(s) apêndice(s) ausente(s); ápice(s) pétala(s)
posição ereta(s) à pouco falcada(s); pétala(s) compr. (mm) entre 40 e 80 compr. (mm). Semente: apêndice(s) forma caudada(s).

COMENTÁRIO

Pitcairnia decidua pode ser  diferenciada das demais espécies de Pitcairnia de flores vermelhas da Floresta Atlântica por suas
lâminas foliares decíduas, com até 1 cm larg. e sépalas ecarenadas. Destaca-se nesta espécie também a presença das bases foliares
marcescentes.
Ocorre nos estados de Minas Gerais, Espírito Santo e Rio de Janeiro, preferencialmente com campos de altitude. Poucos
exemplares são provenientes dos campos rupestres.

Forma de Vida
Erva

Substrato
Rupícola

DISTRIBUIÇÃO

Nativa, é endêmica do Brasil

Domínios Fitogeográficos
Cerrado, Mata Atlântica

Tipos de Vegetação
Campo de Altitude, Vegetação Sobre Afloramentos Rochosos

Distribuição Geográfica
Ocorrências confirmadas
Sudeste (Espírito Santo, Minas Gerais, Rio de Janeiro)

MATERIAL TESTEMUNHO

Foster, 893, GH,  (GH00029224), Espírito Santo, Typus
Gounelle, s.n., P (P01678002)
R.M. Castro, 928, RB, 436915,  (RB00491191)
R.C. Forzza, 5450, RB, 476062,  (RB00549049), Espírito Santo
J.M.L. Gomes, 2054, VIES (VIES022941), Espírito Santo
A.P. Fontana, 1996, MBML (MBML051241), Espírito Santo
R.C. Forzza, 4977, CEPEC, MBML, UPCB, RB, 473277,  (RB00540866)

IMAGENS DE CAMPO/ILUSTRAÇÕES
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Angiospermas Bromeliaceae A.Juss.

Figura 1: Pitcairnia decidua L.B.Sm.
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Angiospermas Bromeliaceae A.Juss.

Pitcairnia diversifolia Leme &
A.P.Fontana
DESCRIÇÃO

Folha: folha(s) dimórfica(s) com folha(s) externa(s) acicular espinescente(s); folha(s) interna(s) não constrita(s) entre bainha(s)
e limbo; folha(s) interna(s) decídua(s) linha(s) transversal(ais) presente(s); folha(s) interna(s) nervura(s) central(ais)
ausente(s) à inconspícua(s); lâmina(s) interna(s) estreito(s) triangular(es) entre 15 e 40 mm de larg.; folha(s) interna(s) com
margem(ns) da lâmina(s) basalmente espinescente(s); folha(s) interna(s) indumento lepidoto(s). Inflorescência: tipo simples
racemo(s). Flor: bráctea(s) floral(ais) compr. maior(es) que pedicelo(s); bráctea(s) floral(ais) indumento flocoso(s); simetria
zigomorfa(s); pedicelo(s) proximal(ais) entre 12 e 20 compr. (mm); sépala(s) cor verde; sépala(s) indumento flocoso(s);
sépala(s) forma sem carena(s); pétala(s) cor creme manchada(s) de vináceo; pétala(s) apêndice(s) ausente(s); ápice(s) pétala(s)
posição recurvada(s); pétala(s) compr. (mm) longa(s) maior(es) que 80 compr. (mm). Semente: apêndice(s) forma caudada(s).

COMENTÁRIO

Pitcairnia diversifolia cresce completamente exposta à luz solar em locais íngremes dos inselbergues da Floresta Atlântica, na
região central do Espírito Santo.
Difere das demais espécies do grupo P. azouryi (sensu Saraiva et al. 2015) principalmente por apresentar folhas dimórficas e mais
estreitas, variando entre 11 e 20 mm de largura.

Forma de Vida
Erva

Substrato
Rupícola

DISTRIBUIÇÃO

Nativa, é endêmica do Brasil

Domínios Fitogeográficos
Mata Atlântica

Tipos de Vegetação
Vegetação Sobre Afloramentos Rochosos

Distribuição Geográfica
Ocorrências confirmadas
Sudeste (Espírito Santo)
Possíveis ocorrências
Sudeste (Minas Gerais)

MATERIAL TESTEMUNHO

A.P. Fontana, 5704, MBML, 479884 (MBML053046), Espírito Santo, Typus
A.P. Fontana, 3389, MBML (MBML040713), RB, 479884,  (RB00557860), Espírito Santo, Typus

IMAGENS DE CAMPO/ILUSTRAÇÕES
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Angiospermas Bromeliaceae A.Juss.

Figura 1: Pitcairnia diversifolia Leme & A.P.Fontana

Figura 2: Pitcairnia diversifolia Leme & A.P.Fontana

Figura 3: Pitcairnia diversifolia Leme & A.P.Fontana

BIBLIOGRAFIA
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Angiospermas Bromeliaceae A.Juss.

Leme, E.M.C.; Fontana, A.P. & Halbritter, H. 2010. Three New Pitcairnia Species (Bromeliaceae) from the Inselbergs of Espírito
Santo, Brazil. Syst. Bot.
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Angiospermas Bromeliaceae A.Juss.

Pitcairnia egleri L.B.Sm.
DESCRIÇÃO

Folha: folha(s) dimórfica(s) com folha(s) externa(s) lanceada(s) e inteira; folha(s) interna(s) não constrita(s) entre bainha(s)
e limbo; folha(s) interna(s) decídua(s) linha(s) transversal(ais) ausente(s); folha(s) interna(s) nervura(s) central(ais)
ausente(s) à inconspícua(s); lâmina(s) interna(s) linear(es) triangular(es) menor(es) que 15 mm de larg.; folha(s) interna(s)
com margem(ns) da lâmina(s) basalmente espinescente(s); folha(s) interna(s) indumento glabrescente(s). Inflorescência: tipo
simples racemo(s). Flor: bráctea(s) floral(ais) compr. menor que pedicelo(s); bráctea(s) floral(ais) indumento flocoso(s);
simetria zigomorfa(s); pedicelo(s) proximal(ais) entre 12 e 20 compr. (mm); sépala(s) cor vermelha; sépala(s) indumento
flocoso(s); sépala(s) forma sem carena(s); pétala(s) cor vermelha; pétala(s) apêndice(s) presente(s); ápice(s) pétala(s) posição
ereta(s) à pouco falcada(s); pétala(s) compr. (mm) curta(s) menor que 40 compr. (mm). Semente: apêndice(s) forma alado(s).

COMENTÁRIO

Pitcairnia egleri é conhecida somente pelo seu material-tipo. É muito semelhante a P. carcifolia var. caricifolia, diferindo desta
principalmente pela presença de folhas dimórficas.

Forma de Vida
Erva

Substrato
Rupícola

DISTRIBUIÇÃO

Nativa, é endêmica do Brasil

Domínios Fitogeográficos
Amazônia

Tipos de Vegetação
Floresta de Igapó

Distribuição Geográfica
Ocorrências confirmadas
Norte (Pará)

MATERIAL TESTEMUNHO

W.A. Egler, 1246, MG (MG024293), US,  (US00088832), Pará, Typus
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Angiospermas Bromeliaceae A.Juss.

Pitcairnia encholirioides L.B.Sm.
DESCRIÇÃO

Folha: folha(s) monomórfica(s); folha(s) interna(s) não constrita(s) entre bainha(s) e limbo; folha(s) interna(s) decídua(s)
linha(s) transversal(ais) ausente(s); folha(s) interna(s) nervura(s) central(ais) ausente(s) à inconspícua(s); lâmina(s)
interna(s) estreito(s) triangular(es) entre 15 e 40 mm de larg.; folha(s) interna(s) com margem(ns) da lâmina(s) inteira; folha(s)
interna(s) indumento glabrescente(s). Inflorescência: tipo simples espiga(s). Flor: bráctea(s) floral(ais) compr. maior(es) que
pedicelo(s); bráctea(s) floral(ais) indumento glabrescente(s); simetria actinomorfa(s); pedicelo(s) proximal(ais) curto(s) menor
que 12 compr. (mm); sépala(s) cor vermelha; sépala(s) indumento glabrescente(s); sépala(s) forma sem carena(s); pétala(s) cor
amarela; pétala(s) apêndice(s) ausente(s); ápice(s) pétala(s) posição ereta(s) à pouco falcada(s); pétala(s) compr. (mm) curta(s)
menor que 40 compr. (mm). Semente: apêndice(s) forma caudada(s).

COMENTÁRIO

Pitcairnia encholirioides é uma espécie endêmica dos inselbergues Rio de Janeiro, conhecida por poucas populações na região
de Santa Maria Madalena. É um espécie muito distinta das demais, tanto por caracteres florais quanto por seu hábito. Uma
característica muito marcante nesta espécie é a presença de bainhas foliares carnosas formando um bulbo. As inflorescências são
do tipo espiga, com flores de pedicelos muito curtos ou inexistentes (0-6mm); as flores são actinomorfas com sépalas vermelhas e
pétalas amarelas. 

Forma de Vida
Erva

Substrato
Rupícola

DISTRIBUIÇÃO

Nativa, é endêmica do Brasil

Domínios Fitogeográficos
Mata Atlântica

Tipos de Vegetação
Vegetação Sobre Afloramentos Rochosos

Distribuição Geográfica
Ocorrências confirmadas
Sudeste (Rio de Janeiro)

MATERIAL TESTEMUNHO

S. Lima, 13249, RB, 28486,  (RB00286302), RB, 28486,  (RB00173262), Typus
R.C. Forzza, 3440, RB, 406847, , ,  (RB00407054)
B.R. Silva, 1330, RB, 426339,  (RB00407711), Rio de Janeiro

IMAGENS DE CAMPO/ILUSTRAÇÕES
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Angiospermas Bromeliaceae A.Juss.

Figura 1: Pitcairnia encholirioides L.B.Sm.

Figura 2: Pitcairnia encholirioides L.B.Sm.

Figura 3: Pitcairnia encholirioides L.B.Sm.
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Angiospermas Bromeliaceae A.Juss.

Figura 4: Pitcairnia encholirioides L.B.Sm.
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Angiospermas Bromeliaceae A.Juss.

Pitcairnia ensifolia Mez
Tem como sinônimo
homotípico Hepetis ensifolia (Mez) Mez
homotípico Pepinia ensifolia (Mez) G.S.Varad. & Gilmartin

DESCRIÇÃO

Folha: folha(s) trimórfica(s) com folha(s) externa(s) lanceolada(s) inteira acicular espinescente(s); folha(s) interna(s) não
constrita(s) entre bainha(s) e limbo; folha(s) interna(s) decídua(s) linha(s) transversal(ais) presente(s); folha(s) interna(s)
nervura(s) central(ais) ausente(s) à inconspícua(s); lâmina(s) interna(s) linear(es) triangular(es) menor(es) que 15 mm de
larg.; folha(s) interna(s) com margem(ns) da lâmina(s) inteira; folha(s) interna(s) indumento flocoso(s). Inflorescência: tipo
simples racemo(s). Flor: bráctea(s) floral(ais) compr. menor que pedicelo(s); bráctea(s) floral(ais) indumento glabrescente(s);
simetria zigomorfa(s); pedicelo(s) proximal(ais) entre 12 e 20 compr. (mm); sépala(s) cor amarelado; sépala(s) indumento
flocoso(s)/glabrescente(s); sépala(s) forma carena(s); pétala(s) cor amarela; pétala(s) apêndice(s) presente(s); ápice(s) pétala(s)
posição ereta(s) à pouco falcada(s); pétala(s) compr. (mm) entre 40 e 80 compr. (mm). Semente: apêndice(s) forma alado(s).

COMENTÁRIO

Pitcairnia ensifolia não possui em sua descrição original (Mez 1894) a citação das cores das pétalas e sépalas. Smith & Downs
(1974) descreveram as pétalas desta espécie como sendo vermelhas. Contudo, coletas realizadas na Serra Dourada, localidade
de procedência do tipo (e.g., Telles 1154), evidenciam populações com flores que possuem pedicelos alaranjados, vistosos,
contrastantes com as sépalas e pétalas amarelas.
Pitcairnia ensifolia ocorre em áreas de cerrado sempre entre rochas.

Forma de Vida
Erva

Substrato
Rupícola

DISTRIBUIÇÃO

Nativa, é endêmica do Brasil

Domínios Fitogeográficos
Cerrado

Tipos de Vegetação
Campo Rupestre, Cerrado (lato sensu)

Distribuição Geográfica
Ocorrências confirmadas
Norte (Tocantins)
Nordeste (Maranhão)
Centro-Oeste (Distrito Federal, Goiás)

MATERIAL TESTEMUNHO

E.P. Heringer, 10848, NY,  (NY00873345), Goiás
A.M. Teles, 1154, RB, 547092,  (RB00709780), Goiás
M.F. Devecchi, 292, RB, 547092,  (RB00999718), Tocantins
M.F. Simon, 2857, CEN, 547092 (CEN00095461), Maranhão
J.B.E. Pohl, 2037, B (B 10 0243627), Typus

IMAGENS DE CAMPO/ILUSTRAÇÕES
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Angiospermas Bromeliaceae A.Juss.

Figura 1: Pitcairnia ensifolia Mez

Figura 2: Pitcairnia ensifolia Mez

Figura 3: Pitcairnia ensifolia Mez
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Angiospermas Bromeliaceae A.Juss.

Figura 4: Pitcairnia ensifolia Mez

Figura 5: Pitcairnia ensifolia Mez
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Angiospermas Bromeliaceae A.Juss.

Pitcairnia flammea Lindl.
Este tratamento é composto pelos seguintes táxons: Pitcairnia flammea, Pitcairnia flammea var. flammea, Pitcairnia flammea
var. floccosa, Pitcairnia flammea var. glabrior, Pitcairnia flammea var. macropoda, Pitcairnia flammea var. roezlii.

Tem como sinônimo
homotípico Hepetis flammea (Lindl.) Mez
homotípico Pitcairnia flammea  var.  typica L.B.Sm.

DESCRIÇÃO

Folha: folha(s) monomórfica(s); folha(s) interna(s) constrita(s) entre bainha(s) e limbo sem pecíolo(s); folha(s) interna(s)
decídua(s) linha(s) transversal(ais) ausente(s)/presente(s); folha(s) interna(s) nervura(s) central(ais) presente(s); lâmina(s)
interna(s) linear(es) triangular(es) menor(es) que 15 mm de larg./estreito(s) triangular(es) entre 15 e 40 mm de larg.; folha(s)
interna(s) com margem(ns) da lâmina(s) inteira; folha(s) interna(s) indumento lepidoto(s)/denso(s) lepidoto(s)/glabrescente(s).
Inflorescência: tipo simples racemo(s). Flor: bráctea(s) floral(ais) compr. menor que pedicelo(s)/maior(es) que pedicelo(s);
bráctea(s) floral(ais) indumento lepidota(s)/flocoso(s)/glabrescente(s); simetria zigomorfa(s); pedicelo(s) proximal(ais)
curto(s) menor que 12 compr. (mm)/entre 12 e 20 compr. (mm)/longo(s) maior(es) que 20 compr. (mm); sépala(s) cor vermelha;
sépala(s) indumento glabrescente(s); sépala(s) forma sem carena(s); pétala(s) cor vermelha; pétala(s) apêndice(s) ausente(s);
ápice(s) pétala(s) posição ereta(s) à pouco falcada(s); pétala(s) compr. (mm) entre 40 e 80 compr. (mm). Semente: apêndice(s)
forma caudada(s).

Forma de Vida
Erva

Substrato
Rupícola, Terrícola

DISTRIBUIÇÃO

Nativa, é endêmica do Brasil

Domínios Fitogeográficos
Cerrado, Mata Atlântica

Tipos de Vegetação
Campo de Altitude, Floresta Ombrófila (Floresta Pluvial), Vegetação Sobre Afloramentos Rochosos

Distribuição Geográfica
Ocorrências confirmadas
Nordeste (Bahia)
Sudeste (Espírito Santo, Minas Gerais, Rio de Janeiro, São Paulo)
Sul (Paraná, Santa Catarina)
Possíveis ocorrências
Nordeste (Bahia)
Sudeste (Espírito Santo)

CHAVE DE IDENTIFICAÇÃO

1. Pedicelos longos, maiores que 20 mm de comprimento... P. flammea var. macropoda
1’. Pedicelos curtos, menores que 12 mm de comprimento... 2 
1’’. Pedicelos entre 12 e 20 mm de comprimento... 3
2. Indumento da superfície abaxial da lâmina interna lepidoto; Indumento da bráctea floral flocoso ... P. flammea var. floccosa
2’. Indumento da superfície abaxial da lâmina interna glabrescente; Indumento da bráctea floral glabrescente... P. flammea var.
glabrior
3. Indumento da superfície abaxial da lâmina interna lepidoto; Disposição das flores na porção mediana da raque sublaxa, de 7 e
14 mm entre os pedicelos; Inflorescência enegrecidos após secagem ... P. flammea var. flammea 
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Angiospermas Bromeliaceae A.Juss.

3’. Indumento da superfície abaxial da lâmina interna denso lepidoto; Disposição das flores na porção mediana da raque
congestas, menos de 7 mm entre os pedicelos; Inflorescência pálidas após secagem... P. flammea var. roezlii 

IMAGENS DE CAMPO/ILUSTRAÇÕES

Figura 1: Pitcairnia flammea Lindl.
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Angiospermas Bromeliaceae A.Juss.

Pitcairnia flammea Lindl. var. flammea
Tem como sinônimo
heterotípico Hepetis morelii (Lem.) Mez
heterotípico Hepetis splendens (Poit.) Mez
heterotípico Pitcairnia amaryllidiflora Gentil
heterotípico Pitcairnia coccinea Girard
heterotípico Pitcairnia decaisnei K.Koch
heterotípico Pitcairnia flammea  var.  glabra Regel & Körn
heterotípico Pitcairnia fulgens F.Dietr.
heterotípico Pitcairnia laevis (Vell.) Beer
heterotípico Pitcairnia lherminieri Baker
heterotípico Pitcairnia mordii Gentil
heterotípico Pitcairnia morelii Lem.
heterotípico Pitcairnia olfersii Link
heterotípico Pitcairnia rubicunda K.Koch & C.D.Bouché
heterotípico Pitcairnia splendens Poit.
heterotípico Tillandsia laevis Vell.

DESCRIÇÃO

Lâmina foliar de 20-36 mm larg.; escapos secos enegrecidos; pedicelos entre 12 e 20 mm compr.; inflorescência sublaxa com 7 a
14 mm entre os pedicelos.

COMENTÁRIO

Esta variedade ocorre nos costões rochosos e inselbergs da Floresta Atlântica principalmente no Espírito Santo e Rio de Janeiro. 

Forma de Vida
Erva

Substrato
Rupícola

DISTRIBUIÇÃO

Nativa, é endêmica do Brasil

Domínios Fitogeográficos
Mata Atlântica

Tipos de Vegetação
Campo de Altitude, Floresta Ombrófila (Floresta Pluvial), Vegetação Sobre Afloramentos Rochosos

Distribuição Geográfica
Ocorrências confirmadas
Sudeste (Minas Gerais, Rio de Janeiro, São Paulo)
Possíveis ocorrências
Sudeste (Espírito Santo)

MATERIAL TESTEMUNHO

A.F.M. Glaziou, 12238, P (P01765907), P (P01765908), Rio de Janeiro
W. Harrison, s.n., CGE, Rio de Janeiro, Typus
Luiz, 20, RB, 61351, ,  (RB00289068), Rio de Janeiro
Occhioni, 1941, RB, 4037, ,  (RB00373881), Rio de Janeiro
E. Ule, 4692, R,  (R010006923), Rio de Janeiro
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Angiospermas Bromeliaceae A.Juss.

G. Edwall, CGG1805, SP,  (SP008960), São Paulo

IMAGENS DE CAMPO/ILUSTRAÇÕES

Figura 1: Pitcairnia flammea var. flammea Lindl.

Figura 2: Pitcairnia flammea var. flammea Lindl.

Figura 3: Pitcairnia flammea var. flammea Lindl.
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Angiospermas Bromeliaceae A.Juss.

Figura 4: Pitcairnia flammea var. flammea Lindl.
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Angiospermas Bromeliaceae A.Juss.

Pitcairnia flammea var. floccosa L.B.Sm.
Tem como sinônimo
heterotípico Hepetis claussenii (Mez) Mez
heterotípico Hepetis dietrichiana (Wittm.) Mez
heterotípico Hepetis muscosa (Mart. ex Schult. & Schult.f.) Mez
heterotípico Hepetis selloana (Baker) Mez
heterotípico Hepetis weddelliana (Mez)Mez
heterotípico Pitcairnia claussenii Mez
heterotípico Pitcairnia dietrichiana Wittm.
heterotípico Pitcairnia leiolema Baker
heterotípico Pitcairnia minarum Mez
heterotípico Pitcairnia muscosa Mart. ex Schult. & Schult.f.
heterotípico Pitcairnia pruinosa Mez
heterotípico Pitcairnia selloana Baker
heterotípico Pitcairnia weddelliana (Mez) Mez

DESCRIÇÃO

Lâmina foliar lepidota e estreita, com até 20 mm larg.; escapos lepidotos a flocosos (pelo menos na porção basal das brácteas do
pedúnculo, próximo ao nó); pedicelos eretos; brácteas florais envolvendo parte da raque e igualando ou excedendo os pedicelos;
flores densamente arranjadas no ápice da inflorescência.

COMENTÁRIO

Smith & Downs (1974) indicam a distribuição ampla desta variedade com registros no Cerá, Paraíba e Bahia. Porém o gênero não
ocorre na Paraíba e no Ceará o registro é de P. limae. Na Bahia pode ser que ocorra a variedade, por estar perto do seu do centro
de distribuição, mas não existem registros em herbários. Smith (1943) agregou muitos sinônimos a essa variedade, a maioria
deles (P. muscosa Mart. P. pruinosa, P. clausseni e P. weddelliana) possui porte pequeno (até 0,5 m de altura), já P. selloana e P.
dietrichana seriam indivíduos de porte maior (1-1,5 m de altura).

Forma de Vida
Erva

Substrato
Rupícola

DISTRIBUIÇÃO

Nativa, é endêmica do Brasil

Domínios Fitogeográficos
Mata Atlântica

Tipos de Vegetação
Vegetação Sobre Afloramentos Rochosos

Distribuição Geográfica
Ocorrências confirmadas
Sudeste (Minas Gerais, Rio de Janeiro, São Paulo)
Sul (Paraná, Santa Catarina)
Possíveis ocorrências
Nordeste (Bahia)

MATERIAL TESTEMUNHO
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Angiospermas Bromeliaceae A.Juss.

Ostemayer, s.n., GH,  (GH00029235), São Paulo, Typus
A.F.M. Glaziou, 20524, K,  (K000973281), Rio de Janeiro
O. Handro, 684, K,  (K000973286), São Paulo
G. Hatschbach, 31689, NY,  (NY00873342), MBM (MBM024557), Minas Gerais
M. Claussen, 1788bis, P (P01765899), Minas Gerais
G. Hatschbach, 1758, MBM (MBM034012), Paraná
A.F. Regnell, III/1252, P (P01765895), São Paulo
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Angiospermas Bromeliaceae A.Juss.

Pitcairnia flammea var. glabrior L.B.Sm.
Tem como sinônimo
heterotípico Hepetis cinnabarina (A.Dietr.) Mez
heterotípico Pitcairnia australis K.Koch
heterotípico Pitcairnia cinnabarina A.Dietr.
heterotípico Pitcairnia moreliana K.Koch

DESCRIÇÃO

Plantas com folhas glabras; pedúnculo glabro; pedicelos eretos; flores densamente arranjadas no ápice da inflorescência. 

COMENTÁRIO

Uma das variedades com maior dificuldade de reconhecimento. É muito parecida com P. carinata, o tipo de P. carinata chegou
a ser identificado como P. australis (atual sinônimo de P. flammea var. glabrior).  Dentre os materiais examinados por Smith &
Downs (1974) a coleta Brade 17127pertence ao que definimos hoje como P. decidua.
Também pode Pode ser confundida com P. flammea var. floccosa e difere desta por ser totalmente glabra.

Forma de Vida
Erva

Substrato
Rupícola

DISTRIBUIÇÃO

Nativa, é endêmica do Brasil

Domínios Fitogeográficos
Mata Atlântica

Tipos de Vegetação
Vegetação Sobre Afloramentos Rochosos

Distribuição Geográfica
Ocorrências confirmadas
Sudeste (Espírito Santo, Minas Gerais, Rio de Janeiro, São Paulo)
Sul (Paraná)

MATERIAL TESTEMUNHO

A.F.M. Glaziou, 8021, P (P01765901), Rio de Janeiro
A.F.M. Glaziou, 8021, P (P01765903), Rio de Janeiro
P.K.H. Dusén, 17299, NY,  (NY00376835), Paraná
P.K.H. Dusén, 17299, US,  (US01935204), Paraná
P.K.H. Dusén, 8834, US,  (US01935205), Paraná
A.F.M. Glaziou, 8021, P (P01765905), Rio de Janeiro
F.C. Hoehne, 4711, NY,  (NY00376837), São Paulo, Typus
G. Martinelli, 15473, RB, 340862,  (RB00140999), Bahia
A. Loefgren, 3569, SP,  (SP008961), São Paulo
P.K.H. Dusén, 17299, MO (MO1358692), Paraná
P.K.H. Dusén, 8834, NY,  (NY00376836), Paraná
P.K.H. Dusén, 17299, K,  (K000973296), Paraná
G. Martinelli, 6167, RB, Rio de Janeiro
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Angiospermas Bromeliaceae A.Juss.

A.F.M. Glaziou, 8021, K,  (K000973292), Rio de Janeiro
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Angiospermas Bromeliaceae A.Juss.

Pitcairnia flammea var. macropoda
L.B.Sm. & Reitz
DESCRIÇÃO

Lâmina foliar lepidota e estreita, com até 20mm larg.; pedúnculos lepidotos; brácteas florais menores que os pedicelos; pedicelos
patentes, longos (maiores que 20mm de comprimento) e persistentes com a senescência das flores; flores dispostas laxamente ao
longo da raque.

Forma de Vida
Erva

Substrato
Rupícola

DISTRIBUIÇÃO

Nativa, é endêmica do Brasil

Domínios Fitogeográficos
Mata Atlântica

Tipos de Vegetação
Vegetação Sobre Afloramentos Rochosos

Distribuição Geográfica
Ocorrências confirmadas
Sudeste (Espírito Santo, Minas Gerais, Rio de Janeiro)

MATERIAL TESTEMUNHO

R.F. Monteiro, 446, RB, 536465,  (RB00686973), Rio de Janeiro
G.M. Magalhães, s.n., NY,  (NY00063958), Minas Gerais, Typus
J.M. Vimercat, 174, MBM (MBM238459), Espírito Santo
A.P. Fontana, 921, MBML (MBML023667), Espírito Santo
L.S. Leoni, 2783, RB,  (RB01352577), Minas Gerais
D.P.Saraiva, 242, RB, 570884, ,  (RB00767583), Espírito Santo
H. Q. Boudet Fernandes, 2457, MBML (MBML004531), Espírito Santo

IMAGENS DE CAMPO/ILUSTRAÇÕES
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Angiospermas Bromeliaceae A.Juss.

Figura 1: Pitcairnia flammea var. macropoda L.B.Sm. & Reitz

Figura 2: Pitcairnia flammea var. macropoda L.B.Sm. & Reitz
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Angiospermas Bromeliaceae A.Juss.

Pitcairnia flammea var. roezlii (E.Morren)
L.B.Sm.
Tem como sinônimo
basiônimo Pitcairnia roezlii E.Morren
homotípico Hepetis roezlii (E.Morren) Mez
heterotípico Pitcairnia hypoleuca Mez

DESCRIÇÃO

Lâmina foliar denso-lepidota em ambas as faces; pedúnculo com tricomas aracnóides; inflorescência congesta na porção mediana,
menos de 7 mm entre os pedicelos; pedicelos 12 a 20 mm compr.

COMENTÁRIO

Variedade terrestre ou rupícola que ocorre principalmente na florestas de altitude do Rio de janeiro. Espécie descrita a partir de
plantas cultivadas com porte menor (57 cm alt.) e com folhas mais estreitas (15-20 mm de largura). Porém, segundo Smith &
Downs (1974), difere de outras variedades de P. flammea pela largura das folhas (20-36 mm de largura).

Forma de Vida
Erva

Substrato
Rupícola

DISTRIBUIÇÃO

Nativa, é endêmica do Brasil

Domínios Fitogeográficos
Mata Atlântica

Tipos de Vegetação
Vegetação Sobre Afloramentos Rochosos

Distribuição Geográfica
Ocorrências confirmadas
Sudeste (Rio de Janeiro)

MATERIAL TESTEMUNHO

G. Martinelli, 7613, RB, RB, 204556, ,  (RB00289094), Rio de Janeiro

1659

Coleção Flora do Brasil 2020 - Jardim Botânico do Rio de Janeiro

http://reflora.jbrj.gov.br/files/voucher.html?imagem=DZI/rb/0/28/90/94/00289094.dzi
http://reflora.jbrj.gov.br/files/voucher.html?imagem=DZI/rb/0/28/90/94/00289094-1.dzi


Angiospermas Bromeliaceae A.Juss.

Pitcairnia frequens L.B.Sm. & B.Holst ex
Saraiva & Forzza
DESCRIÇÃO

Folha: folha(s) monomórfica(s); folha(s) interna(s) não constrita(s) entre bainha(s) e limbo; folha(s) interna(s) decídua(s)
linha(s) transversal(ais) ausente(s); folha(s) interna(s) nervura(s) central(ais) ausente(s) à inconspícua(s); lâmina(s)
interna(s) estreito(s) triangular(es) entre 15 e 40 mm de larg.; folha(s) interna(s) com margem(ns) da lâmina(s) totalmente
espinescente(s); folha(s) interna(s) indumento lepidoto(s). Inflorescência: tipo simples espiga(s)/composta(s). Flor: bráctea(s)
floral(ais) compr. maior(es) que pedicelo(s); bráctea(s) floral(ais) indumento flocoso(s); simetria actinomorfa(s); pedicelo(s)
proximal(ais) curto(s) menor que 12 compr. (mm); sépala(s) cor vermelha; sépala(s) indumento flocoso(s); sépala(s) forma
sem carena(s); pétala(s) cor vermelha; pétala(s) apêndice(s) ausente(s); ápice(s) pétala(s) posição ereta(s) à pouco falcada(s);
pétala(s) compr. (mm) curta(s) menor que 40 compr. (mm). Semente: apêndice(s) forma alado(s).

COMENTÁRIO

Pitcairnia frequens é uma espécie conhecida até o momento apenas para a região de São Gabriel da Cacheira, Alto Rio Negro.
Forma grandes populações no Morro dos Seis Lagos, sempre entre rochas. 

Forma de Vida
Erva

Substrato
Rupícola

DISTRIBUIÇÃO

Nativa, é endêmica do Brasil

Domínios Fitogeográficos
Amazônia

Tipos de Vegetação
Vegetação Sobre Afloramentos Rochosos

Distribuição Geográfica
Ocorrências confirmadas
Norte (Amazonas)

MATERIAL TESTEMUNHO

C. Farney, 1712, NY, 279778,  (NY00329217), RB, 279778,  (RB00626586), RB, 279778,  (RB00742402), Amazonas,
Typus
D.P. Saraiva, 221, RB, 555265,  (RB00741705), Amazonas, Typus
J.M. Pires, 15817, IAN (IAN146730), Amazonas
J.B.F. Silva, 844, MG (MG157090), Amazonas

IMAGENS DE CAMPO/ILUSTRAÇÕES

1660

Coleção Flora do Brasil 2020 - Jardim Botânico do Rio de Janeiro

http://reflora.jbrj.gov.br/files/voucher.html?imagem=DZI/newyork/ny_/0/32/92/17/ny_00329217.dzi
http://reflora.jbrj.gov.br/files/voucher.html?imagem=DZI/rb/0/62/65/86/00626586.dzi
http://reflora.jbrj.gov.br/files/voucher.html?imagem=DZI/rb/0/74/24/2/00742402.dzi
http://reflora.jbrj.gov.br/files/voucher.html?imagem=DZI/rb/0/74/17/5/00741705.dzi


Angiospermas Bromeliaceae A.Juss.

Figura 1: Pitcairnia frequens L.B.Sm. & B.Holst ex Saraiva & Forzza

Figura 2: Pitcairnia frequens L.B.Sm. & B.Holst ex Saraiva & Forzza

Figura 3: Pitcairnia frequens L.B.Sm. & B.Holst ex Saraiva & Forzza
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Angiospermas Bromeliaceae A.Juss.

Figura 4: Pitcairnia frequens L.B.Sm. & B.Holst ex Saraiva & Forzza

BIBLIOGRAFIA

SARAIVA, D. P.; FORZZA, R. C. Pitcairnia frequens (Bromeliaceae), a neglected new species from Morro dos Seis Lagos,
Amazonas, Brazil. Phytotaxa (Online), v. 69, p. 57, 2015.
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Angiospermas Bromeliaceae A.Juss.

Pitcairnia geyskesii L.B.Sm.
DESCRIÇÃO

Folha: folha(s) monomórfica(s); folha(s) interna(s) não constrita(s) entre bainha(s) e limbo; folha(s) interna(s) decídua(s)
linha(s) transversal(ais) ausente(s); folha(s) interna(s) nervura(s) central(ais) ausente(s) à inconspícua(s); lâmina(s)
interna(s) linear(es) triangular(es) menor(es) que 15 mm de larg.; folha(s) interna(s) com margem(ns) da lâmina(s) totalmente
espinescente(s); folha(s) interna(s) indumento lepidoto(s). Inflorescência: tipo composta(s). Flor: bráctea(s) floral(ais)
compr. menor que pedicelo(s); bráctea(s) floral(ais) indumento glabrescente(s); simetria actinomorfa(s); pedicelo(s)
proximal(ais) entre 12 e 20 compr. (mm); sépala(s) cor vermelha; sépala(s) indumento glabrescente(s); sépala(s) forma sub
carenada(s); pétala(s) cor vermelha; pétala(s) apêndice(s) ausente(s); ápice(s) pétala(s) posição recurvada(s); pétala(s) compr.
(mm) curta(s) menor que 40 compr. (mm). Semente: apêndice(s) forma alado(s).

COMENTÁRIO

Pitcairnia geyskesii ocorre nas encostas rochosas da Serra do Tumucumaque na divisa entre Brasil, Guiana Francesa e Suriname.

Forma de Vida
Erva

Substrato
Rupícola

DISTRIBUIÇÃO

Nativa, não é endêmica do Brasil

Domínios Fitogeográficos
Amazônia

Tipos de Vegetação
Vegetação Sobre Afloramentos Rochosos

Distribuição Geográfica
Ocorrências confirmadas
Norte (Amapá)

MATERIAL TESTEMUNHO

C. Sastre, 1667, P (P01677607), P (P01677605), Amapá
C. Sastre, 1515, P (P01765872)
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Angiospermas Bromeliaceae A.Juss.

Pitcairnia glauca Leme & A.P.Fontana
DESCRIÇÃO

Folha: folha(s) monomórfica(s); folha(s) interna(s) não constrita(s) entre bainha(s) e limbo; folha(s) interna(s) decídua(s)
linha(s) transversal(ais) presente(s); folha(s) interna(s) nervura(s) central(ais) ausente(s) à inconspícua(s); lâmina(s)
interna(s) estreito(s) triangular(es) entre 15 e 40 mm de larg.; folha(s) interna(s) com margem(ns) da lâmina(s) basalmente
espinescente(s); folha(s) interna(s) indumento glabrescente(s). Inflorescência: tipo simples racemo(s). Flor: bráctea(s)
floral(ais) compr. maior(es) que pedicelo(s); bráctea(s) floral(ais) indumento flocoso(s); simetria zigomorfa(s); pedicelo(s)
proximal(ais) entre 12 e 20 compr. (mm); sépala(s) cor verde; sépala(s) indumento flocoso(s); sépala(s) forma sem carena(s);
pétala(s) cor creme manchada(s) de vináceo; pétala(s) apêndice(s) ausente(s); ápice(s) pétala(s) posição recurvada(s); pétala(s)
compr. (mm) longa(s) maior(es) que 80 compr. (mm). Semente: apêndice(s) forma caudada(s).

COMENTÁRIO

Pitcairnia glauca ocorre em solos pedregosos, acumulados na base dos inselbergs da Floresta Atlântica na região noroeste do
Espírito Santo e na região do vale do Mucuri em Minas Gerais.
Difere das demais espécies do grupo P. azouryi (sensu Saraiva et al. 2015) por possuir folhas monomórficas, bainha glabra e com
margem densamente espinescente; lâminas foliares com 28 a 37 cm de comprimento, verde-glaucas e glabras, também cobertas
por uma densa camada de cera epicuticular branca; brácteas menores que os entrenós; sépalas de 7 a 8 mm de largura; e lobos
estigmáticos vináceos (Leme et al. 2010).

Forma de Vida
Erva

Substrato
Rupícola

DISTRIBUIÇÃO

Nativa, é endêmica do Brasil

Domínios Fitogeográficos
Mata Atlântica

Tipos de Vegetação
Vegetação Sobre Afloramentos Rochosos

Distribuição Geográfica
Ocorrências confirmadas
Sudeste (Espírito Santo, Minas Gerais)

MATERIAL TESTEMUNHO

E.M.C. Leme, 7393, MBML, HB, Espírito Santo, Typus
L.F.A. Paula, 398, RB, 565871,  (RB00754091), Minas Gerais
T.S. Coser, 628, MBML (MBML042843), Espírito Santo

IMAGENS DE CAMPO/ILUSTRAÇÕES
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Angiospermas Bromeliaceae A.Juss.

Figura 1: Pitcairnia glauca Leme & A.P.Fontana

Figura 2: Pitcairnia glauca Leme & A.P.Fontana

BIBLIOGRAFIA

Leme, E.M.C.; Fontana, A.P. & Halbritter, H. 2010. Three New Pitcairnia Species (Bromeliaceae) from the Inselbergs of Espírito
Santo, Brazil. Syst. Bot.

1665

Coleção Flora do Brasil 2020 - Jardim Botânico do Rio de Janeiro

https://imagemcampo.jbrj.gov.br/producao%2Fimagens_de_campo%2F274350609.jpg
https://imagemcampo.jbrj.gov.br/producao%2Fimagens_de_campo%2F274350611.jpg


Angiospermas Bromeliaceae A.Juss.

Pitcairnia glaziovii Baker
Tem como sinônimo
homotípico Hepetis glaziovii (Baker) Mez

DESCRIÇÃO

Folha: folha(s) dimórfica(s) com folha(s) externa(s) acicular espinescente(s); folha(s) interna(s) não constrita(s) entre bainha(s)
e limbo; folha(s) interna(s) decídua(s) linha(s) transversal(ais) presente(s); folha(s) interna(s) nervura(s) central(ais)
ausente(s) à inconspícua(s); lâmina(s) interna(s) linear(es) triangular(es) menor(es) que 15 mm de larg.; folha(s) interna(s)
com margem(ns) da lâmina(s) basalmente espinescente(s); folha(s) interna(s) indumento lepidoto(s). Inflorescência: tipo
simples racemo(s). Flor: bráctea(s) floral(ais) compr. maior(es) que pedicelo(s); bráctea(s) floral(ais) indumento flocoso(s)/
glabrescente(s); simetria zigomorfa(s); pedicelo(s) proximal(ais) curto(s) menor que 12 compr. (mm); sépala(s) cor vermelha;
sépala(s) indumento flocoso(s)/glabrescente(s); sépala(s) forma carena(s); pétala(s) cor vermelha; pétala(s) apêndice(s)
ausente(s); ápice(s) pétala(s) posição ereta(s) à pouco falcada(s); pétala(s) compr. (mm) entre 40 e 80 compr. (mm). Semente:
apêndice(s) forma caudada(s).

COMENTÁRIO

Pitcairnia glaziovii é uma espécie rupícola, típica de afloramentos rochosos de elevadas altitudes. Até pouco tempo, os únicos
espécimes conhecidos eram provenientes da região serrana do Rio de Janeiro. Porém, recentemente, também foram encontradas
populações no Espirito Santo. Uma característica marcante na espécie são as folhas nitidamente decíduas, formando um
pseudobulbo com as bainhas remanescentes. 

Forma de Vida
Erva

Substrato
Rupícola

DISTRIBUIÇÃO

Nativa, é endêmica do Brasil

Domínios Fitogeográficos
Mata Atlântica

Tipos de Vegetação
Campo de Altitude, Vegetação Sobre Afloramentos Rochosos

Distribuição Geográfica
Ocorrências confirmadas
Sudeste (Espírito Santo, Rio de Janeiro)

MATERIAL TESTEMUNHO

E.M.C. Leme, 7577, RB, 487483,  (RB00572440), Espírito Santo
A.F.M. Glaziou, 17282, P (P00713062), P (P00713061), P (P00713060), Typus
T.S. Coser, 342, MBML (MBML042442), VIES (VIES026372), Espírito Santo
R. Borges, 993, RB, 488168, ,  (RB00578370), NY, 488168,  (NY01184782), Rio de Janeiro
A.F.M. Glaziou, 17282, K,  (K000321553), Typus

IMAGENS DE CAMPO/ILUSTRAÇÕES
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Angiospermas Bromeliaceae A.Juss.

Figura 1: Pitcairnia glaziovii Baker

BIBLIOGRAFIA

Leme, E.M.C.; Kollmann, L.J.C. & Fontana, A.P. Two New Species from Pedra dos Pontões, an Unexplored Mountain in Espírito
Santo, Brazil. J. Bromeliad Soc. 59(4): 152-167.
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Angiospermas Bromeliaceae A.Juss.

Pitcairnia hatschbachii E.Pereira
DESCRIÇÃO

Folha: folha(s) trimórfica(s) com folha(s) externa(s) lanceolada(s) inteira acicular espinescente(s); folha(s) interna(s) não
constrita(s) entre bainha(s) e limbo; folha(s) interna(s) decídua(s) linha(s) transversal(ais) presente(s); folha(s) interna(s)
nervura(s) central(ais) ausente(s) à inconspícua(s); lâmina(s) interna(s) linear(es) triangular(es) menor(es) que 15 mm de
larg.; folha(s) interna(s) com margem(ns) da lâmina(s) basalmente espinescente(s); folha(s) interna(s) indumento flocoso(s).
Inflorescência: tipo simples racemo(s). Flor: bráctea(s) floral(ais) compr. maior(es) que pedicelo(s); bráctea(s) floral(ais)
indumento flocoso(s); simetria zigomorfa(s); pedicelo(s) proximal(ais) curto(s) menor que 12 compr. (mm); sépala(s) cor
vermelha; sépala(s) indumento flocoso(s); sépala(s) forma carena(s); pétala(s) cor vermelha; pétala(s) apêndice(s) presente(s);
ápice(s) pétala(s) posição ereta(s) à pouco falcada(s); pétala(s) compr. (mm) entre 40 e 80 compr. (mm). Semente: apêndice(s)
forma caudada(s).

COMENTÁRIO

Pitcairnia hatschbachii é estreitamente relacionada a P. irwiniana e P. windischii (Saraiva et al. 2015), compartilhando com
estas espécies a presença de folhas dimórficas e sépalas carenadas. Diferencia-se de P. irwiniana principalmente por sua corola
vermelha e de P. windischii pelas suas folhas decíduas.
O material de T. C. Plowman 9205 foi anotado como holotypus de uma possivel espécie nova por L.B. Smith (Pitcairnia
goiasensis). Porém este nome não foi validamente publicado e o material trata-se de P. hatschbachii.
O seu material tipo foi coletado em Babaçulândia (Goiás, em 1977), atualmente Tocantins.

Forma de Vida
Erva

Substrato
Rupícola

DISTRIBUIÇÃO

Nativa, é endêmica do Brasil

Domínios Fitogeográficos
Cerrado

Tipos de Vegetação
Vegetação Sobre Afloramentos Rochosos

Distribuição Geográfica
Ocorrências confirmadas
Norte (Tocantins)
Nordeste (Maranhão)

MATERIAL TESTEMUNHO

T.C. Plowman, 9205, NY,  (NY00689117), Tocantins
G. Hatschbach, 38472, MBM (MBM040946), Tocantins, Typus
J.F.M. Valls, 8371, CEN (CEN00010131), Maranhão
B.M.T. Walter, 5168, RB, 565873,  (RB00754096), CEN (CEN00058833), Tocantins
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Angiospermas Bromeliaceae A.Juss.

Pitcairnia insularis Tatagiba &
R.J.V.Alves
DESCRIÇÃO

Folha: folha(s) monomórfica(s); folha(s) interna(s) constrita(s) entre bainha(s) e limbo sem pecíolo(s); folha(s) interna(s)
decídua(s) linha(s) transversal(ais) ausente(s); folha(s) interna(s) nervura(s) central(ais) ausente(s) à inconspícua(s);
lâmina(s) interna(s) linear(es) triangular(es) menor(es) que 15 mm de larg.; folha(s) interna(s) com margem(ns) da lâmina(s)
inteira; folha(s) interna(s) indumento flocoso(s). Inflorescência: tipo simples racemo(s). Flor: bráctea(s) floral(ais) compr.
maior(es) que pedicelo(s); bráctea(s) floral(ais) indumento flocoso(s); simetria zigomorfa(s); pedicelo(s) proximal(ais)
curto(s) menor que 12 compr. (mm); sépala(s) cor verde; sépala(s) indumento glabrescente(s); sépala(s) forma sem carena(s);
pétala(s) cor branca; pétala(s) apêndice(s) ausente(s); ápice(s) pétala(s) posição desconhecido(s); pétala(s) compr. (mm)
curta(s) menor que 40 compr. (mm). Semente: apêndice(s) forma caudada(s).

COMENTÁRIO

Pitcairnia insularis é endêmica da Ilha de Cabo Frio (Arraial do Cabo - RJ). É semelhante a P. albiflos, porém P. insularis possui
apenas uma pétala reflexa enquanto as outras são eretas e corola zigomorfa.
Compartilha também semelhanças com P. capixaba e P. suavelens, especialmente as flores zigomorfas e pétalas alvas.

Forma de Vida
Erva

Substrato
Rupícola

DISTRIBUIÇÃO

Nativa, é endêmica do Brasil

Domínios Fitogeográficos
Mata Atlântica

Tipos de Vegetação
Vegetação Sobre Afloramentos Rochosos

Distribuição Geográfica
Ocorrências confirmadas
Sudeste (Rio de Janeiro)

MATERIAL TESTEMUNHO

R.J.V. Alves, 6981, RB, 405860,  (RB00287928), Typus
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Angiospermas Bromeliaceae A.Juss.

Pitcairnia irwiniana L.B.Sm.
DESCRIÇÃO

Folha: folha(s) trimórfica(s) com folha(s) externa(s) lanceolada(s) inteira acicular espinescente(s); folha(s) interna(s) não
constrita(s) entre bainha(s) e limbo; folha(s) interna(s) decídua(s) linha(s) transversal(ais) presente(s); folha(s) interna(s)
nervura(s) central(ais) ausente(s) à inconspícua(s); lâmina(s) interna(s) linear(es) triangular(es) menor(es) que 15 mm
de larg.; folha(s) interna(s) com margem(ns) da lâmina(s) basalmente espinescente(s); folha(s) interna(s) indumento
denso(s) lepidoto(s). Inflorescência: tipo simples racemo(s). Flor: bráctea(s) floral(ais) compr. maior(es) que pedicelo(s);
bráctea(s) floral(ais) indumento flocoso(s); simetria zigomorfa(s); pedicelo(s) proximal(ais) curto(s) menor que 12 compr.
(mm); sépala(s) cor amarelado; sépala(s) indumento flocoso(s); sépala(s) forma carena(s); pétala(s) cor amarela; pétala(s)
apêndice(s) presente(s); ápice(s) pétala(s) posição ereta(s) à pouco falcada(s); pétala(s) compr. (mm) entre 40 e 80 compr.
(mm). Semente: apêndice(s) forma caudada(s).

COMENTÁRIO

Pitcairnia irwiniana é estreitamente relacionada a P. hatschbachii e P. windischii (Saraiva et al. 2015). Os três táxons
compartilham a presença de folhas dimórficas e flores com sépalas carenadas. São espécies tipicamente do Domínio do Cerrado,
correndo sempre em locais com afloramentos rochosos. Pode ser confundida com P. ensifolia por esta também apresentar flores
com pétalas amarelas, porém difere desta por ter inflorescência mais congesta e brácteas florais inferiores maiores que o pedicelo.

Forma de Vida
Erva

Substrato
Rupícola

DISTRIBUIÇÃO

Nativa, é endêmica do Brasil

Domínios Fitogeográficos
Cerrado

Tipos de Vegetação
Campo Rupestre, Cerrado (lato sensu)

Distribuição Geográfica
Ocorrências confirmadas
Centro-Oeste (Goiás)
Possíveis ocorrências
Centro-Oeste (Distrito Federal)

MATERIAL TESTEMUNHO

H.S. Irwin, 7370, NY,  (NY00873339), RB, 134014,  (RB00628101), Typus
H.S. Irwin, 11738, NY, 873340,  (NY00873340), Goiás
H.S. Irwin, 7347, NY,  (NY00247215), NY,  (NY00247216), B (B 10 0243621), US,  (US00088861), Goiás, Typus
D.P. Saraiva, 245, CEN (CEN00082654), RB, 547217, ,  (RB00710175), Goiás

IMAGENS DE CAMPO/ILUSTRAÇÕES
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Angiospermas Bromeliaceae A.Juss.

Figura 1: Pitcairnia irwiniana L.B.Sm.

Figura 2: Pitcairnia irwiniana L.B.Sm.

Figura 3: Pitcairnia irwiniana L.B.Sm.
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Angiospermas Bromeliaceae A.Juss.

Figura 4: Pitcairnia irwiniana L.B.Sm.
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Angiospermas Bromeliaceae A.Juss.

Pitcairnia kirkbridei L.B.Sm. & Read
DESCRIÇÃO

Folha: folha(s) trimórfica(s) com folha(s) externa(s) lanceolada(s) inteira acicular espinescente(s); folha(s) interna(s) não
constrita(s) entre bainha(s) e limbo; folha(s) interna(s) decídua(s) linha(s) transversal(ais) presente(s); folha(s) interna(s)
nervura(s) central(ais) presente(s); lâmina(s) interna(s) estreito(s) triangular(es) entre 15 e 40 mm de larg.; folha(s) interna(s)
com margem(ns) da lâmina(s) basalmente espinescente(s); folha(s) interna(s) indumento glabrescente(s). Inflorescência: tipo
simples racemo(s). Flor: bráctea(s) floral(ais) compr. menor que pedicelo(s); bráctea(s) floral(ais) indumento glabrescente(s);
simetria zigomorfa(s); pedicelo(s) proximal(ais) entre 12 e 20 compr. (mm); sépala(s) cor vermelha; sépala(s) indumento
glabrescente(s); sépala(s) forma carena(s); pétala(s) cor vermelha; pétala(s) apêndice(s) presente(s); ápice(s) pétala(s)
posição ereta(s) à pouco falcada(s); pétala(s) compr. (mm) curta(s) menor que 40 compr. (mm). Semente: apêndice(s) forma
caudada(s).

COMENTÁRIO

Pitcairnia kirkbridei é conhecida apenas para a região da Serra do Cachimbo, Pará, ocorrendo entre rochas nos igarapés. É
bastante similar a P. sastrei diferindo desta por apresentar lâminas internas decíduas, com margens espinescentes e brácteas florais
menores ou igualando os pedicelos. São necessários mais estudos para revisão da manutenção das duas espécies como táxons
distintos. 

Forma de Vida
Erva

Substrato
Rupícola

DISTRIBUIÇÃO

Nativa, não é endêmica do Brasil

Domínios Fitogeográficos
Amazônia

Tipos de Vegetação
Floresta de Terra Firme

Distribuição Geográfica
Ocorrências confirmadas
Norte (Pará)

MATERIAL TESTEMUNHO

J.H. Kirkbride, 2813, GH,  (GH00029246), K,  (K000321552), US,  (US00088868), US,  (US00588822), Typus
M. Sobral, 10614, RB, 437616,  (RB00626621)
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Angiospermas Bromeliaceae A.Juss.

Pitcairnia leprieurii Baker
DESCRIÇÃO

Folha: folha(s) dimórfica(s) com folha(s) externa(s) lanceada(s) e inteira; folha(s) interna(s) constrita(s) entre bainha(s) e
limbo formando pecíolo(s); folha(s) interna(s) decídua(s) linha(s) transversal(ais) ausente(s); folha(s) interna(s) nervura(s)
central(ais) presente(s); lâmina(s) interna(s) lanceolada(s) maior(es) que 40 mm de larg.; folha(s) interna(s) com margem(ns)
da lâmina(s) apical(ais) espinescente(s)/pecíolo(s) espinescente(s); folha(s) interna(s) indumento lepidoto(s). Inflorescência:
tipo simples racemo(s). Flor: bráctea(s) floral(ais) compr. maior(es) que pedicelo(s)/maior(es) que sépala(s); bráctea(s)
floral(ais) indumento glabrescente(s); simetria zigomorfa(s); pedicelo(s) proximal(ais) curto(s) menor que 12 compr. (mm);
sépala(s) cor vermelha; sépala(s) indumento glabrescente(s); sépala(s) forma carena(s); pétala(s) cor vermelha; pétala(s)
apêndice(s) presente(s); ápice(s) pétala(s) posição ereta(s) à pouco falcada(s); pétala(s) compr. (mm) entre 40 e 80 compr.
(mm). Semente: apêndice(s) forma alado(s).

COMENTÁRIO

Piticairnia leprieurii ocorre em Florestas de Terra Firme e Igapó, principalmente no Pará. Na obra Handbook of Bromel de
1889 (pg. 116) Baker descreveu quatro táxons de Pitcairnia muito semelhantes: P. semijuncta, P. amazonica, P. rubiginosa e P.
leprieurii. Em 2009, Gouda, sinonimizou P. leprieurii em P. rubiginosa, porém esta possui folhas com pecíolos aculeados, é mais
robusta e possui folhas com mais de 40 mm de largura. O material de herbário indica que as diferenças entre P. leprieurii e P.
rubiginosa são bastante significativas para a manutenção de duas espécies, no entanto são necessários estudos mais aprofundados
para a resolução destes táxons.

Forma de Vida
Erva

Substrato
Rupícola, Terrícola

DISTRIBUIÇÃO

Nativa, não é endêmica do Brasil

Domínios Fitogeográficos
Amazônia

Tipos de Vegetação
Floresta de Igapó

Distribuição Geográfica
Ocorrências confirmadas
Norte (Amazonas, Pará)

MATERIAL TESTEMUNHO

F.M.R. Leprieur, s.n., P, 00713085 (P00713085), Typus
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Angiospermas Bromeliaceae A.Juss.

Pitcairnia limae L.B.Sm.
Tem como sinônimo
homotípico Pepinia limae (L.B.Sm.) G.S.Varad. & Gilmartin

DESCRIÇÃO

Folha: folha(s) trimórfica(s) com folha(s) externa(s) lanceolada(s) inteira acicular espinescente(s); folha(s) interna(s) não
constrita(s) entre bainha(s) e limbo; folha(s) interna(s) decídua(s) linha(s) transversal(ais) ausente(s); folha(s) interna(s)
nervura(s) central(ais) ausente(s) à inconspícua(s); lâmina(s) interna(s) linear(es) triangular(es) menor(es) que 15 mm de
larg.; folha(s) interna(s) com margem(ns) da lâmina(s) basalmente espinescente(s); folha(s) interna(s) indumento lepidoto(s).
Inflorescência: tipo simples racemo(s). Flor: bráctea(s) floral(ais) compr. maior(es) que pedicelo(s); bráctea(s) floral(ais)
indumento lepidota(s); simetria zigomorfa(s); pedicelo(s) proximal(ais) curto(s) menor que 12 compr. (mm); sépala(s) cor
vermelha; sépala(s) indumento lepidoto(s); sépala(s) forma sem carena(s); pétala(s) cor vermelha; pétala(s) apêndice(s)
ausente(s); ápice(s) pétala(s) posição ereta(s) à pouco falcada(s); pétala(s) compr. (mm) entre 40 e 80 compr. (mm). Semente:
apêndice(s) forma alado(s).

DESCRIÇÃO ADICIONAL

Folhas persistentes e brácteas do pedúnculo com margem espinescente.

COMENTÁRIO

Pitcairnia limae ocorre exclusivamente nos brejos de altitude do Ceará. Este táxon é muito semelhante morfologicamente com
espécies de Pitcairnia que ocorrem no Cerrado, como P. windischii e P. hatschbachii. 

Forma de Vida
Erva

Substrato
Rupícola, Terrícola

DISTRIBUIÇÃO

Nativa, é endêmica do Brasil

Domínios Fitogeográficos
Caatinga

Tipos de Vegetação
Floresta Estacional Semidecidual

Distribuição Geográfica
Ocorrências confirmadas
Nordeste (Ceará)

MATERIAL TESTEMUNHO

F.J.S. Monteiro, 22, EAC (EAC0034821), Ceará
J.R. Lemos, 14, HUEFS (HUEFS134420), Ceará
D. Lima, 55-2353, US,  (US00088872), Ceará, Typus
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Angiospermas Bromeliaceae A.Juss.

Pitcairnia maidifolia (C.Morren) Decne.
ex Planch.
Tem como sinônimo
basiônimo Puya maidifolia C.Morren
homotípico Hepetis maidifolia (C.Morren) Mez
homotípico Lamprococcus maidifolia (C.Morren) Jacob-Makoy
homotípico Neumannia maidifolia (C.Morren) K.Koch
heterotípico Hepetis funckiana (A.Dietr.) Mez
heterotípico Hepetis oerstediana (Mez) Mez
heterotípico Phlomostachys funckiana A.Dietr.) Beer
heterotípico Pitcairnia funckiana A.Dietr.
heterotípico Pitcairnia macrocalyx Hook.
heterotípico Pitcairnia oerstediana Mez
heterotípico Pitcairnia zeifolia K.Koch

DESCRIÇÃO

Folha: folha(s) dimórfica(s) com folha(s) externa(s) lanceada(s) e inteira; folha(s) interna(s) constrita(s) entre bainha(s) e
limbo formando pecíolo(s); folha(s) interna(s) decídua(s) linha(s) transversal(ais) ausente(s); folha(s) interna(s) nervura(s)
central(ais) presente(s); lâmina(s) interna(s) lanceolada(s) maior(es) que 40 mm de larg.; folha(s) interna(s) com margem(ns)
da lâmina(s) inteira; folha(s) interna(s) indumento glabrescente(s). Inflorescência: tipo simples racemo(s). Flor: bráctea(s)
floral(ais) compr. maior(es) que pedicelo(s); bráctea(s) floral(ais) indumento glabrescente(s); simetria zigomorfa(s);
pedicelo(s) proximal(ais) curto(s) menor que 12 compr. (mm); sépala(s) cor vermelha; sépala(s) indumento glabrescente(s);
sépala(s) forma sem carena(s); pétala(s) cor branca; pétala(s) apêndice(s) ausente(s); ápice(s) pétala(s) posição ereta(s) à
pouco falcada(s); pétala(s) compr. (mm) entre 40 e 80 compr. (mm). Semente: apêndice(s) forma caudada(s).

DESCRIÇÃO ADICIONAL

Pitcairninia maidifolia é caracterizada pelas folhas largas, pecioladas e inflorescência com flores robustas. 

COMENTÁRIO

No Brasil Pitcairninia maidifolia é conhecida para os estados do Roraima, Amazonas e possivelmente Acre. 

Forma de Vida
Erva

Substrato
Rupícola, Terrícola

DISTRIBUIÇÃO

Nativa, não é endêmica do Brasil

Domínios Fitogeográficos
Amazônia

Tipos de Vegetação
Floresta de Terra Firme, Vegetação Sobre Afloramentos Rochosos

Distribuição Geográfica
Ocorrências confirmadas
Norte (Amazonas, Roraima)

MATERIAL TESTEMUNHO
1676

Coleção Flora do Brasil 2020 - Jardim Botânico do Rio de Janeiro



Angiospermas Bromeliaceae A.Juss.

G.T. Prance, 9896, NY,  (NY01843663), K,  (K000973307), US,  (US00154701), Roraima
H.H. Smith, 2552, P (P01677627), P (P01677628), P (P01677629)
L.J. Funck, s.n., P (P00713074), Typus
G.T. Prance, 29565, NY,  (NY02448596), Amazonas

BIBLIOGRAFIA

Smith, L.B. & R. J. Downs. 1974. Pitcairnioideae (Bromeliaceae), Part I. Fl. Neotrop. Monogr. 14(1): 343-344
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Angiospermas Bromeliaceae A.Juss.

Pitcairnia neeana (L.B.Sm. ex H.Luther)
J.R.Grant
Tem como sinônimo
basiônimo Pepinia neeana L.B.Sm. ex H.Luther

DESCRIÇÃO

Folha: folha(s) trimórfica(s) com folha(s) externa(s) lanceolada(s) inteira acicular espinescente(s); folha(s) interna(s) não
constrita(s) entre bainha(s) e limbo; folha(s) interna(s) decídua(s) linha(s) transversal(ais) presente(s); folha(s) interna(s)
nervura(s) central(ais) ausente(s) à inconspícua(s); lâmina(s) interna(s) linear(es) triangular(es) menor(es) que 15 mm de
larg.; folha(s) interna(s) com margem(ns) da lâmina(s) basalmente espinescente(s); folha(s) interna(s) indumento lepidoto(s).
Inflorescência: tipo simples racemo(s). Flor: bráctea(s) floral(ais) compr. maior(es) que pedicelo(s); bráctea(s) floral(ais)
indumento glabrescente(s); simetria zigomorfa(s); pedicelo(s) proximal(ais) curto(s) menor que 12 compr. (mm); sépala(s)
cor desconhecido(s); sépala(s) indumento glabrescente(s); sépala(s) forma carena(s); pétala(s) cor desconhecido(s); pétala(s)
apêndice(s) presente(s); ápice(s) pétala(s) posição desconhecido(s); pétala(s) compr. (mm) desconhecido(s). Semente:
apêndice(s) forma caudada(s).

COMENTÁRIO

Este táxon é conhecido principalmente pela localidade do tipo. É muito similar a P. torresiana pelo seu porte delgado com folhas
estreitas e decíduas, porém difere desta por ter pedicelos curtos e muitas flores na inflorescência (> 10).

Forma de Vida
Erva

Substrato
Rupícola

DISTRIBUIÇÃO

Nativa, é endêmica do Brasil

Domínios Fitogeográficos
Amazônia

Tipos de Vegetação
Savana Amazônica, Vegetação Sobre Afloramentos Rochosos

Distribuição Geográfica
Ocorrências confirmadas
Norte (Rondônia)

MATERIAL TESTEMUNHO

M. Nee, 34712, US,  (US00478506), US,  (US01106125), NY,  (NY00621889), Rondônia, Typus
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Angiospermas Bromeliaceae A.Juss.

Pitcairnia nortefluminensis Leme
DESCRIÇÃO

Folha: folha(s) monomórfica(s); folha(s) interna(s) constrita(s) entre bainha(s) e limbo sem pecíolo(s); folha(s) interna(s)
decídua(s) linha(s) transversal(ais) ausente(s); folha(s) interna(s) nervura(s) central(ais) ausente(s) à inconspícua(s);
lâmina(s) interna(s) linear(es) triangular(es) menor(es) que 15 mm de larg.; folha(s) interna(s) com margem(ns) da lâmina(s)
inteira; folha(s) interna(s) indumento denso(s) lepidoto(s). Inflorescência: tipo simples racemo(s). Flor: bráctea(s) floral(ais)
compr. menor que pedicelo(s); bráctea(s) floral(ais) indumento flocoso(s); simetria zigomorfa(s); pedicelo(s) proximal(ais)
longo(s) maior(es) que 20 compr. (mm); sépala(s) cor vermelha; sépala(s) indumento glabrescente(s); sépala(s) forma sem
carena(s); pétala(s) cor vermelha; pétala(s) apêndice(s) ausente(s); ápice(s) pétala(s) posição ereta(s) à pouco falcada(s);
pétala(s) compr. (mm) entre 40 e 80 compr. (mm). Semente: apêndice(s) forma caudada(s).

COMENTÁRIO

Pitcairnia nortefluminensis possui poucos registros em herbários. É similar a P. flammea var. macropoda, diferindo pelo menor
porte. Também é similar a P. corcovadensis diferenciando-se desta por apresentar por apresentar pedicelos mais longos e tricomas
lepidotos nas folhas, escapo e brácteas. Agrupa-se ao grupo de P. flammea, necessitando de maiores estudos para entendimento
deste táxon.

Forma de Vida
Erva

Substrato
Rupícola, Terrícola

DISTRIBUIÇÃO

Nativa, é endêmica do Brasil

Domínios Fitogeográficos
Mata Atlântica

Tipos de Vegetação
Vegetação Sobre Afloramentos Rochosos

Distribuição Geográfica
Ocorrências confirmadas
Sudeste (Rio de Janeiro)

MATERIAL TESTEMUNHO

E.M.C. Leme, 4646, RB, 511495,  (RB00635765), Rio de Janeiro, Typus

IMAGENS DE CAMPO/ILUSTRAÇÕES
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Angiospermas Bromeliaceae A.Juss.

Figura 1: Pitcairnia nortefluminensis Leme

Figura 2: Pitcairnia nortefluminensis Leme

Figura 3: Pitcairnia nortefluminensis Leme
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Angiospermas Bromeliaceae A.Juss.

Pitcairnia patentiflora L.B.Sm.
Este tratamento é composto pelos seguintes táxons: Pitcairnia patentiflora, Pitcairnia patentiflora var. patentiflora, Pitcairnia
patentiflora var. subintegra.

Tem como sinônimo
homotípico Pepinia patentiflora (L.B.Sm.) G.S.Varad. & Gilmartin

DESCRIÇÃO

Folha: folha(s) monomórfica(s); folha(s) interna(s) não constrita(s) entre bainha(s) e limbo/constrita(s) entre bainha(s) e
limbo sem pecíolo(s); folha(s) interna(s) decídua(s) linha(s) transversal(ais) ausente(s); folha(s) interna(s) nervura(s)
central(ais) ausente(s) à inconspícua(s); lâmina(s) interna(s) linear(es) triangular(es) menor(es) que 15 mm de larg./estreito(s)
triangular(es) entre 15 e 40 mm de larg.; folha(s) interna(s) com margem(ns) da lâmina(s) totalmente espinescente(s)/lâmina(s)
basalmente espinescente(s); folha(s) interna(s) indumento lepidoto(s). Inflorescência: tipo composta(s). Flor: bráctea(s)
floral(ais) compr. menor que pedicelo(s); bráctea(s) floral(ais) indumento glabrescente(s); simetria zigomorfa(s); pedicelo(s)
proximal(ais) curto(s) menor que 12 compr. (mm)/entre 12 e 20 compr. (mm); sépala(s) cor vermelha; sépala(s) indumento
glabrescente(s); sépala(s) forma sem carena(s); pétala(s) cor vermelha; pétala(s) apêndice(s) ausente(s); ápice(s) pétala(s)
posição ereta(s) à pouco falcada(s); pétala(s) compr. (mm) curta(s) menor que 40 compr. (mm). Semente: apêndice(s) forma
alado(s).

DESCRIÇÃO ADICIONAL

Pitcairnia patentiflora caracteriza-se por suas inflorescências paniculadas, com flores laxas e patentes. Pode formar um
pseudobulbo com as folhas marcescentes.

COMENTÁRIO

Pitcairnia patentiflora ocorre entre pedras nas serras amazônicas e em campinas e campinaranas. A espécie possui quatro
variedades, e destas duas ocorrem no Brasil, P. patentiflora var. patentiflora e P. patentiflora var. subintegra.
Algumas coletas da Serra do Aracá (Prance # 29778 e 29001) foram identificadas como um táxon novo para o gênero, designadas
como P. pranceana por L.B.Sm. e Read (nomem nudum), porém trata-se de P. patentiflora var. patentiflora. Outro equivoco que
pode ocorrer na identificação de  P. petentiflora é  com P. ctenophylla L.B.Sm., que não ocorre no Brasil e a distinção delas é
dada principalmente pelo tipo de inflorescência, compostas em P. patentiflora e simples em P. ctenoplylla.

Forma de Vida
Erva

Substrato
Rupícola, Terrícola

DISTRIBUIÇÃO

Nativa, não é endêmica do Brasil

Domínios Fitogeográficos
Amazônia

Tipos de Vegetação
Campinarana, Savana Amazônica, Vegetação Sobre Afloramentos Rochosos

Distribuição Geográfica
Ocorrências confirmadas
Norte (Amazonas, Pará)

CHAVE DE IDENTIFICAÇÃO
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Angiospermas Bromeliaceae A.Juss.

Folhas não constritas na base; totalmente espinescentes; linear triangulares, menores que 15mm de larg. (Serra do Aracá-AM e
Serra do Cachimbo-PA)......................P. patentiflora var. patentiflora
Folhas contritas entre a bainha e a lâmina sem formar um pecíolo; espinescentes somente na base; estreito triangulares, entre 15 e
40 mm de larg. (Serra do Tunuí - AM)......P. patentiflora var. subintegra

MATERIAL TESTEMUNHO

G.A. Black, 2815, IAN (IAN033547), Amazonas
R.C. Forzza, 7982, RB, ,  (RB00929918), Amazonas
W.A. Egler, 1264, NY,  (NY01843660), Pará, Typus

IMAGENS DE CAMPO/ILUSTRAÇÕES

Figura 1: Pitcairnia patentiflora L.B.Sm.

Figura 2: Pitcairnia patentiflora L.B.Sm.

BIBLIOGRAFIA

Smith, L.B. & R. J. Downs. 1974. Pitcairnioideae (Bromeliaceae), Part I. Fl. Neotrop. Monogr. 14(1): 270-271.
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Angiospermas Bromeliaceae A.Juss.

Pitcairnia patentiflora L.B.Sm. var.
patentiflora

DESCRIÇÃO

Folhas não constritas entre a bainha e a lâmina; lâminas linear-triangulares, com menos de 15 mm de largura e com margem
totalmente espinescente.

Forma de Vida
Erva

Substrato
Rupícola

DISTRIBUIÇÃO

Nativa, é endêmica do Brasil

Domínios Fitogeográficos
Amazônia

Tipos de Vegetação
Campinarana, Vegetação Sobre Afloramentos Rochosos

Distribuição Geográfica
Ocorrências confirmadas
Norte (Amazonas, Pará)

MATERIAL TESTEMUNHO

W.A. Egler, 1264, MG (MG024311), Pará
J.J. Wurdack, 43723, RB,  (RB00627955), Amazonas
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Angiospermas Bromeliaceae A.Juss.

Pitcairnia patentiflora var. subintegra
L.B.Sm.
DESCRIÇÃO

Folhas com região constrita entre a bainha e a lâmina, mas sem formar um pecíolo definido; lâminas estreito-triangulares, entre 15
e 40 mm de largura e espinescentes somente na base.

Forma de Vida
Erva

Substrato
Rupícola, Terrícola

DISTRIBUIÇÃO

Nativa, não é endêmica do Brasil

Domínios Fitogeográficos
Amazônia

Tipos de Vegetação
Savana Amazônica

Distribuição Geográfica
Ocorrências confirmadas
Norte (Amazonas)

MATERIAL TESTEMUNHO

G.A. Black, 2815, IAN (IAN033547), Amazonas
R.L. Fróes, 28422, RB, ,  (RB00628091), Amazonas

BIBLIOGRAFIA

Smith, L.B. & R. J. Downs. 1974. Pitcairnioideae (Bromeliaceae), Part I. Fl. Neotrop. Monogr. 14(1): 270-271.
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Angiospermas Bromeliaceae A.Juss.

Pitcairnia piepenbringii Rauh & E.Gross
DESCRIÇÃO

Folha: folha(s) trimórfica(s) com folha(s) externa(s) lanceolada(s) inteira acicular espinescente(s); folha(s) interna(s) não
constrita(s) entre bainha(s) e limbo; folha(s) interna(s) decídua(s) linha(s) transversal(ais) presente(s); folha(s) interna(s)
nervura(s) central(ais) ausente(s) à inconspícua(s); lâmina(s) interna(s) linear(es) triangular(es) menor(es) que 15 mm de larg.;
folha(s) interna(s) com margem(ns) da lâmina(s) inteira; folha(s) interna(s) indumento denso(s) lepidoto(s). Inflorescência:
tipo simples racemo(s). Flor: bráctea(s) floral(ais) compr. menor que pedicelo(s); bráctea(s) floral(ais) indumento flocoso(s);
simetria zigomorfa(s); pedicelo(s) proximal(ais) curto(s) menor que 12 compr. (mm)/entre 12 e 20 compr. (mm); sépala(s) cor
amarelado; sépala(s) indumento glabrescente(s); sépala(s) forma sub carenada(s); pétala(s) cor amarela; pétala(s) apêndice(s)
presente(s); ápice(s) pétala(s) posição ereta(s) à pouco falcada(s); pétala(s) compr. (mm) entre 40 e 80 compr. (mm). Semente:
apêndice(s) forma caudada(s).

COMENTÁRIO

Pitcairnia piepenbringii é conhecido somente por duas coletas oriundas da região de Barreiras (Bahia), um município
extremamente devastado e ocupado por monoculturas, principalmente de soja e algodão. É muito semelhante a P. ensifolia o que
pode acarretar em confusão nas identificações, porém difere-se desta principalmente pelo indumento da bráctea floral flocoso e a
presença de sépalas sub carenadas. 

Forma de Vida
Erva

Substrato
Rupícola

DISTRIBUIÇÃO

Nativa, é endêmica do Brasil

Domínios Fitogeográficos
Cerrado

Tipos de Vegetação
Cerrado (lato sensu)

Distribuição Geográfica
Ocorrências confirmadas
Nordeste (Bahia)

MATERIAL TESTEMUNHO

G. Hatschbach, 39453, MBM (MBM050903), Bahia

IMAGENS DE CAMPO/ILUSTRAÇÕES
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Angiospermas Bromeliaceae A.Juss.

Figura 1: Pitcairnia piepenbringii Rauh & E.Gross

Figura 2: Pitcairnia piepenbringii Rauh & E.Gross

Figura 3: Pitcairnia piepenbringii Rauh & E.Gross
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Angiospermas Bromeliaceae A.Juss.

Pitcairnia poeppigiana Mez
Tem como sinônimo
homotípico Hepetis poeppigiana (Mez) Mez

DESCRIÇÃO

Folha: folha(s) monomórfica(s); folha(s) interna(s) constrita(s) entre bainha(s) e limbo formando pecíolo(s); folha(s) interna(s)
decídua(s) linha(s) transversal(ais) ausente(s); folha(s) interna(s) nervura(s) central(ais) presente(s); lâmina(s) interna(s)
lanceolada(s) maior(es) que 40 mm de larg.; folha(s) interna(s) com margem(ns) da lâmina(s) totalmente espinescente(s)/
pecíolo(s) espinescente(s); folha(s) interna(s) indumento glabrescente(s). Inflorescência: tipo simples espiga(s). Flor:
bráctea(s) floral(ais) compr. maior(es) que sépala(s); bráctea(s) floral(ais) indumento glabrescente(s); simetria zigomorfa(s);
pedicelo(s) proximal(ais) curto(s) menor que 12 compr. (mm); sépala(s) cor verde; sépala(s) indumento glabrescente(s);
sépala(s) forma carena(s); pétala(s) cor vermelha; pétala(s) apêndice(s) ausente(s); ápice(s) pétala(s) posição ereta(s) à pouco
falcada(s); pétala(s) compr. (mm) entre 40 e 80 compr. (mm). Semente: apêndice(s) forma caudada(s).

COMENTÁRIO

Pitcairnia poeppigiana tem somente um registro conhecido para o território brasileiro, ocorrendo em floresta próxima a curso
d'água. 

Forma de Vida
Erva

Substrato
Terrícola

DISTRIBUIÇÃO

Nativa, não é endêmica do Brasil

Domínios Fitogeográficos
Amazônia

Tipos de Vegetação
Floresta de Várzea

Distribuição Geográfica
Ocorrências confirmadas
Norte (Acre)
Possíveis ocorrências
Norte (Amazonas)

MATERIAL TESTEMUNHO

M. Silveira, 4026, RB, 565880,  (RB00754107), Acre
M. Rimachi, 173, FMNH, V0408593F,  (V0408593F)

IMAGENS DE CAMPO/ILUSTRAÇÕES
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Angiospermas Bromeliaceae A.Juss.

Figura 1: Pitcairnia poeppigiana Mez

Figura 2: Pitcairnia poeppigiana Mez

Figura 3: Pitcairnia poeppigiana Mez
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Angiospermas Bromeliaceae A.Juss.

Pitcairnia pulverulenta Ruiz & Pav.
Tem como sinônimo
homotípico Hepetis pulverulenta (Ruiz & Pav.) Mez

DESCRIÇÃO

Folha: folha(s) monomórfica(s); folha(s) interna(s) constrita(s) entre bainha(s) e limbo sem pecíolo(s); folha(s) interna(s)
decídua(s) linha(s) transversal(ais) ausente(s); folha(s) interna(s) nervura(s) central(ais) presente(s); lâmina(s)
interna(s) estreito(s) triangular(es) entre 15 e 40 mm de larg.; folha(s) interna(s) com margem(ns) da lâmina(s) basalmente
espinescente(s); folha(s) interna(s) indumento denso(s) lepidoto(s). Inflorescência: tipo composta(s). Flor: bráctea(s)
floral(ais) compr. menor que pedicelo(s); bráctea(s) floral(ais) indumento flocoso(s); simetria zigomorfa(s); pedicelo(s)
proximal(ais) curto(s) menor que 12 compr. (mm); sépala(s) cor vermelha; sépala(s) indumento lepidoto(s); sépala(s) forma
sem carena(s); pétala(s) cor vermelha; pétala(s) apêndice(s) presente(s); ápice(s) pétala(s) posição ereta(s) à pouco falcada(s);
pétala(s) compr. (mm) curta(s) menor que 40 compr. (mm). Semente: apêndice(s) forma caudada(s).

COMENTÁRIO

Possui poucos registros em herbário para o Brasil, ocorrendo associada a cursos d'água de rios e igarapés.

Forma de Vida
Erva

Substrato
Rupícola, Terrícola

DISTRIBUIÇÃO

Nativa, não é endêmica do Brasil

Domínios Fitogeográficos
Amazônia

Tipos de Vegetação
Floresta de Várzea

Distribuição Geográfica
Ocorrências confirmadas
Norte (Acre)

MATERIAL TESTEMUNHO

P.J.M. Maas, P13140, US,  (US01935192), US,  (US01935191), US,  (US01935190), NY,  (NY00755797), NY, 
(NY00755796), K,  (K000973308), Acre
H. Medeiros, 1339, RB, 592052, ,  (RB00831798), Acre

BIBLIOGRAFIA

Smith, L.B. & R. J. Downs. 1974. Pitcairnioideae (Bromeliaceae), Part I. Fl. Neotrop. Monogr. 14(1): 316.
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Angiospermas Bromeliaceae A.Juss.

Pitcairnia rondonicola L.B.Sm. & Read
DESCRIÇÃO

Folha: folha(s) desconhecido(s); folha(s) interna(s) não constrita(s) entre bainha(s) e limbo; folha(s) interna(s) decídua(s)
linha(s) transversal(ais) ausente(s); folha(s) interna(s) nervura(s) central(ais) ausente(s) à inconspícua(s); lâmina(s)
interna(s) estreito(s) triangular(es) entre 15 e 40 mm de larg.; folha(s) interna(s) com margem(ns) da lâmina(s) totalmente
espinescente(s); folha(s) interna(s) indumento lepidoto(s). Inflorescência: tipo composta(s). Flor: bráctea(s) floral(ais)
compr. menor que pedicelo(s); bráctea(s) floral(ais) indumento glabrescente(s); simetria zigomorfa(s); pedicelo(s)
proximal(ais) entre 12 e 20 compr. (mm); sépala(s) cor verde; sépala(s) indumento glabrescente(s); sépala(s) forma sem
carena(s); pétala(s) cor vermelha; pétala(s) apêndice(s) ausente(s); ápice(s) pétala(s) posição ereta(s) à pouco falcada(s);
pétala(s) compr. (mm) curta(s) menor que 40 compr. (mm). Semente: apêndice(s) forma caudada(s).

COMENTÁRIO

Pitcairnia rondonicola é conhecida somente pela coleta do material-tipo no Pico Rondon - AM.

Forma de Vida
Erva

Substrato
Rupícola

DISTRIBUIÇÃO

Nativa, é endêmica do Brasil

Domínios Fitogeográficos
Amazônia

Tipos de Vegetação
Vegetação Sobre Afloramentos Rochosos

Distribuição Geográfica
Ocorrências confirmadas
Norte (Amazonas)

MATERIAL TESTEMUNHO

J.J. Pipoly, 6623, MG, NY, INPA, 133894,  (INPA0133894), Amazonas, Typus
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Angiospermas Bromeliaceae A.Juss.

Pitcairnia rubiginosa Baker
Este tratamento é composto pelos seguintes táxons: Pitcairnia rubiginosa, Pitcairnia rubiginosa var. amazonica, Pitcairnia
rubiginosa var. rubiginosa.

Tem como sinônimo
homotípico Hepetis rubiginosa (Baker) Mez
homotípico Pepinia rubiginosa (Baker) G.S.Varad. & Gilmartin

DESCRIÇÃO

Folha: folha(s) dimórfica(s) com folha(s) externa(s) lanceada(s) e inteira; folha(s) interna(s) constrita(s) entre bainha(s) e
limbo formando pecíolo(s); folha(s) interna(s) decídua(s) linha(s) transversal(ais) ausente(s); folha(s) interna(s) nervura(s)
central(ais) presente(s); lâmina(s) interna(s) estreito(s) triangular(es) entre 15 e 40 mm de larg.; folha(s) interna(s)
com margem(ns) da lâmina(s) inteira/lâmina(s) apical(ais) espinescente(s); folha(s) interna(s) indumento lepidoto(s).
Inflorescência: tipo simples racemo(s). Flor: bráctea(s) floral(ais) compr. menor que pedicelo(s)/maior(es) que pedicelo(s);
bráctea(s) floral(ais) indumento flocoso(s)/glabrescente(s); simetria zigomorfa(s); pedicelo(s) proximal(ais) curto(s) menor
que 12 compr. (mm)/entre 12 e 20 compr. (mm)/longo(s) maior(es) que 20 compr. (mm); sépala(s) cor vermelha; sépala(s)
indumento glabrescente(s); sépala(s) forma sem carena(s); pétala(s) cor vermelha; pétala(s) apêndice(s) presente(s); ápice(s)
pétala(s) posição ereta(s) à pouco falcada(s); pétala(s) compr. (mm) entre 40 e 80 compr. (mm). Semente: apêndice(s) forma
alado(s).

DESCRIÇÃO ADICIONAL

Pitcairnia rubiginosa var. amazonica se assemelha bastante a P. semijuncta e pode se diferenciada desta por possuir pecíolos
inteiros (vs. espinescentes). Porém, são necessários maiores estudos para a resolução da circunscrição destes táxons.

COMENTÁRIO

Na obra Handbook of Bromel de 1889 (pg. 116) Baker descreveu, no subgênero 7, quatro espécies de Pitcairnia muito
semelhantes: P. semijuncta, P. amazonica, P. rubiginosa e P. leprieurii. Estas espécies possuem uma morfologia muito
semelhante e carecem de maiores estudos para sua elucidação. Posteriormente, P. amazonica foi descrita com base em
síntipo excluído (Spruce #3054) de P. subpetiolata Baker, que é sinônimo de P. lanuginosa (vide Smith & Downs 1974), e
posteriormente foi rebaixada a P. rubiginosa var. amazonica por L.B. Smith em 1960 (vide Phytologia 7: 109). Pitcairnia
rubiginosa var. integra foi sinonimizada em P. uaupensis, principalmente pela semelhança na morfologia das folhas, local de
coleta e por apresentar sépalas grandes e infladas.

Forma de Vida
Erva

Substrato
Rupícola, Terrícola

DISTRIBUIÇÃO

Nativa, não é endêmica do Brasil

Domínios Fitogeográficos
Amazônia

Tipos de Vegetação
Floresta de Igapó, Savana Amazônica

Distribuição Geográfica
Ocorrências confirmadas
Norte (Acre, Amazonas, Pará)
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Angiospermas Bromeliaceae A.Juss.

CHAVE DE IDENTIFICAÇÃO

Tamanho da bráctea floral menor ou igualando o pedicelo; indumento da bráctea floral flocoso .. P. rubiginosa var. rubiginosa
Tamanho da bráctea floral excedendo o pedicelo; indumento da bráctea floral glabrescente.. P. rubiginosa var. amazonica

MATERIAL TESTEMUNHO

B. Maguire, 60293, US,  (US01935154), Amazonas
C.A.C. Ferreira, 1901, MG (MG077473), Pará

IMAGENS DE CAMPO/ILUSTRAÇÕES

Figura 1: Pitcairnia rubiginosa Baker

Figura 2: Pitcairnia rubiginosa Baker
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Angiospermas Bromeliaceae A.Juss.

Figura 3: Pitcairnia rubiginosa Baker

Figura 4: Pitcairnia rubiginosa Baker
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Angiospermas Bromeliaceae A.Juss.

Pitcairnia rubiginosa Baker var.
rubiginosa
Tem como sinônimo
homotípico Pepinia rubiginosa  (Baker) G.S.Varad. & Gilmartin var.  rubiginosa
heterotípico Melinonia rubiginosa Brongn. ex E.Morren

DESCRIÇÃO

Difere de P. rubiginosa var. amazonica pelo tamanho da bráctea floral menor ou igualando o pedicelo, indumento da bráctea
floral flocoso e pedicelos longos (25 mm de comprimento).

Forma de Vida
Erva

Substrato
Terrícola

DISTRIBUIÇÃO

Nativa, é endêmica do Brasil

Domínios Fitogeográficos
Amazônia

Tipos de Vegetação
Floresta de Igapó

Distribuição Geográfica
Ocorrências confirmadas
Norte (Acre, Amazonas, Pará)

MATERIAL TESTEMUNHO

Leprieur, s.n., P (P00713086), Typus
Leprieur, s.n., P (P00713087), Typus
G.T. Prance, 12433, NY,  (NY01028433), Acre
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Angiospermas Bromeliaceae A.Juss.

Pitcairnia rubiginosa var. amazonica
(Baker) L.B.Sm.
Tem como sinônimo
basiônimo Pitcairnia amazonica Baker
homotípico Hepetis amazonica (Baker) Mez

DESCRIÇÃO

Difere de P. rubiginosa var. rubiginosa por possuir brácteas florais excedendo os pedicelos, glabrescentes e pedicelos curtos a
intermediários (10 - 20 mm de compr.). 

COMENTÁRIO

Piticairnia amazonica foi rebaixada a variedade de P. rubiginosa por L.B. Smith em 1960.

Forma de Vida
Erva

Substrato
Rupícola, Terrícola

DISTRIBUIÇÃO

Nativa, não é endêmica do Brasil

Domínios Fitogeográficos
Amazônia

Tipos de Vegetação
Floresta de Igapó

Distribuição Geográfica
Ocorrências confirmadas
Norte (Amazonas, Pará)

MATERIAL TESTEMUNHO

R. Spruce, 3054, K,  (K000321584), Typus
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Angiospermas Bromeliaceae A.Juss.

Pitcairnia sastrei L.B.Sm. & Read
DESCRIÇÃO

Folha: folha(s) trimórfica(s) com folha(s) externa(s) lanceolada(s) inteira acicular espinescente(s); folha(s) interna(s) não
constrita(s) entre bainha(s) e limbo; folha(s) interna(s) decídua(s) linha(s) transversal(ais) ausente(s); folha(s) interna(s)
nervura(s) central(ais) presente(s); lâmina(s) interna(s) estreito(s) triangular(es) entre 15 e 40 mm de larg.; folha(s)
interna(s) com margem(ns) da lâmina(s) inteira; folha(s) interna(s) indumento glabrescente(s). Inflorescência: tipo simples
racemo(s). Flor: bráctea(s) floral(ais) compr. maior(es) que pedicelo(s); bráctea(s) floral(ais) indumento glabrescente(s);
simetria zigomorfa(s); pedicelo(s) proximal(ais) entre 12 e 20 compr. (mm); sépala(s) cor vermelha; sépala(s) indumento
glabrescente(s); sépala(s) forma carena(s); pétala(s) cor vermelha; pétala(s) apêndice(s) presente(s); ápice(s) pétala(s) posição
ereta(s) à pouco falcada(s); pétala(s) compr. (mm) curta(s) menor que 40 compr. (mm). Semente: apêndice(s) forma alado(s).

COMENTÁRIO

Pitcairnia sastrei ocorre na Serras do Tumucumaque e arredores. É uma planta melhor coletada na Guiana Francesa, sendo
representada no Brasil apenas pelo material-tipo. É bastante similar a P. kirkbridei diferindo desta por ter folhas persistentes com
margem inteira e brácteas florais excedendo os pedicelos.

Forma de Vida
Erva

Substrato
Rupícola

DISTRIBUIÇÃO

Nativa, não é endêmica do Brasil

Domínios Fitogeográficos
Amazônia

Tipos de Vegetação
Vegetação Sobre Afloramentos Rochosos

Distribuição Geográfica
Ocorrências confirmadas
Norte (Amapá)

MATERIAL TESTEMUNHO

C. Sastre, 1550, P (P00713090), P (P00713089), Typus
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Angiospermas Bromeliaceae A.Juss.

Pitcairnia semijuncta Baker
DESCRIÇÃO

Folha: folha(s) dimórfica(s) com folha(s) externa(s) lanceada(s) e inteira; folha(s) interna(s) constrita(s) entre bainha(s) e
limbo formando pecíolo(s); folha(s) interna(s) decídua(s) linha(s) transversal(ais) ausente(s); folha(s) interna(s) nervura(s)
central(ais) presente(s); lâmina(s) interna(s) estreito(s) triangular(es) entre 15 e 40 mm de larg.; folha(s) interna(s) com
margem(ns) da lâmina(s) apical(ais) espinescente(s)/pecíolo(s) espinescente(s); folha(s) interna(s) indumento lepidoto(s).
Inflorescência: tipo simples racemo(s). Flor: bráctea(s) floral(ais) compr. maior(es) que pedicelo(s)/maior(es) que sépala(s);
bráctea(s) floral(ais) indumento glabrescente(s); simetria zigomorfa(s); pedicelo(s) proximal(ais) curto(s) menor que 12
compr. (mm)/entre 12 e 20 compr. (mm); sépala(s) cor vermelha; sépala(s) indumento glabrescente(s); sépala(s) forma sem
carena(s); pétala(s) cor vermelha; pétala(s) apêndice(s) presente(s); ápice(s) pétala(s) posição ereta(s) à pouco falcada(s);
pétala(s) compr. (mm) entre 40 e 80 compr. (mm). Semente: apêndice(s) forma alado(s).

DESCRIÇÃO ADICIONAL

Se diferencia de P. rubiginosa por possuir pecíolos espinescentes. Difere de P. leprieurii pelo menor tamanho das folhas (até 90
cm vs. 120 cm compr.) e inflorescências (15 cm vs. 30 cm compr.). Porém, são necessários maiores estudos para a resolução das
relações entre estes táxons.  

COMENTÁRIO

Pitcairnia semijuncta é representada por poucas coletas no Brasil principalmente oriundas da região de Orixininá, Pará. Ocorre em
solo arenoso em Floresta de igapó.
Na obra Handbook of Bromel de 1889 (pg. 116) Baker descreveu, no subgênero 7, quatro espécies de Pitcairnia muito
semelhantes: P. semijuncta, P. amazonica, P. rubiginosa e P. leprieurii. Smith & Downs (1974), trataram P. semijuncta como um
sinônimo de P. incarnata. Em 2009, Gouda, reconheceu novamente P. semijuncta como uma espécie distinta.

Forma de Vida
Erva

Substrato
Rupícola, Terrícola

DISTRIBUIÇÃO

Nativa, não é endêmica do Brasil

Domínios Fitogeográficos
Amazônia

Tipos de Vegetação
Floresta de Igapó

Distribuição Geográfica
Ocorrências confirmadas
Norte (Pará)

MATERIAL TESTEMUNHO

G.S. Jenman, 2041, K, 000958385 (K000958385), Typus

1697

Coleção Flora do Brasil 2020 - Jardim Botânico do Rio de Janeiro



Angiospermas Bromeliaceae A.Juss.

Pitcairnia sprucei Baker
Tem como sinônimo
homotípico Hepetis sprucei (Baker) Mez
homotípico Pepinia sprucei (Baker) G.S.Varad. & Gilmartin

DESCRIÇÃO

Folha: folha(s) dimórfica(s) com folha(s) externa(s) lanceada(s) e inteira; folha(s) interna(s) constrita(s) entre bainha(s) e
limbo formando pecíolo(s); folha(s) interna(s) decídua(s) linha(s) transversal(ais) ausente(s); folha(s) interna(s) nervura(s)
central(ais) presente(s); lâmina(s) interna(s) lanceolada(s) maior(es) que 40 mm de larg.; folha(s) interna(s) com margem(ns)
da lâmina(s) apical(ais) espinescente(s)/pecíolo(s) espinescente(s); folha(s) interna(s) indumento lepidoto(s). Inflorescência:
tipo simples racemo(s). Flor: bráctea(s) floral(ais) compr. maior(es) que pedicelo(s); bráctea(s) floral(ais) indumento
flocoso(s); simetria zigomorfa(s); pedicelo(s) proximal(ais) curto(s) menor que 12 compr. (mm); sépala(s) cor vermelha;
sépala(s) indumento lepidoto(s); sépala(s) forma sem carena(s); pétala(s) cor vermelha; pétala(s) apêndice(s) presente(s);
ápice(s) pétala(s) posição ereta(s) à pouco falcada(s); pétala(s) compr. (mm) entre 40 e 80 compr. (mm). Semente: apêndice(s)
forma alado(s).

COMENTÁRIO

Pitcairnia sprucei possui ampla distribuição na bacia Amazônica, especialmente na calha norte. A maioria das populações ocorre
próximo à igarapés e campinaranas.

Forma de Vida
Erva

Substrato
Epífita, Rupícola, Terrícola

DISTRIBUIÇÃO

Nativa, não é endêmica do Brasil

Domínios Fitogeográficos
Amazônia

Tipos de Vegetação
Campinarana, Floresta de Igapó, Floresta de Terra Firme

Distribuição Geográfica
Ocorrências confirmadas
Norte (Amazonas, Amapá, Pará)

MATERIAL TESTEMUNHO

R. Spruce, 1653, K,  (K000958402), P (P00713093), Typus
J.S. Rodrigues, 99, IAN (IAN102120), Amazonas
E. Lleras, P17439, US,  (US01935171), K,  (K000973319), Amazonas
L.A. Pereira, 1223, RB, 427752,  (RB00626767), Amapá
N.T. Silva, 4635, NY, 427752,  (NY02171613), RB, 234689,  (RB00626833), Pará
R.L. Fróes, 28764, US,  (US01935153), Amazonas
R. Spruce, 1653, K,  (K000321561), Typus

IMAGENS DE CAMPO/ILUSTRAÇÕES
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Angiospermas Bromeliaceae A.Juss.

Figura 1: Pitcairnia sprucei Baker

Figura 2: Pitcairnia sprucei Baker

Figura 3: Pitcairnia sprucei Baker
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Angiospermas Bromeliaceae A.Juss.

Pitcairnia staminea G.Lodd.
Este tratamento é composto pelos seguintes táxons: Pitcairnia staminea, .

Tem como sinônimo
homotípico Cochliopetalum stamineum (Lodd.) Beer
homotípico Hepetis staminea (Lodd.) Mez
heterotípico Hepetis staminea  var.  longicauda (Hornem. ex Mez) Mez
heterotípico Pitcairnia canaliculata Baker
heterotípico Pitcairnia longicauda Hornem. ex Mez
heterotípico Pitcairnia speciosa Schult. & Schult.f.
heterotípico Pitcairnia staminea  var.  longicauda (Hornem. ex Mez) Mez

DESCRIÇÃO

Folha: folha(s) monomórfica(s); folha(s) interna(s) constrita(s) entre bainha(s) e limbo sem pecíolo(s); folha(s) interna(s)
decídua(s) linha(s) transversal(ais) ausente(s); folha(s) interna(s) nervura(s) central(ais) ausente(s) à inconspícua(s);
lâmina(s) interna(s) estreito(s) triangular(es) entre 15 e 40 mm de larg.; folha(s) interna(s) com margem(ns) da lâmina(s)
inteira; folha(s) interna(s) indumento lepidoto(s)/denso(s) lepidoto(s). Inflorescência: tipo simples racemo(s). Flor: bráctea(s)
floral(ais) compr. menor que pedicelo(s); bráctea(s) floral(ais) indumento glabrescente(s); simetria actinomorfa(s); pedicelo(s)
proximal(ais) longo(s) maior(es) que 20 compr. (mm); sépala(s) cor vermelha; sépala(s) indumento glabrescente(s); sépala(s)
forma sem carena(s); pétala(s) cor vermelha; pétala(s) apêndice(s) ausente(s); ápice(s) pétala(s) posição recurvada(s);
pétala(s) compr. (mm) entre 40 e 80 compr. (mm). Semente: apêndice(s) forma caudada(s).

COMENTÁRIO

Pitcairnia staminea é uma espécie rupícola dos afloramentos rochosos do entorno da baia da Guanabara (Rio de Janeiro e
Niterói). Ocorre simpaticamente com P. albiflos, com quem forma híbridos naturais (vide Wendt et al. 2000, 2001). Possui corola
vermelha, actinomorfa e estames excertos.
Dois espécimes provenientes do Espirito Santo são bastante parecidos morfologicamente com as plantas do Rio de Janeiro.
Porém, são necessários maiores estudos para confirmar a verdadeira identificação destas amostras. 

Forma de Vida
Erva

Substrato
Rupícola

DISTRIBUIÇÃO

Nativa, é endêmica do Brasil

Domínios Fitogeográficos
Mata Atlântica

Tipos de Vegetação
Vegetação Sobre Afloramentos Rochosos

Distribuição Geográfica
Ocorrências confirmadas
Sudeste (Rio de Janeiro)
Possíveis ocorrências
Sudeste (Espírito Santo)

MATERIAL TESTEMUNHO

A.F.M. Glaziou, 8022, B (B 10 0247092), K,  (K000321555), P (P00541460), Typus
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Angiospermas Bromeliaceae A.Juss.

C.N. Fraga, 3291, RB, 599831,  (RB00859241), Rio de Janeiro
H. Zanellatto, 284, RB, 427244, ,  (RB00628140), Rio de Janeiro

IMAGENS DE CAMPO/ILUSTRAÇÕES

Figura 1: Pitcairnia staminea G.Lodd.

Figura 2: Pitcairnia staminea G.Lodd.

Figura 3: Pitcairnia staminea G.Lodd.
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Angiospermas Bromeliaceae A.Juss.
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Angiospermas Bromeliaceae A.Juss.

Pitcairnia suaveolens Lindl.
Tem como sinônimo
homotípico Hepetis suaveolens (Lindl.) Mez
heterotípico Pitcairnia flammea  var.  pallida L.B.Sm.

DESCRIÇÃO

Folha: folha(s) monomórfica(s); folha(s) interna(s) constrita(s) entre bainha(s) e limbo sem pecíolo(s); folha(s) interna(s)
decídua(s) linha(s) transversal(ais) ausente(s); folha(s) interna(s) nervura(s) central(ais) ausente(s) à inconspícua(s);
lâmina(s) interna(s) estreito(s) triangular(es) entre 15 e 40 mm de larg.; folha(s) interna(s) com margem(ns) da lâmina(s)
inteira; folha(s) interna(s) indumento lepidoto(s). Inflorescência: tipo simples racemo(s). Flor: bráctea(s) floral(ais) compr.
maior(es) que pedicelo(s); bráctea(s) floral(ais) indumento glabrescente(s); simetria zigomorfa(s); pedicelo(s) proximal(ais)
entre 12 e 20 compr. (mm); sépala(s) cor amarelado; sépala(s) indumento glabrescente(s); sépala(s) forma sem carena(s);
pétala(s) cor branca; pétala(s) apêndice(s) presente(s); ápice(s) pétala(s) posição ereta(s) à pouco falcada(s); pétala(s) compr.
(mm) entre 40 e 80 compr. (mm). Semente: apêndice(s) forma caudada(s).

COMENTÁRIO

Pitcairnia suaveolens forma um grupo juntamente com P. capixaba e P. wendtiae sustentando por duas sinafomorfias anatômicas
da lâmina foliar (hipoderme mecânica presente na face abaxial e hipoderme aquífera da face abaxial com células alongadas),
além de possuirem pedúnculo e brácteas com indumento flocoso (Saraiva et al. 2015). Além destes caracteres, os três táxons
compartilham, juntamente com P. insularis, a presença de corola alva e zigomorfa. 
Todos os registros conhecidos de Pitcairnia suaveolens são provenientes da região serrana do Rio de Janeiro, especialmente do
Parque Nacional da Serra dos Órgãos, onde ocorre nas rochas próximo de cursos d'água.

Forma de Vida
Erva

Substrato
Rupícola

DISTRIBUIÇÃO

Nativa, é endêmica do Brasil

Domínios Fitogeográficos
Mata Atlântica

Tipos de Vegetação
Vegetação Sobre Afloramentos Rochosos

Distribuição Geográfica
Ocorrências confirmadas
Sudeste (Rio de Janeiro)

MATERIAL TESTEMUNHO

G. Gardner, 5895, K,  (K000973265)
M. Nadruz, 2456, RB, 503850,  (RB00600342)
N. Vasconcellos, 117, RB, 547122,  (RB00709840)
T. Meneguzzo, sn, RB, 557400,  (RB00731000)

IMAGENS DE CAMPO/ILUSTRAÇÕES
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Angiospermas Bromeliaceae A.Juss.

Figura 1: Pitcairnia suaveolens Lindl.

Figura 2: Pitcairnia suaveolens Lindl.

Figura 3: Pitcairnia suaveolens Lindl.
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Angiospermas Bromeliaceae A.Juss.

Pitcairnia torresiana L.B.Sm.
Este tratamento é composto pelos seguintes táxons: Pitcairnia torresiana, .

Tem como sinônimo
heterotípico Pitcairnia torresiana  var.  glaberrima E.Pereira

DESCRIÇÃO

Folha: folha(s) trimórfica(s) com folha(s) externa(s) lanceolada(s) inteira acicular espinescente(s); folha(s) interna(s) não
constrita(s) entre bainha(s) e limbo; folha(s) interna(s) decídua(s) linha(s) transversal(ais) presente(s); folha(s) interna(s)
nervura(s) central(ais) ausente(s) à inconspícua(s); lâmina(s) interna(s) linear(es) triangular(es) menor(es) que 15 mm de
larg.; folha(s) interna(s) com margem(ns) da lâmina(s) inteira; folha(s) interna(s) indumento flocoso(s). Inflorescência: tipo
simples racemo(s). Flor: bráctea(s) floral(ais) compr. menor que pedicelo(s); bráctea(s) floral(ais) indumento flocoso(s);
simetria zigomorfa(s); pedicelo(s) proximal(ais) curto(s) menor que 12 compr. (mm)/entre 12 e 20 compr. (mm); sépala(s) cor
vermelha; sépala(s) indumento glabrescente(s); sépala(s) forma sub carenada(s); pétala(s) cor vermelha; pétala(s) apêndice(s)
presente(s); ápice(s) pétala(s) posição ereta(s) à pouco falcada(s); pétala(s) compr. (mm) entre 40 e 80 compr. (mm). Semente:
apêndice(s) forma caudada(s).

COMENTÁRIO

Pitcairnia torresiana é muito similar a P. neeana pelo seu porte delgado com folhas estreitas (5-10mm de largura) e decíduas.
Porém, difere desta por ter pedicelos longos e menos flores na inflorescência (< 10). Ocorre em diversos pontos do Cerrado, mas
sempre com populações pontuais, especialmente em paredões de arenito.

Forma de Vida
Erva

Substrato
Rupícola

DISTRIBUIÇÃO

Nativa, é endêmica do Brasil

Domínios Fitogeográficos
Amazônia, Cerrado

Tipos de Vegetação
Vegetação Sobre Afloramentos Rochosos

Distribuição Geográfica
Ocorrências confirmadas
Norte (Pará, Tocantins)
Nordeste (Bahia)
Centro-Oeste (Goiás, Mato Grosso)

MATERIAL TESTEMUNHO

E.M.C. Leme, 7095, RB, 493856,  (RB00583704), Mato Grosso
M. Sobral, 12022a, RB, 476883,  (RB00549928), NY,  (NY01183769), Mato Grosso
M.P.M. Lima, 137, RB, 261568, , ,  (RB00628117), Pará
M.T.U. Rodrigues, s.n., RB, 525784,  (RB00673068), Bahia
H.H. Smith, 183, US,  (US00088944), Mato Grosso, Typus
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http://reflora.jbrj.gov.br/files/voucher.html?imagem=DZI/rb/0/58/37/4/00583704.dzi
http://reflora.jbrj.gov.br/files/voucher.html?imagem=DZI/rb/0/54/99/28/00549928.dzi
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http://reflora.jbrj.gov.br/files/voucher.html?imagem=DZI/rb/0/62/81/17/00628117.dzi
http://reflora.jbrj.gov.br/files/voucher.html?imagem=DZI/rb/0/62/81/17/00628117-2.dzi
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http://reflora.jbrj.gov.br/files/voucher.html?imagem=DZI/us/us/0/8/89/44/us00088944.dzi


Angiospermas Bromeliaceae A.Juss.

Pitcairnia uaupensis Baker
Tem como sinônimo
homotípico Hepetis uaupensis (Baker) Mez
homotípico Pepinia uapuensis (Baker) Varad. & Gilmartin
heterotípico Pitcairnia rubiginosa  var.  integra L.B.Sm.

DESCRIÇÃO

Folha: folha(s) dimórfica(s) com folha(s) externa(s) lanceada(s) e inteira; folha(s) interna(s) constrita(s) entre bainha(s) e limbo
sem pecíolo(s); folha(s) interna(s) decídua(s) linha(s) transversal(ais) ausente(s); folha(s) interna(s) nervura(s) central(ais)
presente(s); lâmina(s) interna(s) linear(es) triangular(es) menor(es) que 15 mm de larg.; folha(s) interna(s) com margem(ns) da
lâmina(s) basalmente espinescente(s)/lâmina(s) apical(ais) espinescente(s); folha(s) interna(s) indumento lepidoto(s)/denso(s)
lepidoto(s). Inflorescência: tipo simples racemo(s). Flor: bráctea(s) floral(ais) compr. maior(es) que pedicelo(s); bráctea(s)
floral(ais) indumento flocoso(s); simetria zigomorfa(s); pedicelo(s) proximal(ais) entre 12 e 20 compr. (mm); sépala(s) cor
vermelha; sépala(s) indumento flocoso(s); sépala(s) forma carena(s); pétala(s) cor vermelha; pétala(s) apêndice(s) presente(s);
ápice(s) pétala(s) posição ereta(s) à pouco falcada(s); pétala(s) compr. (mm) entre 40 e 80 compr. (mm). Semente: apêndice(s)
forma alado(s).

DESCRIÇÃO ADICIONAL

Pitcairnia uaupensis é facilmente distinta pelas suas sépalas infladas e cartáceas.

COMENTÁRIO

Pitcairnia uaupensis é uma espécie com distribuição confirmada apenas para a bacia do Rio Negro, onde ocorre em campinaranas
e igapós.

Forma de Vida
Erva

Substrato
Epífita, Rupícola, Terrícola

DISTRIBUIÇÃO

Nativa, não é endêmica do Brasil

Domínios Fitogeográficos
Amazônia

Tipos de Vegetação
Campinarana, Floresta de Terra Firme

Distribuição Geográfica
Ocorrências confirmadas
Norte (Amazonas)
Possíveis ocorrências
Norte (Roraima)

MATERIAL TESTEMUNHO

R. Spruce, 2667, K,  (K000321562), Amazonas, Typus
D.P. Saraiva, 234, RB, 547093, ,  (RB00709782), Amazonas

IMAGENS DE CAMPO/ILUSTRAÇÕES
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http://reflora.jbrj.gov.br/files/voucher.html?imagem=DZI/rb/0/70/97/82/00709782-1.dzi


Angiospermas Bromeliaceae A.Juss.

Figura 1: Pitcairnia uaupensis Baker

Figura 2: Pitcairnia uaupensis Baker

Figura 3: Pitcairnia uaupensis Baker
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Angiospermas Bromeliaceae A.Juss.

Figura 4: Pitcairnia uaupensis Baker
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Angiospermas Bromeliaceae A.Juss.

Pitcairnia ulei L.B.Sm.
DESCRIÇÃO

Folha: folha(s) monomórfica(s); folha(s) interna(s) não constrita(s) entre bainha(s) e limbo; folha(s) interna(s) decídua(s)
linha(s) transversal(ais) ausente(s); folha(s) interna(s) nervura(s) central(ais) ausente(s) à inconspícua(s); lâmina(s)
interna(s) linear(es) triangular(es) menor(es) que 15 mm de larg.; folha(s) interna(s) com margem(ns) da lâmina(s) inteira;
folha(s) interna(s) indumento lepidoto(s). Inflorescência: tipo simples racemo(s)/composta(s). Flor: bráctea(s) floral(ais)
compr. menor que pedicelo(s); bráctea(s) floral(ais) indumento lepidota(s); simetria zigomorfa(s); pedicelo(s) proximal(ais)
curto(s) menor que 12 compr. (mm); sépala(s) cor laranja; sépala(s) indumento glabrescente(s); sépala(s) forma sem carena(s);
pétala(s) cor amarela; pétala(s) apêndice(s) presente(s); ápice(s) pétala(s) posição ereta(s) à pouco falcada(s); pétala(s) compr.
(mm) entre 40 e 80 compr. (mm). Semente: apêndice(s) forma alado(s).

COMENTÁRIO

Pitcairnia ulei é estreitamente relacionada com P. bradei e P. cristalinensis (Saraiva et al. 2015), todas espécies réofitas e com
flores de corola amarela. O grupo é composto por táxons ocorrentes na Cadeia do Espinhaço (P. bradei) e no Centro-Oeste (P.
cristalinensis e P. ulei). Pitcairnia ulei é mais bem distribuída ocorrendo em Goiás e no Distrito Federal, enquanto P. cristalinensis
é endêmica de Cristalina/GO.

Forma de Vida
Erva

Substrato
Rupícola

DISTRIBUIÇÃO

Nativa, é endêmica do Brasil

Domínios Fitogeográficos
Cerrado

Tipos de Vegetação
Cerrado (lato sensu)

Distribuição Geográfica
Ocorrências confirmadas
Centro-Oeste (Distrito Federal, Goiás)

MATERIAL TESTEMUNHO

Snak, C., 737, HUEFS (HUEFS184919), Distrito Federal
D.P. Saraiva, 292, RB, 547265, , , ,  (RB00710223), Goiás
H.S. Irwin, 5782, K,  (K000847687), NY,  (NY00860731), Distrito Federal
R.C. Forzza, 2513, RB, 396815, ,  (RB00624692), Goiás
Ule, E.H.G., 788, R, 46458, ,  (R000046458), US, 46458,  (US00088950), Goiás, Typus

IMAGENS DE CAMPO/ILUSTRAÇÕES
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http://reflora.jbrj.gov.br/files/voucher.html?imagem=DZI/rb/0/71/2/23/00710223.dzi
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http://reflora.jbrj.gov.br/files/voucher.html?imagem=DZI/rb/0/62/46/92/00624692.dzi
http://reflora.jbrj.gov.br/files/voucher.html?imagem=DZI/rb/0/62/46/92/00624692-1.dzi
https://reflora.cria.org.br/inct/exsiccatae/image/format/jpeg/size/large/imagecode/r000046458_001
https://reflora.cria.org.br/inct/exsiccatae/image/format/jpeg/size/large/imagecode/r000046458_002
http://reflora.jbrj.gov.br/files/voucher.html?imagem=DZI/us/us/0/8/89/50/us00088950.dzi


Angiospermas Bromeliaceae A.Juss.

Figura 1: Pitcairnia ulei L.B.Sm.

Figura 2: Pitcairnia ulei L.B.Sm.

Figura 3: Pitcairnia ulei L.B.Sm.
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Angiospermas Bromeliaceae A.Juss.

Figura 4: Pitcairnia ulei L.B.Sm.

Figura 5: Pitcairnia ulei L.B.Sm.

1711

Coleção Flora do Brasil 2020 - Jardim Botânico do Rio de Janeiro

https://imagemcampo.jbrj.gov.br/producao%2Fimagens_de_campo%2F718978.jpg
https://imagemcampo.jbrj.gov.br/producao%2Fimagens_de_campo%2F718979.jpg


Angiospermas Bromeliaceae A.Juss.

Pitcairnia wendtiae Tatagiba & B.R.Silva
DESCRIÇÃO

Folha: folha(s) monomórfica(s); folha(s) interna(s) constrita(s) entre bainha(s) e limbo sem pecíolo(s); folha(s) interna(s)
decídua(s) linha(s) transversal(ais) ausente(s); folha(s) interna(s) nervura(s) central(ais) ausente(s) à inconspícua(s);
lâmina(s) interna(s) estreito(s) triangular(es) entre 15 e 40 mm de larg.; folha(s) interna(s) com margem(ns) da lâmina(s)
inteira; folha(s) interna(s) indumento denso(s) lepidoto(s). Inflorescência: tipo simples racemo(s). Flor: bráctea(s)
floral(ais) compr. maior(es) que pedicelo(s); bráctea(s) floral(ais) indumento lepidota(s); simetria zigomorfa(s); pedicelo(s)
proximal(ais) entre 12 e 20 compr. (mm); sépala(s) cor amarelado; sépala(s) indumento flocoso(s)/glabrescente(s); sépala(s)
forma sem carena(s); pétala(s) cor branca; pétala(s) apêndice(s) ausente(s); ápice(s) pétala(s) posição ereta(s) à pouco
falcada(s); pétala(s) compr. (mm) entre 40 e 80 compr. (mm). Semente: apêndice(s) forma caudada(s).

COMENTÁRIO

Pitcairnia wendtiae é uma espécie conhecida para os costões rochosos do município de Paraty, RJ. Forma grandes moitas bem
próximas ao mar juntamente com outras espécies de Bromeliaceae. É uma planta robusta que pode atingir até 2 m de altura
quando em flor. 

Forma de Vida
Erva

Substrato
Rupícola

DISTRIBUIÇÃO

Nativa, é endêmica do Brasil

Domínios Fitogeográficos
Mata Atlântica

Tipos de Vegetação
Floresta Ombrófila (Floresta Pluvial), Vegetação Sobre Afloramentos Rochosos

Distribuição Geográfica
Ocorrências confirmadas
Sudeste (Rio de Janeiro)

MATERIAL TESTEMUNHO

T. Wendt, 172, RB, 261135,  (RB00287925), RB, 261135,  (RB00566021), Rio de Janeiro, Typus
B.R. Silva, 968, RB, 403837,  (RB00173623), RB, 403837,  (RB00566018), Rio de Janeiro, Typus

IMAGENS DE CAMPO/ILUSTRAÇÕES
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Angiospermas Bromeliaceae A.Juss.

Figura 1: Pitcairnia wendtiae Tatagiba & B.R.Silva

Figura 2: Pitcairnia wendtiae Tatagiba & B.R.Silva
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Angiospermas Bromeliaceae A.Juss.

Pitcairnia windischii E.Pereira & L.B.Sm.
DESCRIÇÃO

Folha: folha(s) trimórfica(s) com folha(s) externa(s) lanceolada(s) inteira acicular espinescente(s); folha(s) interna(s) não
constrita(s) entre bainha(s) e limbo; folha(s) interna(s) decídua(s) linha(s) transversal(ais) ausente(s); folha(s) interna(s)
nervura(s) central(ais) ausente(s) à inconspícua(s); lâmina(s) interna(s) linear(es) triangular(es) menor(es) que 15 mm de
larg.; folha(s) interna(s) com margem(ns) da lâmina(s) basalmente espinescente(s); folha(s) interna(s) indumento flocoso(s).
Inflorescência: tipo simples racemo(s). Flor: bráctea(s) floral(ais) compr. maior(es) que pedicelo(s); bráctea(s) floral(ais)
indumento flocoso(s); simetria zigomorfa(s); pedicelo(s) proximal(ais) curto(s) menor que 12 compr. (mm); sépala(s)
cor desconhecido(s); sépala(s) indumento flocoso(s); sépala(s) forma carena(s); pétala(s) cor desconhecido(s); pétala(s)
apêndice(s) presente(s); ápice(s) pétala(s) posição ereta(s) à pouco falcada(s); pétala(s) compr. (mm) entre 40 e 80 compr.
(mm). Semente: apêndice(s) forma caudada(s).

COMENTÁRIO

Este táxon é estreitamente relacionado P. hatschbachii e P. irwiniana (Saraiva et al. 2015), com os quais compartilha folhas
dimórficas e sépalas carenadas. Piticairnia windischii é conhecida apenas pela coleta do material-tipo oriundo da Serra de Ricardo
Franco - MT.

Forma de Vida
Erva

Substrato
Rupícola

DISTRIBUIÇÃO

Nativa, é endêmica do Brasil

Domínios Fitogeográficos
Cerrado

Tipos de Vegetação
Cerrado (lato sensu)

Distribuição Geográfica
Ocorrências confirmadas
Centro-Oeste (Mato Grosso)

MATERIAL TESTEMUNHO

P.G. Windisch, 1592, US,  (US00088962), HB, Mato Grosso, Typus
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Angiospermas Bromeliaceae A.Juss.

Portea Brongn. & K.Koch
Este tratamento é composto pelos seguintes táxons: Portea, Portea alatisepala, Portea filifera, Portea fosteriana, Portea
grandiflora, Portea kermesina, Portea nana, Portea petropolitana, Portea silveirae.

COMO CITAR

Almeida, M.M. 2020. Portea in Flora do Brasil 2020. Jardim Botânico do Rio de Janeiro. Disponível em: http://
floradobrasil.jbrj.gov.br/reflora/floradobrasil/FB6324.

DESCRIÇÃO

Ervas epífitas, terrícolas, rupícolas ou saxícolas. Folhas rosuladas, bainha foliar elíptica, castanha a marrom escuras, glabra
a lepidotas; lâmina foliar cartácea a coriácea, linear a lanceolada, estreitada em direção ao ápice, lepidota em ambas as faces,
esverdeada, ápice agudo, com mucro, margens espinescente. Pedúnculo encurtado a alongado, ereto, verde a rósea-avermelhado,
brácteas do pedúnculo imbrincadas. Inflorescência composta, paniculada,  multiflora, eixo central encurtado ou alongado,
brácteas primárias maiores ou não que os ramos. Brácteas florais diminutas, linear-triangulares, na base do pedicelo e
menores que este, quando presente, livres. Flores pediceladas a subsésseis, eretas; pedicelo robusto a delgado.  sépalas conatas,
assimétricas, aladas, ápice mucronado; pétalas livres, liláses, azuladas ou róseas; estames exsertos. Fruto bacáceo, claviforme.

COMENTÁRIO

Portea é um gênero exclusivamente brasileiro, ocorrendo nos estados de Minas Gerais, Rio de Janeiro, Espirito Santos e Bahia,
sendo este último, o estado com maior diversidade de espécies. Ocorrem como epífitas, terrícolas e saxícolas, desde as florestas
mais úmidas no interior do continente até as matas de restingas, onde habita solos arenosos e expostos ao sol pleno. É uma
bromélia de médio a grande porte, vegetativamente muito semelhantes aos gêneros Hohenbergia e Aechmea, tendo algumas de
sua espécies transferidas para este último gênero.

Forma de Vida
Erva

Substrato
Epífita, Rupícola, Terrícola

DISTRIBUIÇÃO

Nativa, é endêmica do Brasil

Domínios Fitogeográficos
Mata Atlântica

Tipos de Vegetação
Floresta Estacional Decidual, Floresta Ombrófila (Floresta Pluvial), Restinga

Distribuição Geográfica
Ocorrências confirmadas
Nordeste (Bahia)
Sudeste (Espírito Santo, Minas Gerais, Rio de Janeiro)

CHAVE DE IDENTIFICAÇÃO

Chave de identificação das espécies do gênero Portea Brongn. ex K.Koch (Bromeliaceae)
 
1 Folhas inteiramente verdes .. 2
1’ Folhas com lâmina, margem ou ápice vináceos .. 3
 
 2 Bráctea floral livre; pedicelo delgado (6-15mm), róseo;  Bahia .. Portea silveirae
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Angiospermas Bromeliaceae A.Juss.

 2’ Bráctea floral adnata ao pedicelo; pedicelo robusto (2-4mm), verde; Espírito Santo e Rio de Janeiro .. Portea filifera
 
3 Bráctea primária envolvendo os ramos .. 4
3’ Bráctea primária não envolvendo os ramos .. 6
 
4 Inflorescência laxa .. Portea grandiflora
4’ Inflorescência densa .. 5
 
5 Terrícola; pedicelo curto (5mm) .. Portea kermesina
5’ Epífita; pedicelo longo (ca.20mm) .. Portea nana
 
6 Múcron da sépala inclinado para a esquerda .. Portea fosteriana
6’ Múcron da sépala ereto  .. 7
 
7 Pedicelo menor que 15mm .. Portea alatisepala
7’ Pedicelo igual ou maior que 15mm .. Portea petropolitana
 
 

BIBLIOGRAFIA

 
Brongniart, Adolphe Théodore de, Index Seminum [Berlin] 1856: App. 7. 1857.Ann. Sci. Nat. Bot. IV. 6: 368. 1857
Smith, LB & Downs, RJ. 1979.Bromelioideae (Bromeliaceae). Flora Neotropica Monograph 14(3): 1493-2141.
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Angiospermas Bromeliaceae A.Juss.

Portea alatisepala Philcox
DESCRIÇÃO

Folha: lâmina(s) verde; margem(ns) verde; ápice(s) verde. Inflorescência: comprimento maior 30 cm; pedúnculo(s) róseo
a avermelhado; bráctea(s) primária(s) não envolvendo os ramo(s); forma piramidal(ais); tipo laxa(s). Flor: pedicelo(s)
delgado(s); comprimento dos pedicelo(s) menor(es) 12 mm; sépala(s) múcron ereto(s); pétala(s) lilás.

DESCRIÇÃO ADICIONAL

Inflorescência bipinada, ocasionalmente tripinada. Escapo flocoso - pouco glabrescente. Ramos 1 a 6 flores. Bráctea floral rósea-
intensa. Ovário azul-lilacino.

Forma de Vida
Erva

Substrato
Epífita, Terrícola

DISTRIBUIÇÃO

Nativa, é endêmica do Brasil

Domínios Fitogeográficos
Mata Atlântica

Tipos de Vegetação
Floresta Ombrófila (Floresta Pluvial), Restinga

Distribuição Geográfica
Ocorrências confirmadas
Nordeste (Bahia)

MATERIAL TESTEMUNHO

W.W. Thomas, 10948, NY,  (NY00095158), Bahia
C.M. Vieira, 1258, RB, 339001, ,  (RB00430191)
R.M. Harley, 18303, K, ,  (K000294610), K,  (K000294609), Bahia, Typus

BIBLIOGRAFIA

Philcox, D. Kew Bulletin 47: 275–6. 1992.
Martinelli, G. & Moraes, M.A. 2013. Livro Vermelho da Flora do Brasil. Instituto de Pesquisas Jardim Botânico do Rio de
Janeiro. 1ed., 1100 fls.
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Angiospermas Bromeliaceae A.Juss.

Portea filifera L.B.Sm.
DESCRIÇÃO

Folha: lâmina(s) verde; margem(ns) verde; ápice(s) verde. Inflorescência: comprimento maior 30 cm; pedúnculo(s)
verde; bráctea(s) primária(s) não envolvendo os ramo(s); forma cilíndrica(s); tipo densa(s). Flor: pedicelo(s) robusto(s);
comprimento dos pedicelo(s) menor(es) 12 mm; sépala(s) múcron ereto(s); pétala(s) branca com ápice(s) lilás.

DESCRIÇÃO ADICIONAL

Inflorescência laxa quando comparada a P. fosteriana L.B.Sm. 

Forma de Vida
Erva

Substrato
Epífita, Terrícola

DISTRIBUIÇÃO

Nativa, é endêmica do Brasil

Domínios Fitogeográficos
Mata Atlântica

Tipos de Vegetação
Floresta Ombrófila (Floresta Pluvial)

Distribuição Geográfica
Ocorrências confirmadas
Nordeste (Bahia)
Sudeste (Rio de Janeiro)

MATERIAL TESTEMUNHO

Foster, M.B., 62, R, Bahia, Typus
P. Leitman, 435, RB, 517078, ,  (RB00658524)

BIBLIOGRAFIA

Smith, L.B., Arquivos de Botânica do Estado de São Paulo II. 1: 58, t. 75. 1941.
Smith, L.B. & Downs, R.J. 1979.Bromelioideae (Bromeliaceae). Flora Neotropica Monograph 14(3): 1493-2141.
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Angiospermas Bromeliaceae A.Juss.

Portea fosteriana L.B.Sm.
DESCRIÇÃO

Folha: lâmina(s) verde; margem(ns) verde; ápice(s) verde. Inflorescência: comprimento maior 30 cm; pedúnculo(s) verde a
avermelhado; bráctea(s) primária(s) não envolvendo os ramo(s); forma cilíndrica(s); tipo densa(s). Flor: pedicelo(s) robusto(s);
comprimento dos pedicelo(s) menor(es) 12 mm; sépala(s) múcron inclinado(s); pétala(s) branca com ápice(s) lilás.

DESCRIÇÃO ADICIONAL

Múcron inclinado para a direita.

COMENTÁRIO

Segundo o autor se difere de P. silveirae por apresentar inflorescência cilíndrica, bráctea primária menor que os ramos e pedicelos
robustos - 6mm e longos. 

Forma de Vida
Erva

Substrato
Epífita, Rupícola

DISTRIBUIÇÃO

Nativa, é endêmica do Brasil

Domínios Fitogeográficos
Mata Atlântica

Tipos de Vegetação
Floresta Ombrófila (Floresta Pluvial)

Distribuição Geográfica
Ocorrências confirmadas
Sudeste (Espírito Santo, Rio de Janeiro)

MATERIAL TESTEMUNHO

Mulford B. Foster & Racine C. Foster, 194-a, US, 1804293,  (US00091554), Espírito Santo, Typus
G. Martinelli, 15637, RB, 371347, ,  (RB00141059)
Mulford B. Foster & Racine C. Foster, 194-a, US, 1804292,  (US00091553), Espírito Santo, Typus

BIBLIOGRAFIA

Smith, L.B. 1959. An Overlooked Portea. The Bromeliad Society Bulletin 9(2): 24.
Smith, L.B. & Downs, R.J. 1979.Bromelioideae (Bromeliaceae). Flora Neotropica Monograph 14(3): 1493-2141.
Martinelli, G. & Moraes, M.A. 2013. Livro Vermelho da Flora do Brasil. Instituto de Pesquisas Jardim Botânico do Rio de
Janeiro. 1ed., 1100 fls.
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Angiospermas Bromeliaceae A.Juss.

Portea grandiflora Philcox
DESCRIÇÃO

Folha: lâmina(s) vinácea; margem(ns) vinácea; ápice(s) vináceo. Inflorescência: comprimento maior 30 cm; pedúnculo(s)
róseo a avermelhado; bráctea(s) primária(s) envolvendo os ramo(s); forma piramidal(ais); tipo laxa(s). Flor: pedicelo(s)
robusto(s); comprimento dos pedicelo(s) menor(es) 12 mm; sépala(s) múcron ereto(s); pétala(s) branca com ápice(s) lilás.

DESCRIÇÃO ADICIONAL

Flor não pedicelada; Pétala lilás e base alva (1/3).

Forma de Vida
Erva

Substrato
Epífita, Terrícola

DISTRIBUIÇÃO

Nativa, é endêmica do Brasil

Domínios Fitogeográficos
Mata Atlântica

Tipos de Vegetação
Floresta Estacional Decidual, Restinga

Distribuição Geográfica
Ocorrências confirmadas
Nordeste (Bahia)

MATERIAL TESTEMUNHO

W.W. Thomas, 13065-b, NY,  (NY00810603), Bahia, Typus
R.M. Harley, 18441, K, CEPEC

BIBLIOGRAFIA

 Philcox, D.,Kew Bulletin 47: 275–6. 1992.
Martinelli, G. & Moraes, M.A. 2013. Livro Vermelho da Flora do Brasil. Instituto de Pesquisas Jardim Botânico do Rio de
Janeiro. 1ed., 1100 fls.
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Angiospermas Bromeliaceae A.Juss.

Portea kermesina K.Koch
Tem como sinônimo
heterotípico Billbergia brongniartii Regel

DESCRIÇÃO

Folha: lâmina(s) verde; margem(ns) vinácea; ápice(s) vináceo. Inflorescência: comprimento menor que 30 cm; pedúnculo(s)
verde/róseo a avermelhado; bráctea(s) primária(s) envolvendo os ramo(s); forma piramidal(ais); tipo laxa(s). Flor: pedicelo(s)
robusto(s); comprimento dos pedicelo(s) menor(es) 12 mm; sépala(s) múcron ereto(s); pétala(s) branca com ápice(s) lilás.

DESCRIÇÃO ADICIONAL

Folhas verde a vináceas (bordas, ápice e por vezes parte do limbo), mácula avermelhada na bainha.  Pedúnculo verde enquanto
jovem e róseo-avermelhado quando adulto. Pedicelo curto (pouco pedicelada). Pétala terço final lilás (2/3 inicial alvo).

Forma de Vida
Erva

Substrato
Terrícola

DISTRIBUIÇÃO

Nativa, é endêmica do Brasil

Domínios Fitogeográficos
Mata Atlântica

Tipos de Vegetação
Floresta Ombrófila (Floresta Pluvial), Restinga

MATERIAL TESTEMUNHO

s.c., s.n., P (P00753452), Typus

BIBLIOGRAFIA

Koch, K., Emil, H.,Index Seminum [Berlin] 1856(App.): 7. 1857.
Brongniart, A.T. (de), Ann. Sci. Nat. Bot. IV. 6: 368. 1857
Martinelli, G. & Moraes, M.A. 2013. Livro Vermelho da Flora do Brasil. Instituto de Pesquisas Jardim Botânico do Rio de
Janeiro. 1ed., 1100 fls.
Smith, L.B. & Downs, R.J. 1979.Bromelioideae (Bromeliaceae). Flora Neotropica Monograph 14(3): 1493-2141.
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Angiospermas Bromeliaceae A.Juss.

Portea nana Leme & H.Luther
DESCRIÇÃO

Folha: lâmina(s) verde; margem(ns) verde; ápice(s) vináceo. Inflorescência: comprimento menor que 30 cm; pedúnculo(s)
róseo a avermelhado; bráctea(s) primária(s) envolvendo os ramo(s); forma piramidal(ais); tipo laxa(s). Flor: pedicelo(s)
robusto(s); comprimento dos pedicelo(s) maior(es) que 12 mm; sépala(s) múcron ereto(s); pétala(s) branca com ápice(s) lilás.

DESCRIÇÃO ADICIONAL

Lâmina verde, ápice vináceo. Pedicelo longo (diferente de P. kermesina de pedicelo curto).

Forma de Vida
Erva

Substrato
Epífita

DISTRIBUIÇÃO

Nativa, é endêmica do Brasil

Domínios Fitogeográficos
Mata Atlântica

Tipos de Vegetação
Floresta Ombrófila (Floresta Pluvial)

Distribuição Geográfica
Ocorrências confirmadas
Nordeste (Bahia)

MATERIAL TESTEMUNHO

J.G. Jardim, 843, CEPEC,  (CEPEC00070265), NY,  (NY00376886), RB,  (RB01207223)
E.M.C. Leme, 8499, RB,  (RB01414876), Bahia, Typus

BIBLIOGRAFIA

Leme, E.M.C. & Luther, H.E. Journal of the Bromeliad Society 53: 115. 2003.
Martinelli, G. & Moraes, M.A. 2013. Livro Vermelho da Flora do Brasil. Instituto de Pesquisas Jardim Botânico do Rio de
Janeiro. 1ed., 1100 fls.
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Angiospermas Bromeliaceae A.Juss.

Portea petropolitana (Wawra) Mez
Este tratamento é composto pelos seguintes táxons: Portea petropolitana, .

Tem como sinônimo
basiônimo Aechmea petropolitana Wawra
homotípico Portea petropolitana  (Wawra) Mez var.  petropolitana
heterotípico Aechmea microthyrsa Baker
heterotípico Aechmea noettigii Wawra
heterotípico Portea gardneri Baker
heterotípico Portea glaziovii Baker
heterotípico Portea noettigii (Wawra) Mez
heterotípico Portea petropolitana  var.  extensa L.B.Sm.
heterotípico Portea petropolitana  var.  noettigii (Wawra) L.B.Sm
heterotípico Streptocalyx orthopoda Baker
heterotípico Streptocalyx podantha Baker

DESCRIÇÃO

Folha: lâmina(s) verde; margem(ns) verde; ápice(s) verde/vináceo. Inflorescência: comprimento maior 30 cm; pedúnculo(s)
verde a avermelhado/róseo a avermelhado/amarelado; bráctea(s) primária(s) não envolvendo os ramo(s); forma piramidal(ais);
tipo densa(s)/laxa(s). Flor: pedicelo(s) delgado(s); comprimento dos pedicelo(s) menor(es) 12 mm/maior(es) que 12 mm;
sépala(s) múcron ereto(s); pétala(s) lilás/branca com ápice(s) lilás.

DESCRIÇÃO ADICIONAL

Portea petropolitana Mez: Ocorrência: Rio de Janeiro, Espírito Santo, Minas Gerais e Bahia. Hábitat: Floresta Ombrófila e
restinga. Folhas verdes, ápice arroxeado. Pedúnculo avermelhado. Brácteas do pedúnculo vermelhas, indumento alvacento.
Inflorescência densa. Brácteas primárias róseo-avermelhadas. Ramos delgados. Pedicelo róseo-avermelhado,15mm. Sépalas
rosa-lilacino. Pétala alvo (1/3 inferior) e lilás-azulado (2/3 superior).  
Portea petropolitana var. extensa: Ocorrência: Rio de Janeiro e Espírito Santo. Hábitat: Floresta Ombrófila. Folhas verdes,
ápice verde-claro. Pedúnculo amarelo a palha. Brácteas do pedúnculo amareladas. Inflorescência laxa. Brácteas
primárias róseas. Ramos  muito delgados e alongados. Pedicelo róseo-avermelhado,35-40mm. Sépalas lilacino
(arroxeadas). Pétala alvo (1/3 inferior) e lilás-arroxeada (2/3 superior).  
Portea petropolitana var. noetigii: Ocorrência: Rio de Janeiro, Espírito Santo e Minas Gerais. Hábitat: Floresta
Ombrófila e Restinga Folhas verdes, ápice verde. Pedúnculo verde a róseo. Brácteas do pedúnculo róseo
avermelhadas. Inflorescência laxa. Brácteas primárias róseo-avermelhadas. Ramos delgados. Pedicelo róseo-avermelhado,
20-40mm. Sépalas róseo - arroxeadas. Pétala alvo (1/3 inferior) e lilás-arroxeada (2/3 superior).  
Chave para as variedades de Portea petropolitana (Wawra) Mez
 
1 Pedicelo até 15mm; inflorescência densa ... Portea petropolitana
1’ Pedicelo maior que 15mm; inflorescência laxa ... 2
 
2 Pedúnculo róseo-avermelhado; brácteas do pedúnculo róseo-avermelhadas; Minas Gerais ...   P. petropolitana  var. noetigii
2’ Pedúnculo amarelado; brácteas do pedúnculo amareladas; Rio de Janeiro e Espírito Santo ...   P. petropolitana var. extensa

COMENTÁRIO

A espécie Portea petropolitana var. petropolitana foi sinonimizada como P. petropolitana. As
variedades noetigii  e extensa foram mantidas.

Forma de Vida
Erva

Substrato
Epífita, Rupícola, Terrícola
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Angiospermas Bromeliaceae A.Juss.

DISTRIBUIÇÃO

Nativa, é endêmica do Brasil

Domínios Fitogeográficos
Mata Atlântica

Tipos de Vegetação
Floresta Ombrófila (Floresta Pluvial)

Distribuição Geográfica
Ocorrências confirmadas
Nordeste (Bahia)
Sudeste (Espírito Santo, Minas Gerais, Rio de Janeiro)

MATERIAL TESTEMUNHO

R.C. Forzza, 2051, RB, 391119, ,  (RB00289308), Minas Gerais
C.N. Fraga, 2591, RB, 488509, ,  (RB00573469), Bahia

BIBLIOGRAFIA

Mez, C.C. Fl. Bras. 3(3): 296, pl. 64. 1892
Smith, L.B. Arquivos de Botânica do Estado de São Paulo II. 1: 113. 1943.
Smith, L.B.Arquivos de Botânica do Estado de São Paulo II. 1: 113, t. 116. 1943.
Smith, L.B. & Downs, R.J. 1979.Bromelioideae (Bromeliaceae). Flora Neotropica Monograph 14(3): 1493-2141.
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Angiospermas Bromeliaceae A.Juss.

Portea silveirae Mez
DESCRIÇÃO

Folha: lâmina(s) verde; margem(ns) verde; ápice(s) verde. Inflorescência: comprimento maior 30 cm; pedúnculo(s) róseo
a avermelhado; bráctea(s) primária(s) não envolvendo os ramo(s); forma piramidal(ais); tipo laxa(s). Flor: pedicelo(s)
delgado(s); comprimento dos pedicelo(s) maior(es) que 12 mm; sépala(s) múcron ereto(s); pétala(s) lilás.

DESCRIÇÃO ADICIONAL

Folhas lepidotas. Pétalas lilases a arroxeadas.

Forma de Vida
Erva

Substrato
Terrícola

DISTRIBUIÇÃO

Nativa, é endêmica do Brasil

Domínios Fitogeográficos
Mata Atlântica

Tipos de Vegetação
Floresta Ombrófila (Floresta Pluvial)

Distribuição Geográfica
Ocorrências confirmadas
Nordeste (Bahia)
Sudeste (Espírito Santo, Minas Gerais)

MATERIAL TESTEMUNHO

A.M. Carvalho, 40, R
L.A. Mattos-Silva, 879, RB, 201890,  (RB00289316)
S.A. Mori, 10922, RB, 207439,  (RB00289315)
A. Silveira, 8, B, 11286, Minas Gerais, Typus

BIBLIOGRAFIA

Mez, C. Botanische Jahrbücher für Systematik, Pflanzengeschichte und Pflanzengeographie 30(Beibl. 67): 4. 1901.
Smith, L.B. & Downs, R.J. 1979.Bromelioideae (Bromeliaceae). Flora Neotropica Monograph 14(3): 1493-2141.
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Angiospermas Bromeliaceae A.Juss.

Pseudananas (Hassl.) Harms
Este tratamento é composto pelos seguintes táxons: Pseudananas, Pseudananas sagenarius.

COMO CITAR

Kessous, I.M. 2020. Pseudananas in Flora do Brasil 2020. Jardim Botânico do Rio de Janeiro. Disponível em: http://
floradobrasil.jbrj.gov.br/reflora/floradobrasil/FB6333.

DESCRIÇÃO

Plantas terrícolas ou rupícolas, semi-heliófilas, ca. 1–1,5m, propagando-se por longos rizomas. Folhas ca. 30–40, coriáceas,
suberetas; bainhas oblongas, 8–12 × 4–6 cm compr., verde-alvacentas, lepidotas; lâminas  lineares, 50–120 × 3–6 cm, verdes ou
avermelhadas, lepidotas, ápice agudo, com presença de projeção apiculada, densamente serrilhadas, acúleos esverdeados, com ca.
3–5 mm, espaçados por 1–3 cm. Inflorescência racemosa, estrobiliforme, com 5–9 cm de diâmetro, simples, congesta; pedúnculo
ereto ca. 8–23 × 1 cm; raque ca. 8–25 × 1 cm, castanho-avermelhada, com indumento branco; brácteas do pedúnculo cartáceas a
coriáceas, lineares ou estreito-triangulares, 4–9 × 1,5–2 cm, verde-alvacentas, sendo as superiores róseas, densamente lepidota.
Brácteas Florais lanceoladas, com ápice agudo, ca. 2,5–3,5 × 0,8–15 cm, róseas, ultrapassando a altura das sépalas, cartáceas,
lepidotas. Flores ca. 150–200 em número, ca. 4–5 cm, sésseis; cálice com sépalas ovadas, ápice agudo, 1–1,5 × 0,3 cm, livres,
avermelhadas; pétalas obovadas, ca. 3,5–5 × 2,5 cm, liláses-purpúreas, livres, presença de calosidades na base; estames adnatos as
pétalas, filetes brancos, anteras ca. 5 mm, basifixas; estigma espiral-conduplicado. Frutos agrupados em infrutescência, até 25 cm
de compr. e ca. de 10 cm de diâmetro. 

Forma de Vida
Erva

Substrato
Rupícola, Terrícola

DISTRIBUIÇÃO

Nativa, não é endêmica do Brasil

Domínios Fitogeográficos
Cerrado, Mata Atlântica

Tipos de Vegetação
Área Antrópica, Cerrado (lato sensu), Floresta Estacional Semidecidual, Floresta Ombrófila (Floresta Pluvial)

Distribuição Geográfica
Ocorrências confirmadas
Nordeste (Alagoas, Bahia, Ceará, Pernambuco, Sergipe)
Centro-Oeste (Distrito Federal, Goiás, Mato Grosso do Sul, Mato Grosso)
Sudeste (Espírito Santo, Minas Gerais, Rio de Janeiro, São Paulo)
Sul (Paraná, Santa Catarina)

IMAGENS DE CAMPO/ILUSTRAÇÕES
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Angiospermas Bromeliaceae A.Juss.

Figura 1: Pseudananas (Hassl.) Harms

BIBLIOGRAFIA

Camargo, F.C. 1942. Pesquisas taxonômicas sôbre os gêneros Pseudananas e Ananas. Proceedings of the Eighth American
Scientific Congress 3: 178–192.
 
Leal, F., Coppens d’Eeckenbrugge, G. & Holst, B. 1998. Taxonomy of the genera Ananas and Pseudananas - An historical
review. Selbyana, 19: 227–235. 
Siqueira-Filho, J.A. & Leme, E.M.C. 2006. Fragmentos de Mata Atlântica do Nordeste: Biodiversidade, conservação e suas
bromélias. Andrea Jakobsson Estúdio Editorial Ltda., Rio de Janeiro. 416 p.
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Angiospermas Bromeliaceae A.Juss.

Pseudananas sagenarius (Arruda)
Camargo
Tem como sinônimo
basiônimo Bromelia sagenaria Arruda
homotípico Ananas bracteatus  var.  sagenarius (Arruda) Bertoni
homotípico Ananas sagenaria (Arruda) Schult. & Schult.f.
heterotípico Ananas microcephalus  var.  major Bertoni
heterotípico Ananas microcephalus  var.  minor Bertoni
heterotípico Ananas microcephalus  var.  missionensis Bertoni
heterotípico Ananas microcephalus  var.  mondayanus Bertoni
heterotípico Ananas microcephalus  var.  robustus Bertoni
heterotípico Ananas microcephalus Bertoni
heterotípico Ananas sativus  var.  macrodontes (E.Morren) Bertoni
heterotípico Ananas sativus  var.  sagenarius (Arruda) Bertoni
heterotípico Ananas silvestris (Vell.) F.J.Müll.
heterotípico Bromelia silvestris Vell.
heterotípico Pseudananas macrodontes (E.Morren) Harms
Ananas macrodontes E.Morren

DESCRIÇÃO

Plantas terrícolas ou rupícolas, semi-heliófilas, ca. 1–1,5m, propagando-se por longos rizomas. Folhas ca. 30–40, coriáceas,
suberetas; bainhas oblongas, 8–12 × 4–6 cm compr., verde-alvacentas, lepidotas; lâminas  lineares, 50–120 × 3–6 cm, verdes
ou avermelhadas, lepidotas, ápice agudo, com presença de projeção apiculada, densamente serrilhadas, acúleos esverdeados,
com ca. 3–5 mm, espaçados por 1–3 cm. Inflorescência racemosa, estrobiliforme, com 5–9 cm de diâmetro, simples,
congesta; pedúnculo ereto ca. 8–23 × 1 cm; raque ca. 8–25 × 1 cm, castanho-avermelhada, com indumento branco; brácteas do
pedúnculo cartáceas a coriáceas, lineares ou estreito-triangulares, 4–9 × 1,5–2 cm, verde-alvacentas, sendo as superiores róseas,
densamente lepidota. Brácteas Florais lanceoladas, com ápice agudo, ca. 2,5–3,5 × 0,8–15 cm, róseas, ultrapassando a altura das
sépalas, cartáceas, lepidotas. Flores ca. 150–200 em número, ca. 4–5 cm, sésseis; cálice com sépalas ovadas, ápice agudo, 1–
1,5 × 0,3 cm, livres, avermelhadas; pétalas obovadas, ca. 3,5–5 × 2,5 cm, liláses-purpúreas, livres, presença de calosidades na
base; estames adnatos as pétalas, filetes brancos, anteras ca. 5 mm, basifixas; estigma espiral-conduplicado. Frutos agrupados em
infrutescência, até 25 cm de compr. e ca. de 10 cm de diâmetro. 

COMENTÁRIO

Único táxon do gênero no Brasil. Presente em todas as regiões brasileiras, exceto Norte.

Forma de Vida
Erva

Substrato
Rupícola, Terrícola

DISTRIBUIÇÃO

Nativa, é endêmica do Brasil

Domínios Fitogeográficos
Cerrado, Mata Atlântica

Tipos de Vegetação
Área Antrópica, Cerrado (lato sensu), Floresta Estacional Semidecidual, Floresta Ombrófila (Floresta Pluvial)
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Angiospermas Bromeliaceae A.Juss.

Distribuição Geográfica
Ocorrências confirmadas
Nordeste (Alagoas, Bahia, Ceará, Pernambuco, Sergipe)
Centro-Oeste (Distrito Federal, Goiás, Mato Grosso do Sul, Mato Grosso)
Sudeste (Espírito Santo, Minas Gerais, Rio de Janeiro, São Paulo)
Sul (Paraná, Santa Catarina)

MATERIAL TESTEMUNHO

Viégas, AP, s/n, ALCB (ALCB010751), São Paulo
Baker et Collins, s.n., NY,  (NY00873338), Mato Grosso
G. Martinelli, 6023, RB

IMAGENS DE CAMPO/ILUSTRAÇÕES

Figura 1: Pseudananas sagenarius (Arruda) Camargo

BIBLIOGRAFIA

Camargo, F.C. 1942. Pesquisas taxonômicas sôbre os gêneros Pseudananas e Ananas. Proceedings of the Eighth American
Scientific Congress 3: 178–192.
d'Eeckenbrugge, G. C., & Govaerts, R. 2015. Synonymies in Ananas (Bromeliaceae). Phytotaxa, 239(3), 273-279.
Gouda, E. J., D. Butcher, and K. Gouda. 2017 [continuously updated]. Encyclopaedia of Bromeliads. Version 3.1 (2012).
Available from: http://encyclopedia.florapix.nl/ 
Leal, F., Coppens d’Eeckenbrugge, G. & Holst, B. 1998. Taxonomy of the genera Ananas and Pseudananas - An historical
review. Selbyana, 19: 227–235. 
Siqueira-Filho, J.A. & Leme, E.M.C. 2006. Fragmentos de Mata Atlântica do Nordeste: Biodiversidade, conservação e suas
bromélias. Andrea Jakobsson Estúdio Editorial Ltda., Rio de Janeiro. 416 p.
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Angiospermas Bromeliaceae A.Juss.

Puya Molina
Este tratamento é composto pelos seguintes táxons: Puya, Puya floccosa.

COMO CITAR

Forzza, R.C. 2020. Puya in Flora do Brasil 2020. Jardim Botânico do Rio de Janeiro. Disponível em: http://
floradobrasil.jbrj.gov.br/reflora/floradobrasil/FB34451.

Tem como sinônimo
heterotípico Pourretia Ruiz & Pav.

DESCRIÇÃO

Ervas pequenas até muito grandes, algumas vezes com hábito dracenóide, terrestres ou rupícolas. Folhas rosuladas, polísticas,
não formando tanque; bainhas muito distintas, usualmente bem desenvolvidas; lâminas coriáceas, lineares a estreito-triangulares
com margem quase sempre fortemente espinescente. Pedúnculo quase sempre presente e bem desenvolvido. Inflorescência em
racemo, duplo ou triplo racemo heterotético, laxa ou congesta. Flores vistosas, em geral pediceladas, actinomorfas; sépalas livres,
menores que as pétalas, glabras a densamente lanuginosas; pétalas livres, de cores variadas, sem apêndices, fortemente espiraladas
uma sobre as outras após a antese; estames em geral inclusos; ovário súpero a parcialmente ínfero. Fruto cápsula, loculicida e
parcialmente septicída. Sementes com ala única.

COMENTÁRIO

Puya é um dos maiores gêneros de Bromeliaceae, abrigando cerca de 230 táxons, com alta riqueza de espécies concentrada nos
Páramos Andinos. No Brasil apenas uma espécie tem ocorrência registrada, Puya floccosa, no estado de Roraima. 
É neste gênero que está abrigada as maior espécie de Bromeliaceae, Puya raimondii Harms,  com quase 10 m de altura quando em
flor. 

Forma de Vida
Erva

Substrato
Rupícola, Terrícola

DISTRIBUIÇÃO

Nativa, não é endêmica do Brasil

Domínios Fitogeográficos
Amazônia

Tipos de Vegetação
Vegetação Sobre Afloramentos Rochosos

Distribuição Geográfica
Ocorrências confirmadas
Norte (Roraima)

BIBLIOGRAFIA

Smith L.B., Downs R.J. 1974. Pitcairnioideae (Bromeliaceae). Flora Neotropica 14(1). New York, Hafner Press.
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Angiospermas Bromeliaceae A.Juss.

Puya floccosa (Linden) E.Morren ex Mez
Este tratamento é composto pelos seguintes táxons: Puya floccosa, .

Tem como sinônimo
basiônimo Pourretia floccosa Linden
homotípico Pitcairnia floccosa (Linden) Regel
heterotípico Pitcairnia guyanensis Baker
heterotípico Pitcairnia quatameensis (André) Baker
heterotípico Pourretia achupalla Linden
heterotípico Pourretia lanuginosa Regel
heterotípico Pourretia violacea Regel
heterotípico Puya floccosa  var.  compacta L.B.Sm.
heterotípico Puya guianensis Klotzsch
heterotípico Puya meridensis E.Morren
heterotípico Puya quatameensis André

DESCRIÇÃO

Erva terrestre ou rupícola, 1-1,5 m alt. Lâmina foliar linear, 55-85 cm compr., 1-1,4 cm larg., lepidota na face abaxial, margem
espinescente. Pedúnculo presente; brácteas do pedúnculo semelhantes as folhas nos terços inferior e médio. Inflorescência duplo
racemo heterotético, raque alvo-flocosa; brácteas florais róseas, oval-lanceoladas, menores ou igualando as sépalas. Flores curto-
pediceladas; sépalas lanceoladas, alvo-flocosas, mais curtas que as pétalas; pétalas azuis ou azul-esverdeadas, imbricadas na
antese e fortemente espiraladas após a antese; anteras parcialmente exsertas; estigma exserto. 

COMENTÁRIO

Puya floccosa é a única espécie do gênero que ocorre em território brasileiro. 

Forma de Vida
Erva

Substrato
Rupícola, Terrícola

DISTRIBUIÇÃO

Nativa, não é endêmica do Brasil

Domínios Fitogeográficos
Amazônia

Tipos de Vegetação
Vegetação Sobre Afloramentos Rochosos

Distribuição Geográfica
Ocorrências confirmadas
Norte (Roraima)

MATERIAL TESTEMUNHO

E. Ule, 8371, K,  (K000973342), Roraima
G.T. Prance, 4532, K,  (K000973343), Roraima
B. Maguire, 40039, NY,  (NY02450101), NY,  (NY02450102), NY,  (NY02450103), NY,  (NY02450104), RB, 99030,

,  (RB00648373), Roraima

1731

Coleção Flora do Brasil 2020 - Jardim Botânico do Rio de Janeiro

http://reflora.jbrj.gov.br/files/voucher.html?imagem=DZI/kew/k/0/9/73/34/2/k000973342.dzi
http://reflora.jbrj.gov.br/files/voucher.html?imagem=DZI/kew/k/0/9/73/34/3/k000973343.dzi
http://reflora.jbrj.gov.br/files/voucher.html?imagem=DZI/newyork/ny_/2/45/1/1/ny_02450101.dzi
http://reflora.jbrj.gov.br/files/voucher.html?imagem=DZI/newyork/ny_/2/45/1/2/ny_02450102.dzi
http://reflora.jbrj.gov.br/files/voucher.html?imagem=DZI/newyork/ny_/2/45/1/3/ny_02450103.dzi
http://reflora.jbrj.gov.br/files/voucher.html?imagem=DZI/newyork/ny_/2/45/1/4/ny_02450104.dzi
http://reflora.jbrj.gov.br/files/voucher.html?imagem=DZI/rb/0/64/83/73/00648373.dzi
http://reflora.jbrj.gov.br/files/voucher.html?imagem=DZI/rb/0/64/83/73/00648373-1.dzi


Angiospermas Bromeliaceae A.Juss.

Quesnelia Gaudich.
Este tratamento é composto pelos seguintes táxons: Quesnelia, Quesnelia alborosea, Quesnelia alvimii, Quesnelia arvensis,
Quesnelia augusto-coburgii, Quesnelia clavata, Quesnelia conquistensis, Quesnelia dubia, Quesnelia edmundoi, Quesnelia
humilis, Quesnelia imbricata, Quesnelia indecora, Quesnelia kautskyi, Quesnelia koltesii, Quesnelia lateralis, Quesnelia
liboniana, Quesnelia marmorata, Quesnelia morreniana, Quesnelia quesneliana, Quesnelia seideliana, Quesnelia strobilispica,
Quesnelia testudo, Quesnelia tubifolia, Quesnelia violacea.

COMO CITAR

Oliveira, F.M.C., Tardivo, R.C. 2020. Quesnelia in Flora do Brasil 2020. Jardim Botânico do Rio de Janeiro. Disponível em:
http://floradobrasil.jbrj.gov.br/reflora/floradobrasil/FB6335.

Tem como sinônimo
heterotípico Lievena Regel

DESCRIÇÃO

Ervas epífitas, humícolas, terrestres sob substrato arenoso, saxícolas ou rupícolas, 30-140cm de altura, sendo que alguns
indivíduos podem chegar à dois metros, curto-caulescentes ou raro longo-caulescentes. Roseta largo-infundibuliformes, tubulosa
à elipsóide, estreito tubulosa infundibuliforme ou tubular, formando tanque. Folhas poucas (4 a 6) a numerosas (20 a 40),
com disposição dística ou espiral-rosulada, papiráceas a coriáceas, lepidotas em ambas as faces, com distinção entra bainha e
lâmina, bainha com margem inteira, oblonga a largo-elíptica; lâmina ligulada, ensiforme ou estreito-triangular, com margens
esparsamente espinulosas, espinhosa, ou com espinhos grossos e recurvos; ápice arredondado-apiculado a estreitamente agudo.
Escapo bem desenvolvido, emergindo do centro da roseta ou lateralmente, na base da planta; ereto, sub-pêndulo ou recurvo com
indumento alvo-lanuginoso ou aracnóideo, glabrascente ou raro escamoso; brácteas do escapo amplas, bem desenvolvidas,
espiraladas, laxas a imbricadas; envolvendo completamente o escapo, com o ápice terminando em um rígido espinho a mais
estreitas, laxamente imbricadas ou distanciadas entre si e com ápice desprovido de espinho. Inflorescência simples formando
espigas com flores dispostas polisticamente ao longo do eixo principal ou raro pouco ramificada, com as flores em poucas (mais
de duas) a numerosas séries, ereta ou pêndula. Brácteas florais sempre presentes, usualmente conspícuas amplas e vistosas,
imbricadas, envolvendo o ovário, recobrindo e às vezes superando as pétalas, oblongas, piriformes, ovadas-cuculadas ou
triangulares; papiráceas, subcoriáceas ou membranáceas; rosas, verde-amareladas à vermelho ou amareladas. Flores andróginas,
diclamídeas, heteroclamídeas, sésseis, trímeras; Sépalas assimétricas ou subsimétricas, livres ou levemente conadas na base,
ecarenadas ou raro levemente carenadas, ápice arredondado, obtuso, agudo, acuminado-mucrunolado ou raro mucronulado,
róseas, creme, amareladas, vermelhas ou lilases. Pétalas   simétricas, livres, usualmente eretas a sub-recurvas; oblongas,
levemente obovadas ou espatuladas; ápice arredondado, agudo, recurvo ou retroflexo; com apêndices petalares aos pares na base
da face adaxial, espatulados, infundibuliformes, semi-cupuliformes, serreados ou fimbriados; geralmente com duas calosidades
ao longo dos filetes internos; alvas com ápice azul escuro ou púrpura, creme, amareladas, lilases, azul-arroxeadas, violeta, azul
escuro ou azul celeste. Estames em duas séries, sendo a primeira livre e a segunda aderida às pétalas por mais da metade do seu
comprimento, mais curtos que as pétalas; filetes filiformes ou dilatados em direção ao ápice, distintamente complanados; anteras
dorsifixas, inclusas ou sub-exsertas à exsertas. Ovário ínfero, tubo epigíneo desenvolvido, 2-7mm; estilete filiforme formando
no ápice três ramos estigmáticos alongados, dobrando-se conduplicadamente; óvulos obtusos, anátropos ou curto apiculado,
numerosos. Fruto baga subtrígona ou cilíndrica, com coloração variada; sementes numerosas, claviformes, ovóides ou elipsóides

Forma de Vida
Erva

Substrato
Epífita, Rupícola, Terrícola

DISTRIBUIÇÃO

Nativa, é endêmica do Brasil

Domínios Fitogeográficos
Mata Atlântica
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Angiospermas Bromeliaceae A.Juss.

Tipos de Vegetação
Floresta Estacional Perenifólia, Floresta Estacional Semidecidual, Floresta Ombrófila (Floresta Pluvial), Manguezal, Restinga,
Vegetação Sobre Afloramentos Rochosos

Distribuição Geográfica
Ocorrências confirmadas
Nordeste (Bahia)
Sudeste (Espírito Santo, Minas Gerais, Rio de Janeiro, São Paulo)
Sul (Paraná, Santa Catarina)
Possíveis ocorrências
Sudeste (Minas Gerais)

CHAVE DE IDENTIFICAÇÃO

1.      Inflorescências simples, via de regra estrobiliforme, densa, brácteas florais fortemente
imbricadas..............................................2
2.      Brácteas florais de coloração vermelhas ou esverdeadas, cuculadas..............................................................3
3. Folhas dimórficas, sendo as externas de menor porte, sub-eretas a fortemente arqueadas, formando uma roseta tubulosa ou
elipsoide. Folhas espinescentes, espinhos grossos, recurvos, com 3-7mm comp.........................................................Q. edmundoi
3’. Folhas iguais entre si, formando uma roseta infundibuliforme. Folhas raramente inteiras, comumente espinescentes, espinhos
delicados, com aprox. 0,3mm comp...................................................................................................4
4. Brácteas florais vermelhas na base e porção apical branca. Sépalas sub-oblongas, assimétricas, conadas na base por
2,5-3mm....................................................................................................Q. koltesii
4’. Brácteas florais vermelhas na base e porção apical azul. Sépalas oblongas-obovadas, assimétricas, conadas na base por
1-2,5mm...................................................................................................Q. clavata
2’. Brácteas florais não cuculadas com coloração rósea.........................................................................5
5. Pétalas inteiramente alvas................................................................................Q. conquistensis
5’. Pétalas alvas, com ápice arroxeado, lilases ou azuis.................6
6. Brácteas do escapo via de regra espinulosas, verdes e papiráceas. Brácteas florais com margens levemente
serreadas................................................................................................Q. testudo
6’. Brácteas do escapo dimórficas, sendo as superiores com margens inteiras, raramente espinulosas e as inferiores via de regra
espinulosas. Brácteas florais com margens inteiras.................................................................................7
7. Brácteas florais com margens inteiras e porção apical uniforme, plana.........................................Q.arvensis
7’. Brácteas florais com margens inteiras e porção apical crispada...........................................Q. quesneliana
1’. Inflorescências simples ou compostas (ramificadas na base), densa ou laxas, brácteas florais  
laxas........................................................................................................................8
8. Roseta foliar caracteristicamente tubulosa ou estreito tubulosa.......................................................................9
9. Plantas com poucas folhas (4-7 folhas por indivíduo), folhas marmoradas na face abaxial, escapo floral lateral ou
central........................................................................................................Q. marmorata
9’. Plantas com numerosas folhas (15-50), folhas inteiramente verdes, escapo floral
central.................................................................................................................10
10. Inflorescência simples, brácteas florais dimórficas, flores sésseis, pétalas róseas........................................Q. imbricata
10’. Inflorescências compostas, brácteas florais muito reduzidas, iguais entre si, flores pediceladas, pétalas róseas na base e
purpúreas no ápice........................................................................................................Q. tubifolia
8’. Roseta foliar infundibuliforme, estreito-infundibuliforme ou largo-infundibuliforme...................................................11
  11.  Brácteas florais dimórficas, sendo as inferiores excedendo as pétalas e as inferiores excedidas pelas
sépalas..............................12
12. Pétalas róseas, ovário róseo a esbranquiçado......................................................................Q. humilis
12’. Pétalas azuis escuro ou violeta, ovário vermelho ou amarelado.............................................................13
13. Inflorescências com muitas flores (26-70), com 10-60 cm de comprimento, sépalas com ápice acuminado-
mucronado.........................................................................................Q. augusto-coburgii
13’. Inflorescências com poucas flores (3-13), com 5-14 cm de comprimento, sépalas com ápice agudo a obtuso...............Q.
liboniana
11’. Brácteas florais iguais entre si.........................................................................................14
14. Inflorescências compostas ........................................................................................15
15. Sépalas assimétricas, livres, pétalas violáceas, com ápice emarginado.........................................Q. alvimii
15’. Sépalas assimétricas, conadas por 1-4mm, pétalas brancas........................................................16
 16. Bráctea floral inflada com ápice obtuso, rosas. Sépalas com ápice obtuso ............................... Q. alborosea
16’. Bráctea com ápice emarginado, cuculado, vermelhas.  Sépalas com ápice apiculado...........................Q. dubia
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14’. Inflorescências simples..........................................................................................17
17. Pétalas verdes com mancha roxa no ápice...........................................................Q. morreniana
17’. Pétalas azuis ou violetas..................................................................................18
     19. Sépalas amareladas............................................................................Q. seideliana
19’. Sépalas vermelhas ou róseas.............................................................................20
20.  Inflorescência com muitas flores (20-70 flores)................................................Q. strobilispica
20’. Inflorescência com poucas flores (4-18 flores)...........................................................21
21. Sépalas livres...........................................................................Q. indecora
21’.Sépalas conadas na base por 1-2mm................................................................22
22. Pétalas liguladas.....................................................................Q. violacea
22’. Pétalas espatuladas, com ápice agudo...........................................................23
23.  Escapo floral sempre central, inflorescência elipsoide, brácteas florais semi-
membranáceas........................................................................Q. kautsky
23’. Escapo floral central ou lateral, inflorescência cilíndrica, brácteas florais papiráceas.............Q. lateralis
 

BIBLIOGRAFIA
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of Quesnelia (Bromeliaceae, Bromelioideae). Systematic Botany, 34: 660-672.
Amorim, A.M. & Leme, E.M.C.2009. Two New Species of Quesnelia (Bromeliaceae: Bromelioideae) from the Atlantic Rain
Forest of Bahia, Brazil. Brittonia 61(1): 14-21.
Costa, A.F.; Fontoura, T.; Amorim, A.M. 2012. Novelties in Bromeliaceae from the northeastern Brasilian Atlantic Rainforest.
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(1): 195-207. 
Oliveira, F.M.C. O gênero Quesnelia Gaudich. (Bromeliaceae-Bromelioideae) no Estado do Paraná, Brasil: aspectos taxonômicos
e anatômicos. Ponta Grossa:UEPG, 2012, 126f. Dissertação (Mestrado em Biologia)- Programa de pós-graduação em Biologia
Evolutiva, Universidade Estadual de Ponta Grossa, 2012.
Vieira, C.M. 2007. Quesnelia Gaudich. (Bromeliaceae: Bromelioideae) do Rio de Janeiro, Brasil. Pesquisas, Botânica 57: 7-102.
Wanderley, M.G.L.; Martins, S.E. Bromeliaceae. In: Wanderley, M.G.L.; Shepherd, G.J.; Melhem, T. S.; Giulietti, A.M. (Org.)
Flora Fanerogâmica do Estado de São Paulo. São Paulo: Instituto de Botânica, v.5, p.1-476, 2007.
Wanderley, M.G.L.; Proença, S.L. Nova espécie de Quesnelia Gaudich. (Bromeliaceae) do Estado de São Paulo, Brasil. Hoehnea,
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Quesnelia alborosea A.F.Costa &
T.Fontoura
DESCRIÇÃO

Caule: caule(s) curto(s). Folha: formato roseta(s) infundibuliforme(s); formato bainha(s) largamente elíptica(s); formato
lâmina(s) linear(es)/triangular(es); margem(ns) lâmina(s) espinescente(s); ápice(s) lâmina(s) agudo(s); consistência
lâmina(s) coriácea(s). Inflorescência: posição escapo central(ais); orientação escapo ereto(s); disposição bráctea(s) escapo
imbricada(s); formato bráctea(s) escapo elíptica(s); inflorescência(s) composta(s); tipo inflorescência(s) espiga(s); orientação
inflorescência(s) ereta(s). Flor: formato bráctea(s) floral(ais) ovada(s); conação sépala(s) conata(s); formato sépala(s)
assimétrica(s); formato pétala(s) espatulada(s); cor pétala(s) alvo; formato ovário(s) obcônico(s).

DESCRIÇÃO ADICIONAL

Planta florida 60-120 cm alt., epífita. Raizes presentes na planta adulta. Folhas sub-eretas, formando uma roseta
infundibuliforme; bainha 18-21 cm compr., ca 8 cm larg., largamente elíptica, marrom em ambas as faces; lâmina 50-70 cm
compr., 3,8-5,5 cm larg., linear-triangular, margem espinescente, espinhos com 1 mm compr., ápice agudo e acuminado pungente.
Escapo floral central, ereto, 94-100 cm compr.; brácteas do escapo 12,5-15,5 cm compr., 2,5-3,5 cm larg., estreito-elípticas,
ápice agudo. Inflorescência central, ereta, excedendo as lâminas, compostas, 26-35 cm compr.;  brácteas primárias ca. 9 cm
compr., ca. 1,5 cm larg., estreito-triangular, ápice agudo, acuminada, vermelhas; brácteas florais 1,8-2,2 cm compr., 1,4-1,6 cm
larg., ovadas, ápice obtuso, infladas, rosas. Flores sésseis; sépalas ca. 1,3 cm compr., assimétricas, conatas por 4 mm., inteiras,
coriáceas, esbranquiçadas; pétalas ca. 1,9 cm compr., livres, espatuladas, ápice obtuso, membranáceas, brancas, com um par
de apêndices petalíneos basais espatulados com o ápice denteado; estames em duas séries,sendo a primeira adnata às pétalas
e a segunda livre, anteras oblongas, dorsifixas; ovário obcônico, tubo epigíneo presente, óvulos numerosos, estigma espiral
conduplicado. 

Forma de Vida
Erva

Substrato
Epífita

DISTRIBUIÇÃO

Nativa, é endêmica do Brasil

Domínios Fitogeográficos
Mata Atlântica

Tipos de Vegetação
Floresta Ombrófila (Floresta Pluvial)

Distribuição Geográfica
Ocorrências confirmadas
Nordeste (Bahia)

MATERIAL TESTEMUNHO

Fontoura, T., 539, CEPEC, Bahia, Typus

BIBLIOGRAFIA

Costa, A.F.; Fontoura, T.; Amorin, A.M. 2012. Novelties in Bromeliaceae from the northeastern Brazilian Atlantic Rain Forest.
The Journal of the Torrey Botanical Society 139 (1): 34-45.
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Quesnelia alvimii Leme
DESCRIÇÃO

Caule: caule(s) curto(s). Folha: formato roseta(s) infundibuliforme(s); formato bainha(s) elíptica(s); formato lâmina(s)
linear(es); margem(ns) lâmina(s) espinescente(s); ápice(s) lâmina(s) agudo(s); consistência lâmina(s) coriácea(s).
Inflorescência: posição escapo central(ais); orientação escapo ereto(s); disposição bráctea(s) escapo imbricada(s); formato
bráctea(s) escapo estreita(s) elíptica(s); inflorescência(s) composta(s); tipo inflorescência(s) racemosa(s); orientação
inflorescência(s) ereta(s). Flor: formato bráctea(s) floral(ais) ovada(s); conação sépala(s) conata(s); formato sépala(s)
assimétrica(s); formato pétala(s) espatulada(s); cor pétala(s) alvo; formato ovário(s) obcônico(s).

DESCRIÇÃO ADICIONAL

Planta florida 38 cm alt. Folhas ca. 20, rosuladas formando uma roseta infundibuliforme; bainha 13-16 cm compr., 4,5-5 cm
larg., sub-oblonga, vinácea na face adaxial; lâmina 7-10 cm compr., 3-3,7 cm larg., oblongas, ápice obtuso e apiculado. Escapo
floral ca. 20 cm compr., ereto, 0,6 cm diâm., róseo, lanuginoso; brácteas do escapo ca. 5 cm compr., ca. 1,7 cm larg., elíptico-
lanceolada, ápice agudo  e apiculado, espinulosa. Inflorescência composta, porção basal bipinada, ca. 9 cm  compr., ca. 4,5 cm
diâm.; brácteas primárias 3-4,5 cm compr., reflexas; brácteas florais triangulares, ápice agudo, ca. 2cm compr., róseas. Flores
2,2-2,7 cm compr., sésseis; sépalas 1,1 cm compr., assimétricas, ápice sub-obtuso, livres, purpúreas; pétalas 1,8-2,1 cm compr.,
espatuladas, ápice emarginado-cuculado, com um par de apêndices petalíneos basais espatulados comápice denteados; estames
em duas séries, sendo a primeira adnata às pétalas e a segunda livre, anteras lineares, dorsifixas; ovário  com tubo epigíneo
presente, óvulos numerosos, estigma espiral- conduplicado.

Forma de Vida
Erva

DISTRIBUIÇÃO

Nativa, é endêmica do Brasil

Domínios Fitogeográficos
Mata Atlântica

Distribuição Geográfica
Ocorrências confirmadas
Nordeste (Bahia)

MATERIAL TESTEMUNHO

Seidel, A., 1132, RB,  (RB01397245), HB
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Quesnelia arvensis (Vell.) Mez
Este tratamento é composto pelos seguintes táxons: Quesnelia arvensis, .

Tem como sinônimo
basiônimo Bromelia arvensis Vell.
homotípico Ananas arvensis (Vell.) Steud.
heterotípico Quesnelia arvensis  var.  sororocabae (Lindm.) Mez
heterotípico Quesnelia rufa  var.  sororocabae Lindm.

DESCRIÇÃO

Caule: caule(s) longo(s). Folha: formato roseta(s) infundibuliforme(s); formato bainha(s) elíptica(s)/vinácea/alvo; formato
lâmina(s) ensiforme/triangular(es); margem(ns) lâmina(s) espinescente(s); ápice(s) lâmina(s) agudo(s)/obtuso(s); consistência
lâmina(s) coriácea(s). Inflorescência: posição escapo central(ais); orientação escapo ereto(s); disposição bráctea(s) escapo
imbricada(s); formato bráctea(s) escapo lanceolada(s)/ovado(s) lanceolada(s); inflorescência(s) simples; tipo inflorescência(s)
espiga(s); orientação inflorescência(s) ereta(s). Flor: formato bráctea(s) floral(ais) oblonga(s); conação sépala(s) conata(s);
formato sépala(s) oblonga(s); formato pétala(s) oblonga(s); cor pétala(s) alvo; formato ovário(s) trígono(s).

DESCRIÇÃO ADICIONAL

Planta florida 45-90 cm alt., formando touceiras, epífita ou terrestre. Raízes presentes na planta adulta. Rizoma longo, 30-45
cm compr. Folhas 25-40, de 37,0-98,0 cm compr., suberetas a sub-recurvas, roseta largo-infundibuliforme; bainha  elíptica,
11,0-24,0 cm compr. e 6,0-10,0 cm larg., vinosas na face adaxial, denso-escamosa; lâmina estreito-triangular a ensiforme,
20,0-80,0 cm compr., 3,8-6,0 cm larg., margem espinhosa, espinhos 1,0-4,0 mm compr., ápice agudo a obtuso terminando em
espinho rígido com até 1,0 cm compr., verdes. Escapo ereto, central, ca. 30cm comp., 0,5-1,0 cm diâm. menor, da mesma altura
ou superando as folhas, levemente lanuginoso; Brácteas do escapo ca. 13 cm compr.,  4 cm larg., ovado-lanceolada a elípticas,
espinulosas, ápice agudo com espinho rígido, esverdeadas ou róseas, papiráceas. Inflorescência simples, 6-12,0 cm compr., 4-8,0
cm diâm., densa, strobiliforme, curto-cilíndrica, 60-150 flores. Brácteas florais 2,5-4,0 cm compr., 0,6-2,5 cm larg., oblongas,
piriformes ou ovado-triangulares, margem geralmente plana na metade superior e crispada na inferior, inteira, serrilhada ou raro
serrada, ápice agudo, obtuso, arredondado, apiculado ou retuso, rosa. Flores sésseis, 2,4-4 cm compr.; sépalas 1,3 cm compr., 0,7
cm larg., assimétricas,  conadas a 1,0mm, eretas, oblongas, margem inteira, ápice arredondado-apiculado, rósea; pétalas 2,1 cm
compr., 0,6 cm larg., livres, oblongas a sub-obovadas, ápice arredondado-cuculado, alvas com ápice azul escuro ou púrpura, com
dois apêndices petaloides basais espatulados irregularmente denteados em sua porção distal; estames mais curtos que as pétalas,
em duas séries, sendo a primeira adnata às pétalas e a segunda livre, anteras  6,0 mm compr.,  dorsifixas, lanceoladas; ovário 1,2
cm compr., 0,7 cm diâm., subtrígono, lanuginoso, óvulos numerosos, estilete ca. 1,8 cm compr., estigma espiral conduplicado.

Forma de Vida
Erva

Substrato
Epífita, Terrícola

DISTRIBUIÇÃO

Nativa, é endêmica do Brasil

Domínios Fitogeográficos
Mata Atlântica

Tipos de Vegetação
Floresta Ombrófila (Floresta Pluvial), Manguezal, Restinga

Distribuição Geográfica
Ocorrências confirmadas
Sudeste (Rio de Janeiro, São Paulo)

MATERIAL TESTEMUNHO
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Mosen H., 3708, P (P00753431)
Vieira, C.M., 984, RB, 338937,  (RB00261436)
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Angiospermas Bromeliaceae A.Juss.

Quesnelia augusto-coburgii Wawra
Tem como sinônimo
basiônimo Quesnelia augusto-coburgi Wawra

DESCRIÇÃO

Caule: caule(s) curto(s). Folha: formato roseta(s) infundibuliforme(s); formato bainha(s) oblonga(s)/vinácea; formato
lâmina(s) ligulada(s); margem(ns) lâmina(s) serrilhada(s); ápice(s) lâmina(s) estreito(s) agudo(s); consistência lâmina(s)
coriácea(s). Inflorescência: posição escapo central(ais); orientação escapo recurvado(s); disposição bráctea(s) escapo laxa(s);
formato bráctea(s) escapo estreita(s) lanceolada(s); inflorescência(s) simples; tipo inflorescência(s) espiga(s); orientação
inflorescência(s) ereta(s). Flor: formato bráctea(s) floral(ais) dimórfica(s); conação sépala(s) livre(s); formato sépala(s)
oblonga(s); formato pétala(s) espatulada(s); cor pétala(s) violeta; formato ovário(s) trígono(s).

DESCRIÇÃO ADICIONAL

Planta florida 90-140 cm alt., rupícola ou espífita. Raízes presentes na planta adulta. Rizoma curto. Folhas 8-12, 50-140 cm
compr., as externas reduzidas, sub-eretas, às vezes arqueadas, coriáceas a sub-coriáceas, roseta estreito-infundibuliforme; bainha
10-30 cm compr., 4-10 cm larg., vináceas na face adaxial, escamosas; lâminas 40-120 cm compr., 2,5-9 cm larg., liguladas,
margem espinescente, espinhos de até 1mm compr., ápice largo a estreito agudo, terminando em espinho rígido, verdes. Escapo
floral 40-110 cm compr., sub-pêndulo a pêndulo, central; brácteas do escapo 6-18 cm compr., 1-1,5 cm larg., eretas, estreito-
lanceoladas, margens inteiras, raramente serrilhada, ápice estreito-agudo, papiráceas, verdes ou rosadas, papiráceas. Inflorescência
simples, laxa, cilíndrica, 10-60 cm compr., 25-70 flores; brácteas florais dimórficas, as inferiores igualando-se ou excedendo as
sépalas, as superiores excedidas pelas sépalas, sub-patentes, ápice estreito-agudo, margem inteira a serrilhada, verde-amareladas,
papiráceas, com indumento. Flores sésseis, 3,5-5 cm compr.; sépalas 2-3 cm compr., 0,8 cm larg., livres, assimétricas, oblongas,
ápice acuminado-mucronado, vermelhas ou verde-amareladas; pétalas 3,7-4,3 cm compr., ca. 0,7 cm larg., livres, espatuladas,
ápice agudo, sub-recurvo ou retroflexo em antese, violetas, alvas na base, glabras, com um par de apêndices petalíneos na base,
fimbriados, com um par de calosidades longitudinais; estames em duas séries, a primeira adnata às pétalas e a segunda livre,
anteras exertas a sub-exertas, dorsifixas, oblongo-lineares; ovário ca. 0,5 cm compr., 0,6 cm diâm., subtrígono, tubo epigíneo
presente, vermelho ou amarelado, óvulos numerosos, estilete ca. 3,5 cm, estigma espiral conduplicado.

Forma de Vida
Erva

Substrato
Epífita, Rupícola, Terrícola

DISTRIBUIÇÃO

Nativa, é endêmica do Brasil

Domínios Fitogeográficos
Mata Atlântica

Tipos de Vegetação
Floresta Estacional Semidecidual, Floresta Ombrófila (Floresta Pluvial)

Distribuição Geográfica
Ocorrências confirmadas
Sudeste (Minas Gerais, Rio de Janeiro)

MATERIAL TESTEMUNHO

Vieira, C.M., 974, RB, 338962, ,  (RB00262847)
R.C. Forzza, 2200, CESJ, RB, 403997,  (RB00262139), Minas Gerais
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Angiospermas Bromeliaceae A.Juss.

Quesnelia clavata Amorim & Leme
DESCRIÇÃO

Caule: caule(s) longo(s). Folha: formato roseta(s) infundibuliforme(s); formato bainha(s) elíptica(s)/obovada(s); formato
lâmina(s) linear(es); margem(ns) lâmina(s) espinescente(s); ápice(s) lâmina(s) agudo(s)/arredondado(s); consistência
lâmina(s) coriácea(s). Inflorescência: posição escapo central(ais); orientação escapo ereto(s); disposição bráctea(s)
escapo imbricada(s); formato bráctea(s) escapo ovado(s) lanceolada(s); inflorescência(s) simples; tipo inflorescência(s)
estrombiforme; orientação inflorescência(s) ereta(s). Flor: formato bráctea(s) floral(ais) obovada(s); conação sépala(s)
conata(s); formato sépala(s) oblonga(s); formato pétala(s) espatulada(s); cor pétala(s) alvo; formato ovário(s) oboval(ais).

DESCRIÇÃO ADICIONAL

Planta florida 60-80 cm alt., epífita ou terrestre. Raízes presentes na planta adulta. Folhas 16-32, coriáceas, formando uma
roseta infundibuliforme; bainhas 16-24 cm compr., 9-11 cm larg., elípticas-obovadas; lâmina 52-68 cm compr., 5-5,5 cm larg.,
lineares, ápice sub-agudo a arredondado, apiculado, verdes com manchas escuras, margem inteira ou irregularmenteespinulosas,
epinhos com 0,3 mm compr. Escapo floral 37-49 cm compr., ereto, ca. 1 cm diâm.; brácteas do escapo 6-8,5 cm compr., 3,5-3,7
cm larg.,  sub-obovada a lanceolada, ápice agudo e apiculado, inteiras, eretas, papiráceas, nervadas, vermelhas. Inflorescência
12-17 cm compr., 3,5-4,5 cm larg, simples, ereta, estrobiliforme, cilíndrica a sub-clavada; brácteas florais 2,5-3,0 cm compr.,
1,5-2,6 cm larg., sub-orbicular a sub-oblonga, ápice sub-agudo a obtuso, apiculada, cuculada, porção 2/3-4/5 basal vermelho,
porção 1/3-1/5 branca, margens inteiras. Flores 3,5-4,1 cm compr., sésseis; sépalas 1,3-1,4 compr., ca 0,7 larg., oblongo-obovada,
assimétricas, conatas na base por 1-2,5 mm, rosa pálido; pétalas ca. 3,0 cm compr.,0,6 cm larg., livres, sub-espatuladas, ápice
sub-arredondado, brancas, com um par de apêndices petalíneos basais espatulados; estames em duas séries, sendo a primeira
adnata às pétalas e a segunda livre, anteras sublineares e dorsifixas; ovário ca. 0,6 cm compr., ca 0,6 cm diâm., obovado, verde,
tubo epigíneo presente, óvulos numerosos, estigma espiral conduplicado.

Forma de Vida
Erva

Substrato
Epífita, Terrícola

DISTRIBUIÇÃO

Nativa, é endêmica do Brasil

Domínios Fitogeográficos
Mata Atlântica

Tipos de Vegetação
Floresta Ombrófila (Floresta Pluvial)

Distribuição Geográfica
Ocorrências confirmadas
Nordeste (Bahia)

MATERIAL TESTEMUNHO

A.M. Amorim, 5351, CEPEC, ,  (CEPEC00120852), NY

BIBLIOGRAFIA

Amorim, A.M. & Leme, E.M.C. 2009. Two New Species of Quesnelia (Bromeliaceae: Bromelioideae) from the Atlantic Rain
Forest of Bahia, Brazil. Brittonia 61(1): 14-21.
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Angiospermas Bromeliaceae A.Juss.

Quesnelia conquistensis Leme
DESCRIÇÃO

Caule: caule(s) longo(s). Folha: formato roseta(s) infundibuliforme(s); formato bainha(s) elíptica(s); formato lâmina(s)
linear(es); margem(ns) lâmina(s) espinescente(s); ápice(s) lâmina(s) agudo(s); consistência lâmina(s) coriácea(s).
Inflorescência: posição escapo central(ais); orientação escapo ereto(s); disposição bráctea(s) escapo imbricada(s); formato
bráctea(s) escapo lanceolada(s); inflorescência(s) simples; tipo inflorescência(s) espiga(s); orientação inflorescência(s)
ereta(s). Flor: formato bráctea(s) floral(ais) ovada(s); conação sépala(s) conata(s); formato sépala(s) oblonga(s)/
assimétrica(s); formato pétala(s) linear(es); cor pétala(s) alvo; formato ovário(s) trígono(s).

DESCRIÇÃO ADICIONAL

Planta florida ca. 55 cm alt., epífita. Raízes presentes na planta adulta. Rizoma curto. Folhas ca. 20; coriáceas, formando
uma roseta estreito-infundibuliforme; bainhas 11-13 cm compr., 7,5-8 cm larg., elípticas, vináceas na face adaxial; lâmina
30-35 cm compr., 4-4,8 cm larg., sub-lineares, ápice agudo, com espinho terminal, margem espinescente, espinhos com2-4 mm
compr., verdes. Escapo floral 26-28 cm compr., ereto, densamente lanado; brácteas do escapo ca 11 cm compr., ca 2,5 cm
larg., sublinear-lanceolada, acuminada, terminando em um espinho rígido, esbranquiçadas. Inflorescência simples,  30-40 flores,
cilíndrica, estrobiliforme, 11-14 cm compr.,2,8-3 cm larg.; brácteas florais 3,5-4,0 cm compr., 1,8-2,2 cm larg., ovadas, ápice
agudo a sub-agudo, apiculado, imbricadas, róseas, sub-membranáceas, lanadas; Flores sésseis, 3,8-4 cm compr; sépalas ca. 1 cm
compr., 0,6 cm larg.,  conatas na base por 1 mm, assimétricas, oblongas, inteiras, ápice emarginado, apiculado, brancas; pétalas
ca. 2,2 cm compr., 0,6 cm larg.,  sublineares, ápice obtuso-cuculado, inteiramente brancas, com um par de apêndices petalíneos
 basais espatulados com ápice denteados; estames em duas séries, sendo a primeira série adnata às pétalas, a segunda livre, anteras
sublineares, dorsifixas; ovário ca. 1,5 cm compr., ca. 0,8 cm diâm., subtrígono, tubo epigíneo presente, branco, óvulos numerosos,
estilete ca. 1,8 cm., estigma espiral conduplicado.

Forma de Vida
Erva

Substrato
Epífita, Terrícola

DISTRIBUIÇÃO

Nativa, é endêmica do Brasil

Domínios Fitogeográficos
Mata Atlântica

Tipos de Vegetação
Floresta Estacional Semidecidual

Distribuição Geográfica
Ocorrências confirmadas
Nordeste (Bahia)

MATERIAL TESTEMUNHO

E.M.C. Leme, 5667, HB, RB, 532990,  (RB00768487), Bahia, Typus

BIBLIOGRAFIA

Leme, E.M.C. 2008. A new Quesnelia Species from Bahia. J. Bromeliad Soc. 58(6): 269-271.
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Angiospermas Bromeliaceae A.Juss.

Quesnelia dubia Leme
DESCRIÇÃO

Caule: caule(s) curto(s). Folha: formato roseta(s) amplo; formato bainha(s) elíptica(s)/ovada(s); formato lâmina(s) linear(es);
margem(ns) lâmina(s) serrilhada(s); ápice(s) lâmina(s) arredondado(s); consistência lâmina(s) coriácea(s). Inflorescência:
posição escapo central(ais); orientação escapo ereto(s); disposição bráctea(s) escapo imbricada(s); formato bráctea(s) escapo
ovado(s) lanceolada(s); inflorescência(s) composta(s); tipo inflorescência(s) espiga(s); orientação inflorescência(s) ereta(s).
Flor: formato bráctea(s) floral(ais) ovada(s); conação sépala(s) livre(s); formato sépala(s) oblonga(s); formato pétala(s)
espatulada(s); cor pétala(s) alvo; formato ovário(s) trígono(s).

DESCRIÇÃO ADICIONAL

Planta florida ca. 40 cm alt., epífita. Raízes presentes na planta adulta. Rizoma curto. Folhas 13-17, 17-32 cm compr., coriáceas,
formando uma roseta largo-infundibuliforme; bainhas 11-12 cm compr., ca. 8 cm larg., ovada-elíptica, vináceas em ambas as
faces; lâminas 16-20 cm compr., 4,5-5,3 cm larg., sub-lineares, ápice arredondado a sub-agudo, apiculado, espinulosas, espinhos
com 0,5 mm compr.; Escapo floral ca. 30 cm compr., ca. 0,5 cm diâm., sub-ereto, central, rosa a vermelho escuro; brácteas do
escapo 4,5-6 cm compr., ca. 2,4 cm larg., ovado-lanceoladas, ápice agudo e apiculado, papiráceas. Inflorescência composta,
bipinada, ca. 9 cm compr., 6 cm diâm.; brácteas primárias 2,5-4,0 cm compr., ca. 1,8 cm larg., ápice incurvado, membranáceas,
vermelhas; brácteas florais 1,8-2,0 cm compr., 1,5 cm larg., ovadas, ápice emarginado, cuculado, mucronado, vermelhas com a
base verde. Flores sésseis, 3,2-3,3 cm compr.; sépalas 1-1,1 cm compr., 0,6 cm larg., conatas na base por 1 mm, sub-oblongas,
ápice apiculado, não pungente, assimétricas, brancas; pétalas ca. 2,7 cm compr., 0,6 cm larg., livres, sub-espatuladas, ápice sub-
agudo, com dois apêndices petalíneos basais obovados com ápice crenulado; estames em duas séries, sendo a primeira adnata às
pétalas e a segunda livre, anteras elípticas, dorsifixas; ovário 0,5 cm compr., 0,5 cm diâm., sub-trígono, tubo epigíneo presente,
verde, óvulos numerosos,  estigma espiral conduplicado.

Forma de Vida
Erva

Substrato
Epífita, Terrícola

DISTRIBUIÇÃO

Nativa, é endêmica do Brasil

Domínios Fitogeográficos
Mata Atlântica

Tipos de Vegetação
Floresta Ombrófila (Floresta Pluvial)

Distribuição Geográfica
Ocorrências confirmadas
Nordeste (Bahia)

MATERIAL TESTEMUNHO

E.M.C. Leme, 5152, HB, Typus

BIBLIOGRAFIA

Leme, E.M.C. 2005. Three new Miscelaneous Species of Bromeliaceae from Bahia, Brazil. Journal of the Bromeliad Society 55:
13-22.
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Angiospermas Bromeliaceae A.Juss.

Quesnelia edmundoi L.B.Sm.
Este tratamento é composto pelos seguintes táxons: Quesnelia edmundoi, Quesnelia edmundoi var. edmundoi, Quesnelia
edmundoi var. intermedia, Quesnelia edmundoi var. rubrobracteata.

DESCRIÇÃO

Caule: caule(s) longo(s). Folha: formato roseta(s) tubulosa(s); formato bainha(s) largamente elíptica(s)/vinácea; formato
lâmina(s) ensiforme; margem(ns) lâmina(s) espinescente(s); ápice(s) lâmina(s) obtuso(s)/arredondado(s); consistência
lâmina(s) coriácea(s). Inflorescência: posição escapo central(ais); orientação escapo ereto(s); disposição bráctea(s)
escapo laxa(s); formato bráctea(s) escapo estreita(s) oblonga(s); inflorescência(s) simples; tipo inflorescência(s) espiga(s)/
estrombiforme; orientação inflorescência(s) ereta(s). Flor: formato bráctea(s) floral(ais) ovada(s)/elíptica(s); conação
sépala(s) livre(s); formato sépala(s) oblonga(s); formato pétala(s) oblonga(s); cor pétala(s) creme/amarelada/lilás; formato
ovário(s) trígono(s).

DESCRIÇÃO ADICIONAL

Planta florida 50-80 cm alt., epífita. Raízes presentes na planta adulta. Rizoma longo, ca. 10 cm compr., e 1,5 cm diâm. Folhas
20-30, ca. 50 cm compr., rosuladas, as externas de menor porte, sub-eretas a arqueadas, coriáceas, formando uma roseta tubulosa.
Bainha 5-30 cm compr., 6-12 cm compr., largo elíptica, vinácea na face adaxial, escamosa; lâmina 15-40 cm compr., 2-8 cm
larg., ensiforme, margem espinhosa, espinhos de 3-7mm compr., ápice obtuso ou arredondado-apiculado, verdes. Escapo floral
35-80 cm compr., ca 0,7 cm diâm., da mesma altura ou superando a altura das folhas; brácteas do escapo 5-11 cm compr., ca.
20 cm larg., esverdeadas ou vermelhas, papiráceas. Inflorescência simples ou curto ramificada na base, cilíndrica, elipsoide ou
ovóide, estrobiliforme, 20-180 flores, 5-20 cm compr.; brácteas florais iguais entre si, 1,5-3,5 compr., 1,0-2,3 cm larg., ovadas
a elípticas, cuculadas, margem inteira, ápice agudo, obtuso ou arredondado, menores que as pétalas, amarelo-esverdeadas ou
vermelhas, sub-coriáceas. Flores sésseis, 2-3cm compr.; sépalas 1-1,5 cm compr.,ca. 0,6 cm larg., livres, assimétricas, oblongas,
ápice obtuso, cor creme; pétalas ca. 2 cm compr., ca. 0,5 cm larg., livres, oblongas a obovadas, ápice arredondado-cuculado,
creme, amareladas ou lilases, com dois apêndices petalíneos basais espatulados; estames em duas séries, sendo a -primeira adnata
às pétalas e a segunda livre, anteras dorsifixas, lanceoladas; ovário 0,7-1,0 cm compr., 0,5-0,8 com diâm., subtrígono, creme,
estilete ca. 1cm compr., óvulos numerosos, estigma espiral-conduplicado.

Forma de Vida
Erva

Substrato
Epífita

DISTRIBUIÇÃO

Nativa, é endêmica do Brasil

Domínios Fitogeográficos
Mata Atlântica

Tipos de Vegetação
Floresta Ombrófila (Floresta Pluvial)

Distribuição Geográfica
Ocorrências confirmadas
Sudeste (Espírito Santo, Rio de Janeiro)

CHAVE DE IDENTIFICAÇÃO

1. Brácteas florais amarelo-esverdeadas..................................Q. edmundoi var edmundoi
1'. Brácteas florais vermelhas.........................................2
2. Inflorescência simples ou compostas, pétalas lilases..............................Q. edmundoi var rubrobracteata
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Angiospermas Bromeliaceae A.Juss.

2'. Inflorescência simples via de regra, pétalas amareladas............................Q. edmundoi var. intermedia
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Angiospermas Bromeliaceae A.Juss.

Quesnelia edmundoi L.B.Sm. var.
edmundoi

DESCRIÇÃO

Folhas verdes,  mancha vinho nigrescente presente no ápice. Brácteas do escapo  verdes. Inflorescência 8,0-20,0 cm compr.,
4,0-5,0 cm diâm., simples, densa, cilíndrica. Brácteas florais 1,5-3,5 cm compr. e 1,0-2,3 cm larg., ovadas a elípticas,  ápice
agudo, amareladas ou esverdeadas. Sépalas 1,5-1,8 cm compr., ca. 0,7 cm larg.; Pétalas ca. 2,2 cm compr., ca. 0,5 cm larg.,
oblongas a sub-obovadas,  creme ou amareladas, com um pare de apêndices petalíneos na base.  Filetes ca. 1,7 cm compr.,  os
antipétalos aderidos às pétalas. Ovário ca. 0,9cm compr., ca.0,7cm diâm., óvulos numerosos, estigma espiral conduplicado.

Forma de Vida
Erva

Substrato
Epífita

DISTRIBUIÇÃO

Nativa, é endêmica do Brasil

Domínios Fitogeográficos
Mata Atlântica

Tipos de Vegetação
Floresta Ombrófila (Floresta Pluvial)

Distribuição Geográfica
Ocorrências confirmadas
Sudeste (Rio de Janeiro)

MATERIAL TESTEMUNHO

A.P. Duarte, 1522, US, 65289,  (RB00175203), Rio de Janeiro, Typus
Pereira, E., 1522, US, RB
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Angiospermas Bromeliaceae A.Juss.

Quesnelia edmundoi var. intermedia
E.Pereira & Leme
DESCRIÇÃO

Folhas verdes. Brácteas do escapo avermelhadas. Inflorescência ca. 6,5 cm compr., 4,0 cm diâm simples, sub-globosa. Brácteas
florais 1,5-2,4 cm compr., 1,0-2,2 cm larg.,ovadas, ápice obtuso a arredondado, vermelhas com ápice amarelado. Sépalas ca. 1,5
cm compr., ca. 0,7 cm larg.; Pétalas  ca. 1,7 cm compr., ca. 0,6 cm larg oblongas a levemente obovadas, amareladas, com um par
de apêndices petalíneos na base. Filetes ca. 1,3 cm compr., os antipétalos aderidos às pétalas. Ovário ca. 0,6 cm compr. e 0,6 cm
diâm., óvulos numerosos, estigma espiral conduplicado.

Forma de Vida
Erva

Substrato
Epífita

DISTRIBUIÇÃO

Nativa, é endêmica do Brasil

Domínios Fitogeográficos
Mata Atlântica

Tipos de Vegetação
Floresta Ombrófila (Floresta Pluvial)

Distribuição Geográfica
Ocorrências confirmadas
Sudeste (Rio de Janeiro)

MATERIAL TESTEMUNHO

E.M.C. Leme, 9, RB, HB
E.M.C. Leme, 9, HB, 231602,  (RB00287238), Rio de Janeiro, Typus
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Angiospermas Bromeliaceae A.Juss.

Quesnelia edmundoi var. rubrobracteata
E.Pereira
DESCRIÇÃO

Folhas verdes ou vináceas na bainha. Brácteas do escapo vermelhas. Inflorescência 4,5-9,0 cm compr., 3,5-7,0 cm diâm.,
simples ou 1-3 curto-ramificada na base, elipsóide ou ovóide. Brácteas primárias ovadas com ápice acuminado, 1,5-2,5 cm
compr. e 1,6-2,5 cm larg., vermelhas. Brácteas florais 1,5-2,4 cm compr. e 1,4-2,2 cm larg., ovadas, ápice agudo, obtuso ou
arredondado, vermelhas com ápice ligeiramente alvacento. Sépalas 1,0-1,3 cm compr., ca. 0,6 cm larg.; Pétalas ca.1,6cm compr.,
ca.0,5 cm larg., oblongas, lilases, com um par de apêndices petalíneos na base. Filetes ca.1,4 cm compr., ca. 1,5 mm larg., os
antipétalos aderidos às pétalas. Ovário 0,5-0,9 cm compr., ca. 0,5 cm diâm., óvulos numerosos, estigma espiral conduplicado.

Forma de Vida
Erva

Substrato
Epífita

DISTRIBUIÇÃO

Nativa, é endêmica do Brasil

Domínios Fitogeográficos
Mata Atlântica

Tipos de Vegetação
Floresta Ombrófila (Floresta Pluvial)

Distribuição Geográfica
Ocorrências confirmadas
Sudeste (Espírito Santo, Rio de Janeiro)

MATERIAL TESTEMUNHO

Vieira, C.M., 966, RB
R. Marquete, 2022, RB, 309544,  (RB00374278), Rio de Janeiro

IMAGENS DE CAMPO/ILUSTRAÇÕES
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Angiospermas Bromeliaceae A.Juss.

Figura 1: Quesnelia edmundoi var. rubrobracteata E.Pereira
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Angiospermas Bromeliaceae A.Juss.

Quesnelia humilis Mez
Tem como sinônimo
heterotípico Quesnelia hoehnei L.B.Sm.

DESCRIÇÃO

Caule: caule(s) curto(s). Folha: formato roseta(s) amplo; formato bainha(s) oblonga(s)/vinácea; formato lâmina(s) linear(es);
margem(ns) lâmina(s) serrilhada(s); ápice(s) lâmina(s) mucronado(s); consistência lâmina(s) coriácea(s). Inflorescência:
posição escapo central(ais); orientação escapo ereto(s); disposição bráctea(s) escapo imbricada(s); formato bráctea(s) escapo
elíptica(s); inflorescência(s) simples; tipo inflorescência(s) espiga(s)/corimbiforme(s); orientação inflorescência(s) ereta(s).
Flor: formato bráctea(s) floral(ais) dimórfica(s)/oblongo-elíptica(s)/triangular(es); conação sépala(s) livre(s)/conata(s);
formato sépala(s) ovada(s); formato pétala(s) espatulada(s); cor pétala(s) rósea; formato ovário(s) ovoide(s)/trígono(s).

DESCRIÇÃO ADICIONAL

Planta florida, 50-80cm alt., epífita, humícola ou terrestre, mesofítica. Raízes presentes na planta adulta. Rizoma curto, 3-5cm
compr., 1-1,5cm diâm., com entrenós inconspícuos. Folhas 10-15, 50-80cm compr., imbricadas, roseta aberta, formando um
pequeno tanque na base, margens serreadas, lepidotas em ambas as faces; as externas 40cm compr., 3cm larg., as internas
50-90cm compr., 10cm larg.; bainha ca. 10cm comp., ca 5cm larg., oblonga, levemente vinácea; lâmina 45-80cm comp. X
3,2-4cm larg., linear, ápice mucronado. Escapo floral ereto à curvado, 65cm compr. X 0,6cm diâm., geralmente maior do
que as folhas, levemente lanuginoso; brácteas do escapo ca. 9,3cm compr., ca. 1-2cm larg., elípticas, ápice agudo, róseas,
membranáceas, vistosas, muito mais longas que os entrenós, fortemente imbricadas, envolvendo completamente o escapo,
margem lisa. Inflorescência 9cm compr., 3,5cm larg., espiga, 10-20 flores polísticas; brácteas florais dimórficas, as inferiores
3,2cm compr., ca. 0,7cm larg., oblongo-elípticas, ápice atenuado, excedendo o comprimento das sépalas; as superiores ca. 1,9cm
compr., ca. 0,4cm larg., estreito triangular, ápice pungente. Flores sésseis, ca. 4cm compr.; sépalas ca. 2cm compr., 0,5cm larg.,
oval, com margem hialina em ambos os lados, ápice apiculado, livres a levemente conadas na base (ca. 1mm), róseas; pétalas ca.
3,0cm compr., 0,8cm larg., espatuladas, livres, eretas, róseas, ápice emarginado, arredondado, cuculado, lâmina com dois pares
de calosidades ocorrendo longitudinalmente desde a base até ca. 1,7cm, apêndices petalíneos basais, fimbriados desde a base;
estames em duas séries, a primeira adnata às pétalas ca. 1,1cm, a segunda série livre, ca. 2,7cm compr., pouco menores que as
pétalas, filetes com margens hialinas, achatados, anteras ca. 0,6cm compr., dorsifixas, lanceoladas; ovário 0,8cm compr. X 0,5cm
larg., oval, trígono, róseo à esbranquiçado, tubo epigíneo ca. 0,3cm; estilete ca. 2,8cm comr., estigma espiral conduplicado com
lóbulos bem desenvolvidos.

Forma de Vida
Erva

Substrato
Epífita, Rupícola, Terrícola

DISTRIBUIÇÃO

Nativa, é endêmica do Brasil

Domínios Fitogeográficos
Mata Atlântica

Tipos de Vegetação
Floresta Ombrófila (Floresta Pluvial)

Distribuição Geográfica
Ocorrências confirmadas
Sudeste (São Paulo)
Sul (Paraná)

MATERIAL TESTEMUNHO
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Angiospermas Bromeliaceae A.Juss.

Edwall, G, CGG3186, SP,  (SP008962), São Paulo
A.F.M. Glaziou, 16434, P (P00753432), Typus

IMAGENS DE CAMPO/ILUSTRAÇÕES

Figura 1: Quesnelia humilis Mez

Figura 2: Quesnelia humilis Mez
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Angiospermas Bromeliaceae A.Juss.

Quesnelia imbricata L.B.Sm.
DESCRIÇÃO

Caule: caule(s) curto(s). Folha: formato roseta(s) tubulosa(s); formato bainha(s) ovada(s)/vinácea; formato lâmina(s)
oblonga(s); margem(ns) lâmina(s) serrilhada(s); ápice(s) lâmina(s) mucronado(s); consistência lâmina(s) coriácea(s).
Inflorescência: posição escapo central(ais); orientação escapo ereto(s); disposição bráctea(s) escapo imbricada(s); formato
bráctea(s) escapo lanceolada(s); inflorescência(s) simples; tipo inflorescência(s) espiga(s)/corimbiforme(s); orientação
inflorescência(s) ereta(s)/pêndula(s). Flor: formato bráctea(s) floral(ais) dimórfica(s)/oblonga(s)/triangular(es); conação
sépala(s) livre(s); formato sépala(s) triangular(es); formato pétala(s) espatulada(s); cor pétala(s) rósea; formato ovário(s)
trígono(s).

DESCRIÇÃO ADICIONAL

Planta florida, 40-48,5cm alt., formando touceiras, rupícola, xerofítica. Raízes presentes na planta adulta. Rizoma curto, ca.
2,5cm compr., 1cm diâm., não ramificado, com entrenós inconspícuos. Folhas 12-18, ca. 38,5cm compr., rosuladas, eretas,
formando uma roseta tubulosa, ca. 11cm de diâm., serreadas na parte superior, lepidotas, as externas 26cm compr.; 6cm larg.; as
internas 45cm compr., 5 cm larg.; bainha evidente, 16-20cm compr., ca. 5,5cm larg., ovada, vinácea; lâmina 25-30cm compr.,
2,5-3,5cm larg., oblonga, verde, ápice mucronado com manchas arroxeadas. Escapo floral ca. 33cm compr., 1-1,5cm diâm.,
levemente curvado na sua porção superior,ultrapassando o comprimento da roseta, levemente lanuginoso; brácteas do escapo
ca. 9cm compr., 2,5cm larg., envolvendo completamente o escapo, imbricadas, lanceoladas, ápice apiculado, membranáceas,
róseas. Inflorescência simples, laxa, tipo espiga, 5,9-11cm compr., 2,1-5cm larg., de 10 à 18 flores polísticas; brácteas florais
dimórficas, as inferiores ca. 4cm compr., 0,8cm larg., oblongas, ápice agudo, róseas; as superiores 1,3cm compr., 0,3cm larg.,
estreito-triangulares, ápice agudo, róseas. Flores sésseis, 3,7cm compr.; sépalas 1,4cm compr., 0,5cm larg., estreito triangulares,
involuta na margem direita, ápice agudo, livres, róseas; pétalas 2,8 cm compr., 0,8cm larg., espatuladas, livres, eretas, róseas,
ápice retuso, lâminas com um par de calosidades longitudinais ocorrendo desde a base até ca. 1,8cm,com dois apêndices
petalíneos basais, inteiros na base e fimbriados no ápice; estames em duas séries, 2,7cm compr., a primeira adnata às pétalas
por ca. 1,3cm, a segunda série livre, filetes achatados com margens hialinas, anteras 0,5cm, dosifixas lanceoladas; ovário 0,9cm
compr., 0,5cm larg., oval,trígono, róseo, tubo epigíneo ca. 0,3cm; estigma espiral conduplicado, imbricado.

Forma de Vida
Erva

Substrato
Rupícola

DISTRIBUIÇÃO

Nativa, é endêmica do Brasil

Domínios Fitogeográficos
Mata Atlântica

Tipos de Vegetação
Vegetação Sobre Afloramentos Rochosos

Distribuição Geográfica
Ocorrências confirmadas
Sul (Paraná, Santa Catarina)

MATERIAL TESTEMUNHO

C.M. Vieira, 955, RB, 338921,  (RB00648796)
G. Hatschbach, 16831, RB, 415414,  (RB00263075)
E. P. dos Santos, 476, NY,  (NY00645844), Paraná
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Angiospermas Bromeliaceae A.Juss.

IMAGENS DE CAMPO/ILUSTRAÇÕES

Figura 1: Quesnelia imbricata L.B.Sm.

Figura 2: Quesnelia imbricata L.B.Sm.

Figura 3: Quesnelia imbricata L.B.Sm.
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Angiospermas Bromeliaceae A.Juss.

Quesnelia indecora Mez
DESCRIÇÃO

Caule: caule(s) curto(s). Folha: formato roseta(s) infundibuliforme(s); formato bainha(s) elíptica(s)/oblonga(s); formato
lâmina(s) ligulada(s); margem(ns) lâmina(s) serrilhada(s); ápice(s) lâmina(s) agudo(s); consistência lâmina(s) coriácea(s).
Inflorescência: posição escapo central(ais); orientação escapo ereto(s); disposição bráctea(s) escapo imbricada(s); formato
bráctea(s) escapo lanceolada(s); inflorescência(s) simples; tipo inflorescência(s) espiga(s)/corimbiforme(s); orientação
inflorescência(s) ereta(s). Flor: formato bráctea(s) floral(ais) triangular(es); conação sépala(s) livre(s); formato sépala(s)
assimétrica(s); formato pétala(s) linear(es); cor pétala(s) azul; formato ovário(s) subgloboso(s).

DESCRIÇÃO ADICIONAL

Planta florida ca. 60 cm alt., epífita.  Raizes presentes na planta adulta. Folhas 4-7, formando uma roseta infundibuliforme,
60 cm compr.; bainhas oblongo- elípticas; lâmina ligulada, aguda e apiculada, serreada. Escapo floral recurvo, delgado, mais
curto do que as folhas; brácteas do escapo eretas, imbricatas, lanceoladas, acuminadas, margem inteira, membranácea, rósea.
Inflorescência simples, densa, corimbiforme ou curto-cilíndrica; brácteas florais com base reniforme e ápice estrito-triangular,
serreada, membranácea, rosa. Flores sésseis; sépalas livres, sub-triangulares, acuminadas, assimétricas, ca. 1,9 cm compr.,
róseas; pétalas ca. 4,6 cm compr., azul escuro, recurvada na antese, com dois apêndices petalíneos basais fimbriados; estames em
duas séries, sendo a primeira adnata às pétalas e a segunda livre; ovário subgloboso, triangulas, tubo epigíneo presente, óvulos
numerosos, estigma espiral conduplicado.

Forma de Vida
Erva

Substrato
Rupícola

DISTRIBUIÇÃO

Nativa, é endêmica do Brasil

Domínios Fitogeográficos
Mata Atlântica

Tipos de Vegetação
Vegetação Sobre Afloramentos Rochosos

Distribuição Geográfica
Ocorrências confirmadas
Sudeste (Espírito Santo, Minas Gerais)

MATERIAL TESTEMUNHO

Damazio, L., s.n., RB, 42935,  (RB00263516)
Alves, R.J.V., 4268, RB, 342986,  (RB00263395)
E.M.C. Leme, 1543, RB, 438576,  (RB00648795)
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Angiospermas Bromeliaceae A.Juss.

Quesnelia kautskyi C.M.Vieira
DESCRIÇÃO

Caule: caule(s) curto(s). Folha: formato roseta(s) infundibuliforme(s); formato bainha(s) elíptica(s) ovada(s); formato
lâmina(s) ligulada(s); margem(ns) lâmina(s) serrilhada(s); ápice(s) lâmina(s) agudo(s); consistência lâmina(s) coriácea(s).
Inflorescência: posição escapo central(ais); orientação escapo subereto(s); disposição bráctea(s) escapo laxa(s); formato
bráctea(s) escapo estreita(s) lanceolada(s); inflorescência(s) simples; tipo inflorescência(s) espiga(s); orientação
inflorescência(s) ereta(s). Flor: formato bráctea(s) floral(ais) ovada(s) lanceolada(s); conação sépala(s) conata(s); formato
sépala(s) oblonga(s)/assimétrica(s); formato pétala(s) espatulada(s); cor pétala(s) verde; formato ovário(s) trígono(s)/
subtriangular.

DESCRIÇÃO ADICIONAL

Planta florida 40-90 cm alt., rupícola, epífita, terrestre. Raízes presentes na planta adulta. Rizoma curto. Folhas 7-9, 13-110
cm compr., suberetas, formando roseta estreito-infundibuliforme; bainha  11-26 cm compr., 2,3-5,7 cm larg., vináceas na face
adaxial, oblongas, escamosas; lâmina 20-86 cm compr., 1,7-3,2 cm larg., liguladas, margem esparsamente espinulosas, espinhos
com até 1mm compr., ápice agudo a estreito-agudo, com espinho rígido, verdes. Escapo floral 30-45 cm compr., ereto a sub-
ereto, central ou lateral, menor ou da mesma altura das folhas; brácteas do escapo, 3,4-8,8 cm compr., 0,8-1,2 cm larg.,  sub-
eretas, ovado-lanceoladas, margens inteiras, vermelhas, submembranáceas. Flores 4,5-5,0 cm compr., sésseis; sépalas 1,2-1,6 cm
compr., 0,6-0,8 cm larg., conatas na base por 1,5 mm, assimétricas, oblongas, ápice obtuso, vermelhas; pétalas 3,6-4,0 cm compr.,
0,5-0,7 cm larg., livres, espatuladas, ápice agudo, purpúreas, com um par de apêndices petalíneos basais fimbriados e um par de
calosidades longitudinais; estames em duas séries, sendo a primeira adnata às pétalas e a segunda livre, anteras oblongo-lineares,
dorsifixas; ovário 0,5-0,8 cm compr., 0,4-0,5cm larg., subtrígono, alvo, tubo epigíneo presente, óvulos numerosos, estigma espiral
conduplicado.

Forma de Vida
Erva

Substrato
Epífita, Terrícola

DISTRIBUIÇÃO

Nativa, é endêmica do Brasil

Domínios Fitogeográficos
Mata Atlântica

Tipos de Vegetação
Floresta Ombrófila (Floresta Pluvial)

Distribuição Geográfica
Ocorrências confirmadas
Sudeste (Espírito Santo, Minas Gerais)

MATERIAL TESTEMUNHO

G. Martinelli, 15667, RB, 342708, ,  (RB00141063)
Vieira, C.M., 967, RB, 340151,  (RB00297476), Typus
Vieira, C.M., 967, RB, 340151,  (RB00566034), Typus
Vieira, C.M., 967, RB, 340151,  (RB00566033), Typus
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Angiospermas Bromeliaceae A.Juss.

Quesnelia koltesii Amorim & Leme
DESCRIÇÃO

Caule: caule(s) longo(s). Folha: formato roseta(s) infundibuliforme(s); formato bainha(s) elíptica(s)/castanha; formato
lâmina(s) linear(es); margem(ns) lâmina(s) espinescente(s); ápice(s) lâmina(s) agudo(s); consistência lâmina(s) coriácea(s).
Inflorescência: posição escapo central(ais); orientação escapo ereto(s); disposição bráctea(s) escapo imbricada(s); formato
bráctea(s) escapo oblonga(s); inflorescência(s) simples; tipo inflorescência(s) espiga(s)/estrombiforme; orientação
inflorescência(s) ereta(s). Flor: formato bráctea(s) floral(ais) ovada(s)/elíptica(s); conação sépala(s) conata(s); formato
sépala(s) oblonga(s); formato pétala(s) espatulada(s); cor pétala(s) alvo; formato ovário(s) subcilíndrico(s).

DESCRIÇÃO ADICIONAL

Planta florida  60-100 cm alt., epífita ou terrestre. Raízes presentes na planta adulta. Rizoma curto. Folhas 10-20, coriáceas,
formando uma roseta infundibuliforme; bainha 15-19 cm compr., 8-10 cm larg., elípticas, marrom na face adaxial; lâmina
50-82 cm compr., ca. 4,5 cm larg., lineares, sub-eretas, ápice agudo a sub-arredondado, apiculado, margem espinulosa, espinhos
com 0,3mm compr., verdes. Escapo floral 50-80 cm compr., ca. 1 cm diâm., vermelho, glabro; brácteas do escapo 4-9 cm
compr., 2,5-3,2 cm larg., oblongas, papiráceas, nervadas, vermelhas. Inflorescência simples, 7-27 cm compr., 4-4,5 cm larg.,
oblonga a cilíndrica, estrobiliforme, completamente coberta pelas brácteas florais; brácteas florais 3,2-3,5 cm compr.,2,0-2,5
cm larg., elípticas-ovadas, ápice obtuso a levemente emarginado, apiculado, os 2/3 inferiores vermelho, 1/3 superior azul claro,
membranáceas, densamente imbricadas, margens inteiras. Flores 3,2-3,5 cm compr., sésseis; sépalas 1,3-1,5 cm compr., ca. 0,7
cm larg., assimétricas, sub-oblongas, conadas na base por 2,5-3 mm., róseas no ápice, alvas na base, ápice obtuso; pétalas ca 2,9
cm compr., ca 0,7 cm larg., livres, ápice arredondado, brancas, com dois apêndices petalíneos basais espatulados; estames em
duas séries sendo a primeira adnata às pétalas e a segunda livre, anteras sub-lineares, dorsifixas; ovário ca. 0,6 cm compr., ca. 0,6
cm diâm., óvulos numerosos, estigma espiral conduplicado.

Forma de Vida
Erva

Substrato
Epífita, Terrícola

DISTRIBUIÇÃO

Nativa, é endêmica do Brasil

Domínios Fitogeográficos
Mata Atlântica

Tipos de Vegetação
Floresta Ombrófila (Floresta Pluvial)

Distribuição Geográfica
Ocorrências confirmadas
Nordeste (Bahia)

MATERIAL TESTEMUNHO

A.M. Amorim, 5443, CEPEC, 564974, ,  (CEPEC00124573), RB, 564974,  (RB00846871), Bahia, Typus

BIBLIOGRAFIA

Amorim, A.M. & Leme, E.M.C. 2009. Two New Species of Quesnelia (Bromeliaceae: Bromelioideae) from the Atlantic Rain
Forest of Bahia, Brazil. Brittonia 61(1): 14-21.
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Angiospermas Bromeliaceae A.Juss.

Quesnelia lateralis Wawra
Tem como sinônimo
heterotípico Billbergia enderi Regel
heterotípico Quesnelia centralis Wawra
heterotípico Quesnelia enderi (Regel) Gravis & Wittm.

DESCRIÇÃO

Caule: caule(s) curto(s). Folha: formato roseta(s) infundibuliforme(s); formato bainha(s) elíptica(s)/oblonga(s)/vinácea;
formato lâmina(s) ensiforme/ligulada(s); margem(ns) lâmina(s) serrilhada(s); ápice(s) lâmina(s) agudo(s)/arredondado(s)/
apiculado(s); consistência lâmina(s) coriácea(s). Inflorescência: posição escapo central(ais)/lateral(ais); orientação escapo
ereto(s)/recurvado(s); disposição bráctea(s) escapo imbricada(s); formato bráctea(s) escapo estreita(s) lanceolada(s);
inflorescência(s) simples; tipo inflorescência(s) espiga(s); orientação inflorescência(s) ereta(s). Flor: formato bráctea(s)
floral(ais) ovada(s); conação sépala(s) conata(s); formato sépala(s) oblonga(s); formato pétala(s) espatulada(s); cor pétala(s)
azul; formato ovário(s) trígono(s).

DESCRIÇÃO ADICIONAL

Planta florida 40-130 cm alt., rupícola, terrestre ou epífita. Raízes presentes na planta adulta. Rizoma curto. Folhas 8-12, 30-140
cm compr., as externas reduzidas, sub-eretas ou arqueadas, coriáceas a sub-coriáceas, formando uma roseta infundibuliforme;
bainhas 8-30 cm compr., 3,5-9 cm larg., elípticas ou oblongas, vináceas na face adaxial, escamosa; lâmina 18-100 cm compr.,
2,5-10 cm larg., ensiformes a liguladas, margem espinescente, espinhos com 0,5-2 mm compr., verdes. Escapo floral 11-68
cm compr., menor que as folhas, ereto ou pendente, central ou lateral, avermelhado ou verde; brácteas do escapo 3,0-11,0 cm
compr., 1,0-2,0 cm larg., eretas, estreito-lanceoladas, margem inteira ou denticulada, ápice estreito-agudo a acuminado, vermelhas
a róseas, papiráceas. Inflorescência 9-16 flores, 4-15 cm compr.,  simples, congesta,  cilíndrica; brácteas florais 2-4 cm compr.,
0,8-2 cm larg., ovadas, excedidas pelas pétalas, ápice agudo, vermelhas, papiráceas. Flores sésseis, 3-4,5 cm compr.; sépalas
1-1,5 cm compr., ca. 0,5 cm larg., conatas na base por 2-3mm, assimétricas, oblongas, ápice obtuso a agudo, vermelhas; pétalas
2,5-3,5 cm compr., ca. 0,7 cm larg., livres, espatuladas, ápice agudo, azul-celeste, alva na base, com dois apêndices petalíneos
basais fimbriados, com duas calosidades longitudinais; estames em duas séries, a primeira adnata às pétalas, a segunda livre,
anteras dorsifixas, oblongo-lineares; ovário 0,7-1 cm compr., ca. 0,5 cm diâm., subtrígono, alvo, tubo epigíneo presente, óvulos
numerosos, estilete ca. 2,5 cm compr., estigma espiral conduplicado.

Forma de Vida
Erva

Substrato
Epífita, Rupícola, Terrícola

DISTRIBUIÇÃO

Nativa, é endêmica do Brasil

Domínios Fitogeográficos
Mata Atlântica

Tipos de Vegetação
Floresta Ombrófila (Floresta Pluvial)

Distribuição Geográfica
Ocorrências confirmadas
Sudeste (Rio de Janeiro)

MATERIAL TESTEMUNHO

A.C. Brade, 16694, RB, 43205,  (RB00264839)
M. Nadruz, 2410, RB, 500147,  (RB00593354)
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Angiospermas Bromeliaceae A.Juss.

R.C. Forzza, 2423, RB, 388535,  (RB00321999)
K. Lems, s.n., NY,  (NY00376867), Rio de Janeiro
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Angiospermas Bromeliaceae A.Juss.

Quesnelia liboniana (De Jongle) Mez
Tem como sinônimo
basiônimo Billbergia liboniana De Jonghe
heterotípico Quesnelia tillandsioides Mez

DESCRIÇÃO

Caule: caule(s) longo(s). Folha: formato roseta(s) infundibuliforme(s); formato bainha(s) elíptica(s)/vinácea; formato
lâmina(s) ligulada(s); margem(ns) lâmina(s) serrilhada(s); ápice(s) lâmina(s) agudo(s)/obtuso(s); consistência lâmina(s)
coriácea(s). Inflorescência: posição escapo central(ais); orientação escapo ereto(s)/recurvado(s); disposição bráctea(s) escapo
imbricada(s); formato bráctea(s) escapo estreita(s) lanceolada(s); inflorescência(s) simples/composta(s); tipo inflorescência(s)
espiga(s); orientação inflorescência(s) ereta(s)/pêndula(s). Flor: formato bráctea(s) floral(ais) dimórfica(s)/triangular(es);
conação sépala(s) livre(s)/conata(s); formato sépala(s) oblonga(s); formato pétala(s) espatulada(s); cor pétala(s) azul; formato
ovário(s) cilíndrico(s)/trígono(s).

DESCRIÇÃO ADICIONAL

Planta florida 30-100 cm alt., epífita ou rupícolas. Raízes presentes na planta adulta. Rizoma longo, ca. 9 cm compr., 1 cm larg.
Folhas 5-10, 30-120 cm compr., as externas reduzidas, sub-eretas, por vezes arqueadas, coriáceas a sub-coriáceas, formando
uma roseta estreito-infundibuliforme; bainha 10-25 cm compr., 3-7 cm larg., vinácea na face adaxial, escamosa, elípticas;
lâminas 35-100 cm compr., 2-6 cm larg., liguladas a estreito-triangulares, margens espinulosas, espinhos até 1mm compr.,
ápice estreito-agudo, obtuso, terminando em um espinho, verdes. Escapo floral  25-60 cm compr., ereto a sub-pêndulo, central;
brácteas do escapo 2,5-11 cm compr., 0,4-1,4 cm larg., eretas, estreito-lanceoladas, margens inteiras, ápice estreito agudo,
verdes ou róseas, membranáceas. Inflorescência simples ou compostas com ramificações na base, laxa, 5-15 flores, 7-14 cm
compr.; brácteas primárias ca. 3,5 cm compr., ca. 0,5 cm larg., estreito-triangulares; brácteas florais dimórficas, as inferiores
excedendo os ovários, as superiores mis curtas que o ovário, triangulares a estreito triangulares, verdes, alaranjadas ou vermelhas,
membranáceas. Flores sésseis, 4-6 cm compr.; sépalas 1,5-2,5 cm compr., 0,4-0,8 cm larg., assimétricas, oblongas, livres ou
conatas por1mm, ápice agudo a obtuso, vermelhas; pétalas 3-5cm compr., 0,7-1 cm larg., livres, espatuladas, ápice agudo, azul
escuro, com um par de apêndices petalíneos basais fimbriados, com um par de calosidades longitudinais; estames em duas séries,
a primeira adnata às pétalas, a segunda livre, anteras dorsifixas, oblongo-lineares; ovário 0,8-1,5 cm compr., ca. 0,5 cm diâm.,
subtrígono, vermelho, tubo epigíneo presente, óvulos numerosos, estigma espiral conduplicado.

Forma de Vida
Erva

Substrato
Epífita, Rupícola, Terrícola

DISTRIBUIÇÃO

Nativa, é endêmica do Brasil

Domínios Fitogeográficos
Mata Atlântica

Tipos de Vegetação
Floresta Estacional Perenifólia

Distribuição Geográfica
Ocorrências confirmadas
Sudeste (Minas Gerais, Rio de Janeiro, São Paulo)

MATERIAL TESTEMUNHO

J.M.A. Braga, 5395, RB, 351568,  (RB00706397)
D. Sucre, 3577, RB, 140943,  (RB00266325)
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Angiospermas Bromeliaceae A.Juss.

J.A.Lira Neto, 705, RB, 545049, ,  (RB00706398)
D. Sucre, 2263, RB

BIBLIOGRAFIA

Não citada na flora de SP, mas com um material no RB procedente de SP
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Angiospermas Bromeliaceae A.Juss.

Quesnelia marmorata (Lem.) R.W.Read
Tem como sinônimo
basiônimo Billbergia marmorata Lem.
homotípico Aechmea marmorata (Lem.) Mez
heterotípico Quesnelia effusa Lindm.

DESCRIÇÃO

Caule: caule(s) longo(s). Folha: formato roseta(s) tubulosa(s); formato bainha(s) oblonga(s)/marmorada(s); formato
lâmina(s) ensiforme; margem(ns) lâmina(s) serrilhada(s); ápice(s) lâmina(s) arredondado(s)/apiculado(s); consistência
lâmina(s) coriácea(s). Inflorescência: posição escapo central(ais); orientação escapo ereto(s); disposição bráctea(s) escapo
imbricada(s); formato bráctea(s) escapo lanceolada(s)/elíptica(s); inflorescência(s) composta(s); tipo inflorescência(s)
espiga(s); orientação inflorescência(s) ereta(s). Flor: formato bráctea(s) floral(ais) triangular(es); conação sépala(s) conata(s);
formato sépala(s) oblonga(s); formato pétala(s) espatulada(s); cor pétala(s) azul; formato ovário(s) cilíndrico(s).

DESCRIÇÃO ADICIONAL

Planta florida 40-80 cm alt.. epífita ou rupícola. Raízes presentes nas plantas adultas. Rizoma longo, ca. 8cm compr., 1,5 cm
diâm. Folhas 4-7, 30-60cm compr., dísticas ou raramente rosuladas, eretas, coriáceas, formando roseta estreito-tubulosa; bainha
15-30cm compr., 4-10 cm larg., marmoradas na face abaxial, escamosas; lâmina 15-30 cm compr., 5-7,5 cm larg., ensiformes,
marmoradas, raramente verdes, margem espinhosa, espinhos com1-2mm compr., ápice arredondado a emarginado-apiculado,
ereto, recurvo ou retroflexo. Escapo floral 30-45 cm compr., 0,5-1 cm diâm., ereto a sub-pêndulo, central, verde a róseo, com
indumento; brácteas do escapo ca. 6 cm compr., ca 2 cm larg., róseas, membranáceas, com indumento. Inflorescência composta,
laxa, 10-30 cm compr., 15-50 flores; brácteas primárias pendentes, elípticas a ovado-lanceoladas, ápice agudo, com indumento;
brácteas florais reduzidas, 1-1,5 mm compr., 1,5 mm larg., triangulares, verdes. Flores sésseis, 2-3 cm compr.; sépalas  0,7-1
cm compr., 0,5-0,9 cm larg., assimétricas, conatas na base por 1-2 mm, oblongas, ápice obtuso, arredondado, lilases; pétalas
1,5-2,5 cm compr., 0,5 cm larg., livres, espatuladas, ápice arredondado, ereto ou ligeiramente cuculado, azul-arroxeadas, alvas
na base, com um par de apêndices petalíneos na base, semi-cupuliformes, irregularmente denteados, com um par de calosidades
longitudinais; estames em duas séries, sendo a primeira adnata às pétalas e a segunda livre, anteras dorsifixas, oblongo-lineares;
ovário 0,5-0,9 cm compr., 0,5 cm diâm., cilíndrico, verde, tubo epigíneo presente, óvulos múltiplos, estilete ca. 2 cm compr.,
estigma espiral conduplicado.

Forma de Vida
Erva

Substrato
Epífita, Rupícola

DISTRIBUIÇÃO

Nativa, é endêmica do Brasil

Domínios Fitogeográficos
Mata Atlântica

Tipos de Vegetação
Floresta Estacional Perenifólia, Floresta Ombrófila (Floresta Pluvial)

Distribuição Geográfica
Ocorrências confirmadas
Sudeste (Espírito Santo, Rio de Janeiro, São Paulo)

MATERIAL TESTEMUNHO

Giordano, L.C., 2105, RB, 325496,  (RB00266616)
A.P. Fontana, 2465, RB, 481681,  (RB00562279)
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Angiospermas Bromeliaceae A.Juss.

Gomes, J.M.L., 2731, VIES (VIES022930), Espírito Santo
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Angiospermas Bromeliaceae A.Juss.

Quesnelia morreniana (Baker) Mez
Tem como sinônimo
basiônimo Billbergia morreniana Baker

DESCRIÇÃO

Caule: caule(s) curto(s). Folha: formato roseta(s) infundibuliforme(s); formato bainha(s) elíptica(s); formato lâmina(s)
linear(es); margem(ns) lâmina(s) serrilhada(s); ápice(s) lâmina(s) agudo(s); consistência lâmina(s) coriácea(s). Inflorescência:
posição escapo central(ais); orientação escapo ereto(s); disposição bráctea(s) escapo laxa(s); formato bráctea(s) escapo
lanceolada(s); inflorescência(s) simples; tipo inflorescência(s) espiga(s)/corimbiforme(s); orientação inflorescência(s) ereta(s).
Flor: formato bráctea(s) floral(ais) ovada(s); conação sépala(s) conata(s); formato sépala(s) assimétrica(s); formato pétala(s)
espatulada(s); cor pétala(s) creme; formato ovário(s) cilíndrico(s).

DESCRIÇÃO ADICIONAL

Planta florida 40 cm alt., epífita. Raízes presentes na planta adulta. Rizoma curto. Folha formando roseta infundibuliforme, 20
cm compr.; bainha elíptica- ovada, vinácea na face adaxial; lâmina aguda ou acuminada, 5,5 cm larg., serreada. Escapo floral
ereto, delgado; brácteas do escapo eretas, imbricadas, lanceoladas, acuminadas. Inflorescência ereta, simples, laxa, glabra;
brácteas florais ovais com ápice acuminado, 0,4 cm compr., glabras. Flores sésseis, ca. 4,8 cm compr.; sépalas assimétricas,
obtusas, ca 1,7 cm compr.; pétalas vermelhas com manchas violetas no ápice, glabras, com dois apêndices petalíneos basais
fimbriados; estames em duas séries, sendo a primeira adnata às pétalas e a segunda livre; ovário  cilíndrico, com tubo epigíneo
presente, óvulos numerosos, estigma espiral- conduplicado.

Forma de Vida
Erva

Substrato
Epífita

DISTRIBUIÇÃO

Nativa, desconhecido
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Angiospermas Bromeliaceae A.Juss.

Quesnelia quesneliana (Brongn.) L.B.Sm.
Tem como sinônimo
basiônimo Billbergia quesneliana Brongn.
heterotípico Billbergia roseomarginata K.Koch
heterotípico Billbergia rubromarginata Carrière
heterotípico Billbergia rufa (Gaudich.) N.E.Br.
heterotípico Lievena princeps Regel
heterotípico Quesnelia cayennensis Baker
heterotípico Quesnelia roseomarginata Carrière
heterotípico Quesnelia rufa E.Morren

DESCRIÇÃO

Caule: caule(s) longo(s). Folha: formato roseta(s) infundibuliforme(s); formato bainha(s) elíptica(s)/vinácea; formato
lâmina(s) triangular(es); margem(ns) lâmina(s) espinescente(s); ápice(s) lâmina(s) agudo(s); consistência lâmina(s)
coriácea(s). Inflorescência: posição escapo central(ais); orientação escapo ereto(s); disposição bráctea(s) escapo imbricada(s);
formato bráctea(s) escapo ovado(s) lanceolada(s); inflorescência(s) simples; tipo inflorescência(s) espiga(s)/estrombiforme;
orientação inflorescência(s) ereta(s). Flor: formato bráctea(s) floral(ais) oblonga(s); conação sépala(s) conata(s); formato
sépala(s) oblonga(s); formato pétala(s) oblonga(s); cor pétala(s) alvo/azul; formato ovário(s) trígono(s).

DESCRIÇÃO ADICIONAL

Planta florida com 40-170  cm alt., epífitas ou terrestres. Raízes presentes nas plantas adultas. Rizoma longo, ca. 30 cm compr.
Folhas 20-40, 30-150 cm compr., rosuladas, formando uma roseta largo-infundibuliforme na base, margem espinhosa, coriáceas;
bainha 15-30 cm compr., 9-13 cm larg., elíptica, vináceas na face adaxial, densa escamosa; lâmina  20-130 cm compr., 2,5-10 cm
larg., estreito-triangulares, ensiformes, liguladas, espinhos com 1-4 mm compr., ápice agudo, terminando em um espinho, verdes.
Escapo floral ereto, central, ca. 50cm compr., 0,5-1 cm diâm., menor, da mesma altura ou superando as folhas, lanuginoso.
Brácteas do escapo  5-20,0 cm compr., 2,0-7,0 cm larg., ovado-lanceoladas a elípticas, margens espinulosas, ápice agudo com
espinho rígido, papiráceas, esverdeadas ou róseas.  Inflorescência simples 8,0-20,0 com compr., 4,0-8,0 com larg., 50-220 flores,
estrobiliforme. Brácteas florais ca. 4cm compr., 2,0 cm larg., oblongas ou piriformes, margem inteira, geralmente crispada nos
dois terços inferiores ou até próximo ao ápice da bráctea, ápice agudo,  obtuso,arredondado, apiculado ou levemente retuso, rosas.
Flores sésseis, 3-4 cm compr.; sépalas 1,0-1,5 cm compr. e 0,7-1,0 cm larg., assimétricas, margens inteiras, ápice arredondado a
obtuso-apiculado, rosas, laniginosa; pétalas ca 2,5 cm compr., 0,8 cm larg., livres, oblongas a sub-obovadas, ápice arredondado-
cuculado, brancas com ápice roxo ou azul escuro, com dois apêndices petalíneos basais espatulados, irregularmente denteados;
estames em duas séries, sendo a primeira adnata às pétalas e a segunda livre, anteras dorsifixas, lanceoladas, 8mm compr.; ovário
ca. 1,3cm compr., 0,6 cm diâm., subtrígono, branco na base, róseo no ápice, lanuginoso, óvulos numerosos, estilete ca. 2,5 cm
compr., estigma espiral conduplicado.

Forma de Vida
Erva

Substrato
Epífita, Rupícola, Terrícola

DISTRIBUIÇÃO

Nativa, é endêmica do Brasil

Domínios Fitogeográficos
Mata Atlântica

Tipos de Vegetação
Floresta Ombrófila (Floresta Pluvial), Restinga, Vegetação Sobre Afloramentos Rochosos

Distribuição Geográfica
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Angiospermas Bromeliaceae A.Juss.

Ocorrências confirmadas
Sudeste (Espírito Santo, Rio de Janeiro)
Possíveis ocorrências
Sudeste (Minas Gerais)

MATERIAL TESTEMUNHO

Questel A., s.n., P (P00077230)
@, s.n., K,  (K000976629)
Gaudichaud C., 370, P (P00753435)
Questel A., s.n., P (P00077230), Typus
C. Farney, 1837, GUA
C. L. F. Ichaso, 102, NY,  (NY00376863), Rio de Janeiro
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Angiospermas Bromeliaceae A.Juss.

Quesnelia seideliana L.B.Sm. & R. Reitz
DESCRIÇÃO

Caule: caule(s) curto(s). Folha: formato roseta(s) infundibuliforme(s); formato bainha(s) elíptica(s)/oblonga(s)/vinácea;
formato lâmina(s) ligulada(s)/triangular(es); margem(ns) lâmina(s) serrilhada(s); ápice(s) lâmina(s) agudo(s); consistência
lâmina(s) coriácea(s). Inflorescência: posição escapo central(ais); orientação escapo ereto(s); disposição bráctea(s) escapo
imbricada(s); formato bráctea(s) escapo lanceolada(s); inflorescência(s) simples; tipo inflorescência(s) espiga(s); orientação
inflorescência(s) ereta(s). Flor: formato bráctea(s) floral(ais) ovada(s)/lanceolada(s); conação sépala(s) conata(s); formato
sépala(s) oblonga(s); formato pétala(s) oblonga(s); cor pétala(s) azul; formato ovário(s) trígono(s).

DESCRIÇÃO ADICIONAL

Planta florida 50-120cm alt., rupícola, epífita ou terrestre. Raizes presentes na planta adulta. Rizoma curto, ca. 5 cm compr.,
Folhas 8-15,  50-120 cm compr., as externas reduzidas, sub-eretas ou arqueadas, coriáceas a sub-coriáceas, formando uma roseta
infundibuliforme; bainhas 15-25 cm compr., 6-13 cm larg.,elípticas, vináceas na face adaxial, escamosas; lâminas 30-100 cm
compr., 5-11 cm larg.,  estreito-triangulares, margem espinescente, espinhos com 1-1,5 mm compr., verdes. Escapo floral 40-71
cm compr., menores que as folhas, sub-ereto a ereto, central, verde ou verde-avermelhado; brácteas do escapo 5-,0-10,0 cm
compr., 1,5-2,2 cm larg., eretas, estreito-lanceoladas, margem inteira, ápice estreito-agudo a acuminado, vermelhas, papiráceas
a submembranáceas. Inflorescência 20-70 flores, 6,5-11 cm compr., 2,5-7 cm diâm., simples, densa, elipsoide; brácteas florais
2,7-7 cm compr., 1,5-1,9 cm larg., sub-eretas, ovado-lanceoladas, margem inteira, ápice agudo a estreito-agudo, vermelhas ou
rosadas, papiráceas. Flores sésseis, 4-5 cm compr.; sépalas 1,1-1,7 cm compr., 0,5-0,8 cm larg., conadas na base por 1 mm,
oblongas, ápice agudo, vermelhas; pétalas 2,7-4 cm compr., ca. 0,7 cm larg., livres, espatuladas, ápice agudo, eretas, azul-
celeste, alvas na base, com dois apêndices basais fimbriados, com duas calosidades longitudinais; estames em duas séries, sendo
a primeira adnata às pétalas e a segunda livre, anteras dorsifixas, oblongo-lineares; ovário ca. 0,6 compr.,0,5 diâm., subtrígono,
tubo epigíneo presente, amarelados, óvulos numerosos, estilete ca. 3 cm compr.,  estigma espiral conduplicado. 

Forma de Vida
Erva

Substrato
Epífita, Rupícola

DISTRIBUIÇÃO

Nativa, é endêmica do Brasil

Domínios Fitogeográficos
Mata Atlântica

Tipos de Vegetação
Floresta Ombrófila (Floresta Pluvial)

Distribuição Geográfica
Ocorrências confirmadas
Sudeste (Rio de Janeiro)

MATERIAL TESTEMUNHO

Vieira, C.M., 962, RB, 338927, ,  (RB00267977)
R. Borges, 938, RB, 477456, ,  (RB00556769)
E.M.C. Leme, 3284, RB, 438581,  (RB00648785)
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Angiospermas Bromeliaceae A.Juss.

Quesnelia strobilispica Wawra
Tem como sinônimo
homotípico Quesnelia blanda (Schott ex Beer) Mez
heterotípico Bromelia blanda Schott ex Beer

DESCRIÇÃO

Caule: caule(s) curto(s). Folha: formato roseta(s) infundibuliforme(s); formato bainha(s) elíptica(s)/vinácea; formato
lâmina(s) triangular(es); margem(ns) lâmina(s) espinescente(s); ápice(s) lâmina(s) agudo(s); consistência lâmina(s)
coriácea(s). Inflorescência: posição escapo central(ais); orientação escapo ereto(s)/recurvado(s); disposição bráctea(s) escapo
imbricada(s); formato bráctea(s) escapo lanceolada(s); inflorescência(s) simples; tipo inflorescência(s) espiga(s); orientação
inflorescência(s) ereta(s). Flor: formato bráctea(s) floral(ais) ovada(s)/lanceolada(s); conação sépala(s) livre(s); formato
sépala(s) oblonga(s); formato pétala(s) espatulada(s); cor pétala(s) azul; formato ovário(s) trígono(s).

DESCRIÇÃO ADICIONAL

Planta florida 50-120 cm alt., rupícola, epífita ou terrestre. Raizes presentes na planta adulta. Rizoma curto, ca. 5 cm compr.,
Folhas 8-15,  50-120 cm compr., as externas reduzidas, sub-eretas ou arqueadas, coriáceas a sub-coriáceas, formando uma roseta
infundibuliforme; bainhas 15-25 cm compr., 6-13 cm larg.,elípticas, vináceas na face adaxial, escamosas; lâminas 30-100 cm
compr., 5-11 cm larg.,  estreito-triangulares, margem espinescente, espinhos com 1-1,5 mm compr., verdes. Escapo floral 40-71
cm compr., menores que as folhas, sub-ereto a ereto, central, verde ou verde-avermelhado; brácteas do escapo 5-,0-10,0 cm
compr., 1,5-2,2 cm larg., eretas, estreito-lanceoladas, margem inteira, ápice estreito-agudo a acuminado, vermelhas, papiráceas
a submembranáceas. Inflorescência 20-70 flores, 6,5-11 cm compr., 2,5-7 cm diâm., simples, densa, elipsoide; brácteas florais
2,7-7 cm compr., 1,5-1,9 cm larg., sub-eretas, ovado-lanceoladas, margem inteira, ápice agudo a estreito-agudo, vermelhas ou
rosadas, papiráceas. Flores sésseis, 4-5 cm compr.; sépalas 1,1-1,7 cm compr., 0,5-0,8 cm larg., conatas na base por 1 mm,
oblongas, ápice agudo, vermelhas; pétalas 2,7-4 cm compr., ca. 0,7 cm larg., livres, espatuladas, ápice agudo, eretas, azul-
celeste, alvas na base, com dois apêndices basais fimbriados, com duas calosidades longitudinais; estames em duas séries, sendo
a primeira adnata às pétalas e a segunda livre, anteras dorsifixas, oblongo-lineares; ovário ca. 0,6 compr.,0,5 diâm., subtrígono,
tubo epigíneo presente, amarelados, óvulos numerosos, estilete ca. 3 cm compr.,  estigma espiral conduplicado. 

Forma de Vida
Erva

Substrato
Epífita, Rupícola, Terrícola

DISTRIBUIÇÃO

Nativa, é endêmica do Brasil

Domínios Fitogeográficos
Mata Atlântica

Tipos de Vegetação
Floresta Estacional Semidecidual, Floresta Ombrófila (Floresta Pluvial)

Distribuição Geográfica
Ocorrências confirmadas
Sudeste (Espírito Santo, Minas Gerais, Rio de Janeiro)

MATERIAL TESTEMUNHO

C.M. Vieira, 941, RB, 338923, ,  (RB00269429)
Costa, A., 409, RB, 295359, ,  (RB00269438)
Vieira, C.M., 969, RB, 338940,  (RB00269286)
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Angiospermas Bromeliaceae A.Juss.

Quesnelia testudo Lindm.
Tem como sinônimo
heterotípico Billbergia skinneri Carrière
heterotípico Quesnelia skinneri E.Morren ex Harms

DESCRIÇÃO

Caule: caule(s) longo(s). Folha: formato roseta(s) amplo; formato bainha(s) ovada(s)/vinácea; formato lâmina(s) oblonga(s);
margem(ns) lâmina(s) serrilhada(s); ápice(s) lâmina(s) acuminada(s); consistência lâmina(s) coriácea(s). Inflorescência:
posição escapo central(ais); orientação escapo ereto(s); disposição bráctea(s) escapo imbricada(s); formato bráctea(s) escapo
oblonga(s); inflorescência(s) simples; tipo inflorescência(s) espiga(s)/estrombiforme; orientação inflorescência(s) ereta(s).
Flor: formato bráctea(s) floral(ais) oblonga(s); conação sépala(s) livre(s); formato sépala(s) ovada(s); formato pétala(s)
linear(es); cor pétala(s) alvo/azul; formato ovário(s) ovoide(s)/trígono(s).

DESCRIÇÃO ADICIONAL

Planta florida 90-110cm alt., formando touceiras, epífita ou terrestre. Raízes presentes na planta adulta. Rizoma longo, ca. de
15cm comp., 1,5-2cm diâm., não ramificado, com entrenós maiores que 1cm. Folhas 35-46, 50cm comp., rosuladas, formando
uma roseta ampla com um tanque na base, margens serreadas, lepidotas em ambas as faces; bainha ca. de 16cm compr., ca.
7,5cm larg., ovada, levemente vinácea; lâmina  30-43cm compr., ca. 4,3cm larg., oblonga, verde, ápice acuminado. Escapo
floral ereto, ca. 30cm compr., 1,5-2,2cm diâm., ultrapassando as folhas, levemente lanuginoso; brácteas do escapo ca. 8,5cm
compr., 3,5cm larg., oblongas, ápice obtuso acuminado, esverdeadas, papiráceas, margem levemente serreada na parte superior,
fortemente imbricadas, envolvendo o escapo. Inflorescência simples, estrobiliforme, 10cm. compr.,6cm larg., densa com
100-115 flores polísticas. Brácteas florais iguais entre si, vistosas, maiores que as sépalas, 3,3cm compr., 1,7cm larg., oblongas,
com ápice apiculado, margem levemente serreada na parte superior, parte inferior côncava com margem hialina, levemente
lanuginosa na face abaxial, róseas. Flores sésseis, ca. 3cm compr.; sépalas 1,2cm compr., 0,6cm larg., simétricas, ovadas, com
margem membranácea involuta, levemente lanuginosa; pétalas 2,0cm compr., 0,7cm larg., eretas, lineares, ápice emarginado,
arredondado, cuculado, roxo, com guia de néctar acentuado, com dois apêndices petalíneos basais espatulados, irregularmente
denteados no ápice, cuneiformes; estames 1,8cm compr., em duas séries, a primeira adnata às pétalas por ca. 1,2cm, a segunda
série livre, anteras com 0,7cm compr., lanceoladas, dorsifixas; ovário 1,3cm compr., 1cm diâm., ovóide, trígono, branco na base,
levemente róseo no ápice, densamente lanuginoso, tubo epigíneo ca. 0,2cm, óvulos numerosos, estilete ca. 2,5cm, estigma espiral
conduplicado.

Forma de Vida
Erva

Substrato
Epífita, Terrícola

DISTRIBUIÇÃO

Nativa, é endêmica do Brasil

Domínios Fitogeográficos
Mata Atlântica

Tipos de Vegetação
Floresta Ombrófila (Floresta Pluvial), Restinga

Distribuição Geográfica
Ocorrências confirmadas
Sudeste (São Paulo)
Sul (Paraná)

MATERIAL TESTEMUNHO
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Angiospermas Bromeliaceae A.Juss.

G. Martinelli, 15897, SP, RB
Loefgren, A., CGG3184, SP,  (SP008963), São Paulo

IMAGENS DE CAMPO/ILUSTRAÇÕES

Figura 1: Quesnelia testudo Lindm.

Figura 2: Quesnelia testudo Lindm.
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Angiospermas Bromeliaceae A.Juss.

Quesnelia tubifolia Leme & L.Kollmann
DESCRIÇÃO

Caule: caule(s) longo(s). Folha: formato roseta(s) tubulosa(s); formato bainha(s) oblonga(s); formato lâmina(s) oblonga(s);
margem(ns) lâmina(s) espinescente(s); ápice(s) lâmina(s) agudo(s)/acuminada(s); consistência lâmina(s) coriácea(s).
Inflorescência: posição escapo central(ais); orientação escapo ereto(s); disposição bráctea(s) escapo laxa(s); formato
bráctea(s) escapo lanceolada(s)/linear(es) lanceolada(s); inflorescência(s) composta(s); tipo inflorescência(s) racemosa(s);
orientação inflorescência(s) ereta(s). Flor: formato bráctea(s) floral(ais) ovado(s) triangular(es); conação sépala(s) livre(s);
formato sépala(s) assimétrica(s)/obovada(s); formato pétala(s) espatulada(s); cor pétala(s) lilás; formato ovário(s) clavado(s).

DESCRIÇÃO ADICIONAL

Planta florida 60-120 cm alt., epífita. Raizes presentes na planta adulta. Folhas sub-eretas, formando uma roseta
infundibuliforme; bainha 18-21 cm compr., ca 8 cm larg., largamente elíptica, marrom em ambas as faces; lâmina 50-70 cm
compr., 3,8-5,5 cm larg., linear-triangular, margem espinescente, espinhos com 1 mm compr., ápice agudo e acuminado pungente.
Escapo floral central, ereto, 94-100 cm compr.; brácteas do escapo 12,5-15,5 cm compr., 2,5-3,5 cm larg., estreito-elípticas,
ápice agudo. Inflorescência central, ereta, excedendo as lâminas, compostas, 26-35 cm compr.;  brácteas primárias ca. 9 cm
compr., ca. 1,5 cm larg., estreito-triangular, ápice agudo, acuminada, vermelhas; brácteas florais 1,8-2,2 cm compr., 1,4-1,6 cm
larg., ovadas, ápice obtuso, infladas, rosas. Flores sésseis; sépalas ca. 1,3 cm compr., assimétricas, conatas por 4 mm., inteiras,
coriáceas, esbranquiçadas; pétalas ca. 1,9 cm compr., livres, espatuladas, ápice obtuso, membranáceas, brancas, com um par
de apêndices petalíneos basais espatulados com o ápice denteado; estames em duas séries,sendo a primeira adnata às pétalas
e a segunda livre, anteras oblongas, dorsifixas; ovário obcônico, tubo epigíneo presente, óvulos numerosos, estigma espiral
conduplicado. 

Forma de Vida
Erva

Substrato
Epífita

DISTRIBUIÇÃO

Nativa, é endêmica do Brasil

Domínios Fitogeográficos
Mata Atlântica

Tipos de Vegetação
Floresta Ombrófila (Floresta Pluvial)

Distribuição Geográfica
Ocorrências confirmadas
Sudeste (Minas Gerais)

MATERIAL TESTEMUNHO

E.M.C. Leme, 8210, RB, 528301,  (RB00850726), Minas Gerais, Typus

BIBLIOGRAFIA

Elton M. C. Leme & Ludovic J. C. Kollmann. 2011. Two New Species from Alto Cariri State Park, Minas Gerais, Brazil. Journal
of the Bromeliad Society. 61(2):54-65.
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Angiospermas Bromeliaceae A.Juss.

Quesnelia violacea Wand. & S.L.Proença
DESCRIÇÃO

Caule: caule(s) curto(s). Folha: formato roseta(s) infundibuliforme(s)/tubulosa(s); formato bainha(s) ovada(s); formato
lâmina(s) ligulada(s); margem(ns) lâmina(s) serrilhada(s); ápice(s) lâmina(s) agudo(s)/arredondado(s); consistência lâmina(s)
coriácea(s). Inflorescência: posição escapo central(ais); orientação escapo ereto(s); disposição bráctea(s) escapo imbricada(s);
formato bráctea(s) escapo oblonga(s); inflorescência(s) simples; tipo inflorescência(s) espiga(s)/corimbiforme(s); orientação
inflorescência(s) ereta(s). Flor: formato bráctea(s) floral(ais) oblonga(s); conação sépala(s) conata(s); formato sépala(s) oval-
lanceolada(s); formato pétala(s) ligulada(s); cor pétala(s) violeta; formato ovário(s) ovoide(s).

DESCRIÇÃO ADICIONAL

Planta florida 28-50 cm alt., epífita ou terrestre. Raízes presentes na planta adulta. Folhas 20-80 cm comp., formando roseta
infundibuliforme a tubular-infundibuliforme; bainha 4-6 cm larg., castanho clara a escura, ovadas; lâmina 2-4 cm larg., ligulada,
ápice arredondado a agudo, mucronado, margens denticuladas a serreadas. Escapo floral 23-43 cm compr., lanuginoso, ereto;
brácteas do escapo 5,5-8,5 cm compr., 1,5-2,6 cm larg., oblongas, ápice obtuso, apiculado,  membranáceas,  margem inteira.
Inflorescência 5,5-7,5 cm compr.,6-12 flores, corimbiforme; brácteas florais iguais entre si, 4-6 cm compr., 1-1,5 cm larg.,
oblongas, convexas, lanuginosas, ápice apiculado, margem inteira. Flores sésseis, 3,5-6,5 cm compr.; sépalas 1,5-2,0 cm compr.,
assimétricas, conatas por 1 mm, oval-lanceoladas, margens inteiras; pétalas 2,7-5 cm compr., liguladas, violeta na parte superior,
alvas na parte inferior, com dois apêndices petalíneos basais fimbriados e duas calosidades longitudinais; estames em duas séries,
sendo a primeira adnata às pétalas e a segunda livre; ovário 3-costelado, tubo epigíneo presente, óvulos numerosos, estigma
espiral conduplicado.

Forma de Vida
Erva

Substrato
Epífita

DISTRIBUIÇÃO

Nativa, é endêmica do Brasil

Domínios Fitogeográficos
Mata Atlântica

Tipos de Vegetação
Floresta Ombrófila (Floresta Pluvial)

Distribuição Geográfica
Ocorrências confirmadas
Sudeste (São Paulo)

MATERIAL TESTEMUNHO

Proença, S.L., 136, SP, 297908,  (SP001806), São Paulo, Typus
M.G.L. Wanderley, 2240, SP, 309174,  (SP001814), UEC, 150801,  (UEC083985), São Paulo, Typus
M.G.L. Wanderley, 2241, SP, 309175,  (SP001805), São Paulo, Typus
G. Martinelli, 15777, RB, 342245,  (RB00141118), Typus
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Angiospermas Bromeliaceae A.Juss.

Racinaea M.A.Spencer & L.B.Sm.
Este tratamento é composto pelos seguintes táxons: Racinaea, Racinaea aerisincola, Racinaea domingosmartinis, Racinaea
spiculosa, Racinaea tetrantha.

COMO CITAR

Gomes-da-Silva, J. 2020. Racinaea in Flora do Brasil 2020. Jardim Botânico do Rio de Janeiro. Disponível em: http://
floradobrasil.jbrj.gov.br/reflora/floradobrasil/FB6352.

DESCRIÇÃO

Baseado em uma reavaliação de Tillandsia subg. Pseudo-Catopsis, Spencer & Smith (1993) apontaram características suficientes
distintas para o estabelecimento do novo gênero Racinaea, o conjunto de caracteres diagnósticos para distinção das demais
Tillandsioideae são flores inconspícuas, pequenas e dísticas, sépalas assimétricas, estames e pistilos inclusos na corola.

Forma de Vida
Erva

Substrato
Epífita, Terrícola

DISTRIBUIÇÃO

Nativa, não é endêmica do Brasil

Domínios Fitogeográficos
Amazônia, Mata Atlântica

Tipos de Vegetação
Floresta de Terra Firme, Floresta Estacional Semidecidual, Floresta Ombrófila (Floresta Pluvial), Restinga, Vegetação Sobre
Afloramentos Rochosos

Distribuição Geográfica
Ocorrências confirmadas
Norte (Amazonas, Roraima)
Nordeste (Alagoas, Bahia, Ceará, Pernambuco, Sergipe)
Sudeste (Espírito Santo, Minas Gerais, Rio de Janeiro, São Paulo)
Sul (Paraná, Santa Catarina)

CHAVE DE IDENTIFICAÇÃO

1. Pedúnculo pêndulo (recurvo)............................................2
1.1. Pedúnculo ereto, brácteas florais igualando ou mais longas que as sépalas...............................................Racinaea spiculosa
2. Pedúnculo pêndulo, brácteas florais verdes................................3
2.1. Pedúnculo extremamente pêndulo (muito curvado), brácteas primárias mais longas, igualando ou a metade do comprimento
dos ramos, brácteas florais vinosas.................................................Racinaea tetrantha
3. Pedúnculo pêndulo, brácteas primárias sempre mais curtas que os ramos, brácteas florais verdes ou castanho-purpuras ca. 1/2
do comprimento das sépalas, pétalas amarelas e brancas.....................................Racinaea aerisincola
3.1. Pedúnculo pêndulo, brácteas florais verdes, pétalas brancas.......................................Racinaea domingosmartinis

BIBLIOGRAFIA

referencia original: SPENCER, M. A. & SMITH, L. B. 1993. Racinaea, a new genus of Bromeliaceae (Tillandsioideae).
Phytologia 74: 151-160
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Angiospermas Bromeliaceae A.Juss.

Gomes-da-Silva, J., & Souza-Chies, T. T. 2018. What actually is Vriesea? A total evidence approach in a polyphyletic genus of
Tillandsioideae (Bromeliaceae, Poales). Cladistics, 34, 181–199. doi:10.1111/cla.12200
Barbosa-Silva, R. G., Labiak, P. H., Gil, A. D. S. B., Goldenberg, R., Michelangeli, F. A., Martinelli, G., ... & Forzza, R. C. 2016.
Over the hills and far away: New plant records for the Guayana Shield in Brazil. Brittonia, 68(4), 397-408.
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Angiospermas Bromeliaceae A.Juss.

Racinaea aerisincola (Mez) M.A.Spencer
& L.B.Sm.
Tem como sinônimo
basiônimo Vriesea aeris-incola Mez
basiônimo Vriesea aerisincola Mez
homotípico Tillandsia aerisincola (Mez) Mez
heterotípico Catopsis deflexa Ule
heterotípico Catopsis maculata E.Morren ex Baker

DESCRIÇÃO

Caule: propagação vegetativa(s) broto(s) lateral(ais). Folha: ápice(s) da lâmina(s) foliar(es) agudo(s); cor da lâmina(s)
foliar(es) verde maculada(s); em roseta(s) utricular(es); forma da lâmina(s) foliar(es) linear(es) triangular(es); largura da
lâmina(s) foliar(es) até 1.5; mácula no ápice(s) não. Inflorescência: ápice(s) das bráctea(s) floral(ais) reta(s); carena(s) das
bráctea(s) floral(ais) ausente(s); cor das bráctea(s) floral(ais) verde; orientação das flor(es) na(s) raque dística(s); posição
pendente(s); posição das flor(es) na(s) antese ereta(s)/subereta(s); tipo de ramificação(ções) espiga(s) dupla(s); torcida(s) das
flor(es) não secunda(s). Flor: cor da pétala(s) branca; flor(es) simetria zigomorfa(s); forma da pétala(s) obovada(s); posição
dos estame(s) e pistilo(s) na(s) antese radial(ais); posição dos estame(s) em relação a(s) fauce da corola incluso(s).

Forma de Vida
Erva

Substrato
Epífita

DISTRIBUIÇÃO

Nativa, não é endêmica do Brasil

Domínios Fitogeográficos
Mata Atlântica

Tipos de Vegetação
Floresta Ombrófila (Floresta Pluvial), Restinga

Distribuição Geográfica
Ocorrências confirmadas
Nordeste (Bahia)
Sudeste (Espírito Santo, Minas Gerais, Rio de Janeiro, São Paulo)
Sul (Paraná, Santa Catarina)

MATERIAL TESTEMUNHO

D. Sucre, 7147, RB, 167520,  (RB00270613), Minas Gerais
R.C. Forzza, 3216, RB, 399394,  (RB00550521), Minas Gerais
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Angiospermas Bromeliaceae A.Juss.

Racinaea domingosmartinis (Rauh)
J.R.Grant
Tem como sinônimo
basiônimo Tillandsia domingos-martinis Rauh

DESCRIÇÃO

Caule: propagação vegetativa(s) broto(s) lateral(ais). Folha: ápice(s) da lâmina(s) foliar(es) agudo(s); cor da lâmina(s)
foliar(es) verde; em roseta(s) utricular(es); forma da lâmina(s) foliar(es) linear(es) triangular(es); largura da lâmina(s)
foliar(es) 1.5 5; mácula no ápice(s) não. Inflorescência: ápice(s) das bráctea(s) floral(ais) reta(s); carena(s) das bráctea(s)
floral(ais) ausente(s); cor das bráctea(s) floral(ais) verde; orientação das flor(es) na(s) raque dística(s); posição pendente(s);
posição das flor(es) na(s) antese ereta(s); tipo de ramificação(ções) espiga(s) dupla(s); torcida(s) das flor(es) não secunda(s).
Flor: cor da pétala(s) branca; flor(es) simetria zigomorfa(s); forma da pétala(s) obovada(s); posição dos estame(s) e pistilo(s)
na(s) antese radial(ais); posição dos estame(s) em relação a(s) fauce da corola incluso(s).

Forma de Vida
Erva

Substrato
Epífita

DISTRIBUIÇÃO

Nativa, é endêmica do Brasil

Domínios Fitogeográficos
Mata Atlântica

Tipos de Vegetação
Floresta Ombrófila (Floresta Pluvial)

Distribuição Geográfica
Ocorrências confirmadas
Sudeste (Espírito Santo)
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Angiospermas Bromeliaceae A.Juss.

Racinaea spiculosa (Griseb.) M.A.Spencer
& L.B.Sm.
Este tratamento é composto pelos seguintes táxons: Racinaea spiculosa, Racinaea spiculosa var. spiculosa, Racinaea spiculosa
var. stenoglossa, Racinaea spiculosa var. ustulata.

Tem como sinônimo
basiônimo Tillandsia spiculosa Griseb.
heterotípico Tillandsia spiculosa  var.  typica L.B.Sm.

DESCRIÇÃO

Caule: propagação vegetativa(s) broto(s) lateral(ais). Folha: ápice(s) da lâmina(s) foliar(es) agudo(s)/acuminado(s); cor da
lâmina(s) foliar(es) verde maculada(s); em roseta(s) infundibuliforme(s)/utricular(es); forma da lâmina(s) foliar(es) linear(es);
largura da lâmina(s) foliar(es) 1.5 5; mácula no ápice(s) não. Inflorescência: ápice(s) das bráctea(s) floral(ais) reta(s);
carena(s) das bráctea(s) floral(ais) ausente(s); cor das bráctea(s) floral(ais) verde; orientação das flor(es) na(s) raque
dística(s); posição ereta(s)/subereta(s); posição das flor(es) na(s) antese subereta(s)/patente(s); tipo de ramificação(ções)
espiga(s) dupla(s)/espiga(s) triplo; torcida(s) das flor(es) não secunda(s). Flor: cor da pétala(s) amarela; flor(es) simetria
zigomorfa(s); forma da pétala(s) obovada(s); posição dos estame(s) e pistilo(s) na(s) antese radial(ais); posição dos estame(s)
em relação a(s) fauce da corola incluso(s).

DESCRIÇÃO ADICIONAL

A espécie tem ampla distribuição na região Neotropical, com registro de ocorrência no Brasil, Bolívia, Costa Rica, Republica
Dominicana e Suriname

Forma de Vida
Erva

Substrato
Epífita, Terrícola

DISTRIBUIÇÃO

Nativa, não é endêmica do Brasil

Domínios Fitogeográficos
Amazônia, Mata Atlântica

Tipos de Vegetação
Floresta Estacional Semidecidual, Floresta Ombrófila (Floresta Pluvial), Vegetação Sobre Afloramentos Rochosos

Distribuição Geográfica
Ocorrências confirmadas
Norte (Amazonas, Roraima)
Nordeste (Alagoas, Bahia, Ceará, Pernambuco, Sergipe)
Sudeste (Espírito Santo, Minas Gerais, Rio de Janeiro, São Paulo)
Sul (Paraná, Santa Catarina)

CHAVE DE IDENTIFICAÇÃO

Inflorescência tripinada Racinaea spiculosa var. spiculosa
Inflorescência bipinada Racinaea spiculosa var. ustulata

MATERIAL TESTEMUNHO
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Angiospermas Bromeliaceae A.Juss.

Lima-Verde, L.W., 349208, EAC (EAC0049447), Ceará

BIBLIOGRAFIA

Siqueira-Filho, J.A. & Leme, E.M.C. 2006. Fragmentos de Mata Atlântica do Nordeste: Biodiversidade, conservação e suas
bromélias. Andrea Jakobsson Estúdio Editorial Ltda., Rio de Janeiro. 416 p.
 
SPENCER, M. A. & SMITH, L. B. 1993. Racinaea, a new genus of Bromeliaceae (Tillandsioideae). Phytologia 74: 151-160.
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Angiospermas Bromeliaceae A.Juss.

Racinaea spiculosa (Griseb.) M.A.Spencer
& L.B.Sm. var. spiculosa
Tem como sinônimo
basiônimo Tillandsia spiculosa  Griseb. var.  spiculosa
heterotípico Tillandsia brittoniana Baker
heterotípico Tillandsia micrantha Baker
heterotípico Tillandsia palmana Mez
heterotípico Tillandsia spiculosa  var.  palmana (Mez) L.B.Sm.

DESCRIÇÃO

A variedade apresenta lâminas foliares manchadas e inflorescência geralmente tripinada. Além do Brasil tem registro para a
Bolívia, Caribe, Colômbia Costa Rica, Guiana Francesa, Panamá, Republica Dominicana, Suriname e Venezuela.

Forma de Vida
Erva

Substrato
Epífita

DISTRIBUIÇÃO

Nativa, não é endêmica do Brasil

Domínios Fitogeográficos
Mata Atlântica

Tipos de Vegetação
Floresta Estacional Semidecidual, Floresta Ombrófila (Floresta Pluvial)

Distribuição Geográfica
Ocorrências confirmadas
Nordeste (Alagoas, Bahia, Ceará, Pernambuco, Sergipe)
Sudeste (Espírito Santo, Rio de Janeiro, São Paulo)
Sul (Paraná, Santa Catarina)

MATERIAL TESTEMUNHO

R.C. Forzza, 2775, RB
Costa, A., 427, RB, 296165,  (RB00270888), Rio de Janeiro

BIBLIOGRAFIA

Siqueira-Filho, J.A. & Leme, E.M.C. 2006. Fragmentos de Mata Atlântica do Nordeste: Biodiversidade, conservação e suas
bromélias. Andrea Jakobsson Estúdio Editorial Ltda., Rio de Janeiro. 416 p.
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Angiospermas Bromeliaceae A.Juss.

Racinaea spiculosa var. stenoglossa
M.A.Spencer & L.B.Sm.
Tem como sinônimo
basiônimo Tillandsia stenoglossa L.B.Sm.
homotípico Tillandsia spiculosa  var.  stenoglossa (L.B.Sm.) Gouda

DESCRIÇÃO

A variedade tem registro de ocorrência no Brasil, Equador, Guiana e Venezuela.

Forma de Vida
Erva

Substrato
Epífita, Terrícola

DISTRIBUIÇÃO

Nativa, não é endêmica do Brasil

Domínios Fitogeográficos
Amazônia

Tipos de Vegetação
Vegetação Sobre Afloramentos Rochosos

Distribuição Geográfica
Ocorrências confirmadas
Norte (Amazonas, Roraima)
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Angiospermas Bromeliaceae A.Juss.

Racinaea spiculosa var. ustulata (Reitz)
M.A.Spencer & L.B.Sm.
Tem como sinônimo
basiônimo Tillandsia triticea  var.  ustulata Reitz
homotípico Tillandsia spiculosa  var.  ustulata (Reitz) L.B.Sm.
heterotípico Tillandsia parkeri Baker
heterotípico Tillandsia spiculosa  var.  triticea (Burch. ex Baker) ined.
heterotípico Tillandsia triticea Burch. ex Baker
heterotípico Tillandsia viridis Baker
heterotípico Vriesea luschnathii Mez

DESCRIÇÃO

A variedade apresenta lâmina foliar com faixas cruzadas irregularmente de púrpuro escuro. Além do Brasil a variedade apresenta
registro de ocorrência para a Bolívia, Colômbia, Equador e Peru.

Forma de Vida
Erva

Substrato
Epífita

DISTRIBUIÇÃO

Nativa, não é endêmica do Brasil

Domínios Fitogeográficos
Mata Atlântica

Tipos de Vegetação
Floresta Ombrófila (Floresta Pluvial)

Distribuição Geográfica
Ocorrências confirmadas
Nordeste (Bahia)
Sudeste (Espírito Santo, Rio de Janeiro, São Paulo)
Sul (Paraná, Santa Catarina)

MATERIAL TESTEMUNHO

Neves. B., 142, R, Paraná
F. Muller, s.n., K,  (K000976202), Santa Catarina
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Angiospermas Bromeliaceae A.Juss.

Racinaea tetrantha (Ruiz & Pav.)
M.A.Spencer & L.B.Sm.
Este tratamento é composto pelos seguintes táxons: Racinaea tetrantha, Racinaea tetrantha var. caribaea.

DESCRIÇÃO

Caule: propagação vegetativa(s) broto(s) lateral(ais). Folha: ápice(s) da lâmina(s) foliar(es) agudo(s)/acuminado(s); cor da
lâmina(s) foliar(es) verde/verde maculada(s); em roseta(s) utricular(es); forma da lâmina(s) foliar(es) linear(es) triangular(es);
largura da lâmina(s) foliar(es) 1.5 5; mácula no ápice(s) não. Inflorescência: ápice(s) das bráctea(s) floral(ais) reta(s);
carena(s) das bráctea(s) floral(ais) ausente(s); cor das bráctea(s) floral(ais) vermelha; orientação das flor(es) na(s) raque
dística(s); posição pendente(s); posição das flor(es) na(s) antese ereta(s); tipo de ramificação(ções) espiga(s) dupla(s)/espiga(s)
triplo; torcida(s) das flor(es) secunda(s)/não secunda(s). Flor: cor da pétala(s) amarela; flor(es) simetria zigomorfa(s); forma
da pétala(s) obovada(s); posição dos estame(s) e pistilo(s) na(s) antese radial(ais); posição dos estame(s) em relação a(s)
fauce da corola incluso(s).

DESCRIÇÃO ADICIONAL

A espécie apresenta ampla distribuição, com registros de ocorrência para a Bolívia, Colômbia, Equador, Guiana, Peru, Republica
Dominicana, e Venezuela, subordinada a seis variedades. No Brasil Racinaea tetrantha var. caribaea (L.B.Sm.) M. A. Spencer &
L.B.Sm. foi recentemente registrada para a Amazônia.

Forma de Vida
Erva

Substrato
Epífita

DISTRIBUIÇÃO

Nativa, não é endêmica do Brasil

Domínios Fitogeográficos
Amazônia

Tipos de Vegetação
Floresta de Terra Firme, Vegetação Sobre Afloramentos Rochosos

Distribuição Geográfica
Ocorrências confirmadas
Norte (Amazonas, Roraima)

BIBLIOGRAFIA

SPENCER, M. A. & SMITH, L. B. 1993. Racinaea, a new genus of Bromeliaceae (Tillandsioideae). Phytologia 74: 151-160.
 
Barbosa-Silva, R. G., Labiak, P. H., Gil, A. D. S. B., Goldenberg, R., Michelangeli, F. A., Martinelli, G., ... & Forzza, R. C.
(2016). Over the hills and far away: New plant records for the Guayana Shield in Brazil. Brittonia, 68(4), 397-408.
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Angiospermas Bromeliaceae A.Juss.

Racinaea tetrantha var. caribaea
(L.B.Sm.) M.A.Spencer & L.B.Sm.
DESCRIÇÃO

A variedade tem registro de ocorrência para o Caribe, Costa Rica e Venezuela e recentemente encontrada na Amazônia brasileira.

Forma de Vida
Erva

Substrato
Epífita

DISTRIBUIÇÃO

Nativa, não é endêmica do Brasil

Domínios Fitogeográficos
Amazônia

Tipos de Vegetação
Floresta de Terra Firme, Vegetação Sobre Afloramentos Rochosos

Distribuição Geográfica
Ocorrências confirmadas
Norte (Amazonas, Roraima)

MATERIAL TESTEMUNHO

R.C. Forzza, 7132, RB,  (RB00770034), Amazonas

BIBLIOGRAFIA

Barbosa-Silva, R. G., Labiak, P. H., Gil, A. D. S. B., Goldenberg, R., Michelangeli, F. A., Martinelli, G., ... & Forzza, R. C.
(2016). Over the hills and far away: New plant records for the Guayana Shield in Brazil. Brittonia, 68(4), 397-408.
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Angiospermas Bromeliaceae A.Juss.

Rokautskyia Leme, S.Heller & Zizka
Este tratamento é composto pelos seguintes táxons: Rokautskyia, Rokautskyia aracruzensis, Rokautskyia caulescens, Rokautskyia
exaltata, Rokautskyia fernseeoides, Rokautskyia latifolia, Rokautskyia leuzingerae, Rokautskyia microglazioui, Rokautskyia
odoratissima, Rokautskyia pseudoglazioui, Rokautskyia pseudoscaposa, Rokautskyia robertokautskyi, Rokautskyia sanctaluciae,
Rokautskyia scaposa, Rokautskyia whitmanii.

COMO CITAR

Maciel, J.R. 2020. Rokautskyia in Flora do Brasil 2020. Jardim Botânico do Rio de Janeiro. Disponível em: http://
floradobrasil.jbrj.gov.br/reflora/floradobrasil/FB607875.

DESCRIÇÃO

Ervas terrícolas ou rupícolas, caulescentes ou acaulescentes, estoloníferas. Folhas coriáceas, regularmente distribuídas ao
longo do colmo ou arranjadas em rosetas mas não formando tanque com capacidade de armazenar água; bainhas foliares
incospícuas ou desenvolvidas e avermelhadas; lâminas foliares elípticas, lanceoladas ou lineares, verdes ou concolores, face
adaxial usualmente verdes, face abaxial verde, avermelhada ou com bandas verticais irregulares, densamente ou esparsamente
lepidotas, margens retas ou onduladas, espinhosas. Inflorescências compostas, compactamente arranjadas em um glomérulo,
inseridas entre as folhagens ou expostas devido ao encurvamento das folhas apicais; pseudoescapo alongado presente ou ausente.
Flores hermafroditas, aromáticas ou não aromáticas, sésseis; sépalas conatas na base por até métade de seu comprimento; pétalas
largamente ovado-elípticas, brancas, conadas na base por até metade de seu comprimento, formando um tubo imbricado acima
da área conada, brancas; apêndices petalíneos ausentes; calosidades na base da pétala presentes ou ausentes; estames insertos ou
exsertos; filamentos de igual tamanho, adnatos à base da pétala, brancos; anteras elípiticas, lineares ou sagitadas, brancas; ovário
clavado, branco ou verde; tubo epígino presente ou ausente; óvulos numerosos; placentação apical; estigma simples, branco,
exsertos ou insertos. Frutos bagas globosas com sépalas persistentes.

Forma de Vida
Erva

Substrato
Rupícola, Terrícola

DISTRIBUIÇÃO

Nativa, é endêmica do Brasil

Domínios Fitogeográficos
Mata Atlântica

Tipos de Vegetação
Floresta Estacional Semidecidual, Floresta Ombrófila (Floresta Pluvial)

Distribuição Geográfica
Ocorrências confirmadas
Sudeste (Espírito Santo)

CHAVE DE IDENTIFICAÇÃO

Chave para identificação das espécies de Rokaustkyia
1. Pseudoescapo presente. …................................................................................ 2
1'. Pseudoescapo ausente. …............................................................................... 5
2. Bainhas foliares distinta entre as folhas, vermelha. …................................................R. fernseeoides
2'. Bainhas indistinta entre as folhas ........................................................................... 3
3. Lâmina foliar 11-17 cm de compr.; ovário 1.1 cm de compr. …..................................... R. pseudoescaposa
3'. Lâmina foliar 50-65 cm de comprimento; ovário 0.4-0.5 cm compr. ….............................................. 4
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Angiospermas Bromeliaceae A.Juss.

4. Lâmina foliar 3-3.3 cm larg.; bráctea floral vermelha; pétalas eretas. ….................................. R. sanctaluciae
4.' Lâmina foliar 0.8-1.2 cm larg.; bráctea floral verde; pétalas patentes. ….................................... R. scaposa
5. Plantas acaulescentes. …................................................................................. 6
5'. Plantas caulescentes. …................................................................................. 10
6. Lâmina foliar 4.2-5.8 cm larg., elíptica ….............................................................. R. latifolia
6.' Lâmina foliar 1.3-4 cm larg., linear ou lanceolada ….….......................................................... 7
7. Lâmina foliar com bandas horizontais na face abaxial …........................................... R. robertokautskyi
7'. Lâmina foliar sem bandas horizontais na face abaxial. …........................................................ 8
8. Lâmina foliar vermelha na base da face adaxial; bráctea floral vermelha …................................ R. aracruzensis
8'. Lâmina foliar verde; bráctea floral verde ….................................................................... 9
9. Flor ca. 3.4 cm de compr.; pétalas patentes; estames e estigma exsertos. ….............................. R. odoratissima
9'. Flor ca. 2.8 cm de compr.; pétalas eretas; estames e estigma insertos. …................................... R. whitmanii
10. Lâmina foliar 28-50 cm compr., linear ….............................................................. R. exaltata
10'. Lâmina foliar 4.6-20 cm compr., lanceolada …................................................................ 11
11. Lâmina foliar 10-17 cm compr. …......................................................................... 12
11'. Lâmina foliar 4.5-7 cm compr. …..........................................................................13
12. Lâmina foliar 0.6-0.8 cm larg.; sépalas 0.9-1 cm compr. …............................................ R. caulescens  
12'. Lâmina foliar 1.6- 1.8 cm larg.; sépalas 0.6-8 cm compr. …........................................... R. leuzingerae
13.  Bráctea floral vermelha, ca. 1.5 cm compr.; pétalas 2 cm compr.; anteras dorsifixas; tubo epígino presente. ….. R.
microglazioui
13'. Bráctea floral verde, ca. 1 cm compr.; pétalas 2.5 cm compr.; anteras basifixas; tubo epígino ausente. …..... R. pseudoglazioui 

BIBLIOGRAFIA

Leme, E.M., Heller, S., Zizka, G., & Halbritter, H. New circumscription of Cryptanthus and new cryptanthoid genera and
subgenera (Bromeliaceae: Bromelioideae) based on neglected morphological traits and molecular phylogeny. Phytotaxa, v. 318, n.
1, p. 1-88, 2017.
Ramirez, M.I. (1997). Systematics, phylogeny, and chromosome number evolution of Cryptanthus (Bromeliaceae). PhD Thesis,
University of Missouri-St. Louis, Department of Biology.
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Angiospermas Bromeliaceae A.Juss.

Rokautskyia aracruzensis (Leme &
L.Kollmann) Leme, S.Heller & Zizka
Tem como sinônimo
basiônimo Cryptanthus aracruzensis Leme & L.Kollmann

DESCRIÇÃO

Caule: planta(s) acaulescente. Folha: folha(s) em roseta(s) na(s) base da planta(s); bainha(s) foliar(es) 1.5 cm compr./2.5
cm larg./indistinto entre as folha(s); lâmina(s) foliar(es) 20 - 45 cm compr./1.5 - 3.8 cm larg./avermelhada. Inflorescência:
inflorescência(s) inserida(s) entre as folha(s)/pseudo escapo ausente(s); bráctea(s) primária(s) 4 - 5 cm compr./avermelhada;
bráctea(s) floral(ais) 1.5 - 1.8 cm compr./vermelha. Flor: flor(es) 2.7 - 3 cm compr./aromática(s); sépala(s) 1.3 cm compr./
vermelha; pétala(s) 2.3 - 2.4 cm compr./imbricada(s) por 1.6 - 1.8 cm/fundido(s) por 1.2 - 1.4 cm/patente(s)/calosidade(s)
presente(s); estame(s) 2 - 2.1 cm compr./exserta(s); antera(s) 0.2 - 0.4 cm compr./sagitada(s)/basifixa(s); estigma(s) exserto(s);
ovário(s) 0.2 - 0.4 cm compr./branco; tubo epigínico(s) ausente(s).

Forma de Vida
Erva

Substrato
Terrícola

DISTRIBUIÇÃO

Nativa, é endêmica do Brasil

Domínios Fitogeográficos
Mata Atlântica

Tipos de Vegetação
Floresta Estacional Semidecidual

Distribuição Geográfica
Ocorrências confirmadas
Sudeste (Espírito Santo)

MATERIAL TESTEMUNHO

L. Kollmann, 12100, RB,  (RB01397246), MBML (MBML046289), Espírito Santo, Typus
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Angiospermas Bromeliaceae A.Juss.

Rokautskyia caulescens (I.Ramírez) Leme,
S.Heller & Zizka
Tem como sinônimo
basiônimo Cryptanthus caulescens I.Ramírez

DESCRIÇÃO

Caule: planta(s) caulescente(s). Folha: folha(s) dística(s) ao longo(s) do colmo; bainha(s) foliar(es) 1.5 cm compr./0.8 -
1 cm larg./indistinto entre as folha(s); lâmina(s) foliar(es) 10 - 17 cm compr./0.6 - 0.8 cm larg./esverdeada. Inflorescência:
inflorescência(s) exserta(s) acima das folha(s)/pseudo escapo ausente(s); bráctea(s) primária(s) 2 - 4 cm compr./esverdeada;
bráctea(s) floral(ais) 1.4 cm compr./vermelha. Flor: flor(es) 1.5 cm compr./não aromática(s); sépala(s) 0.9 - 1 cm compr./verde;
pétala(s) 1.5 - 1.6 cm compr./imbricada(s) por 0.4 - 0.8 cm/patente(s)/calosidade(s) ausente(s); estame(s) 1.2 - 1.3 cm compr./
exserta(s); antera(s) 0.2 - 0.4 cm compr./elíptica(s)/dorsifixa(s); estigma(s) exserto(s); ovário(s) 0.2 - 0.4 cm compr./verde; tubo
epigínico(s) ausente(s).

Forma de Vida
Erva

Substrato
Terrícola

DISTRIBUIÇÃO

Nativa, é endêmica do Brasil

Domínios Fitogeográficos
Mata Atlântica

Tipos de Vegetação
Floresta Estacional Semidecidual

Distribuição Geográfica
Ocorrências confirmadas
Sudeste (Espírito Santo)

MATERIAL TESTEMUNHO

G. Martinelli, 8177, RB, 371532, , ,  (RB00346179), Espírito Santo
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Angiospermas Bromeliaceae A.Juss.

Rokautskyia exaltata (H.Luther) Leme,
S.Heller & Zizka
Tem como sinônimo
basiônimo Cryptanthus exaltatus H.Luther

DESCRIÇÃO

Caule: planta(s) caulescente(s). Folha: folha(s) dística(s) ao longo(s) do colmo/linear(es); bainha(s) foliar(es) 4 cm compr./3.5
cm larg./indistinto entre as folha(s); lâmina(s) foliar(es) 28 - 50 cm compr./1.2 - 1.5 cm larg./esverdeada. Inflorescência:
inflorescência(s) inserida(s) entre as folha(s)/pseudo escapo ausente(s); bráctea(s) primária(s) 5 - 10 cm compr./esverdeada;
bráctea(s) floral(ais) 1 - 1.4 cm compr./verde. Flor: flor(es) aromática(s); sépala(s) 0.9 - 1 cm compr./verde; pétala(s) 3 cm
compr./imbricada(s) por 0.8 cm/fundido(s) por 0.5 - 0.7 cm/patente(s)/calosidade(s) ausente(s); estame(s) 1.4 - 1.6 cm compr./
exserta(s); antera(s) 0.2 - 0.4 cm compr./elíptica(s)/linear(es)/dorsifixa(s); estigma(s) exserto(s); ovário(s) 0.2 - 0.4 cm compr./
verde; tubo epigínico(s) ausente(s).

DESCRIÇÃO ADICIONAL

Erva caulescente com colmo muito longo atingindo até 4 metros de comprimento; colmo completamente coberto por folhas que se
dobram após a senescência.

Forma de Vida
Erva

Substrato
Terrícola

DISTRIBUIÇÃO

Nativa, é endêmica do Brasil

Domínios Fitogeográficos
Mata Atlântica

Tipos de Vegetação
Floresta Ombrófila (Floresta Pluvial)

Distribuição Geográfica
Ocorrências confirmadas
Sudeste (Espírito Santo)

MATERIAL TESTEMUNHO

Kautsky, R.A., 542, RB, 304688,  (RB00202941), Espírito Santo
A.P. Fontana, 3016, RB, 481349,  (RB00561906), Espírito Santo
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Angiospermas Bromeliaceae A.Juss.

Rokautskyia fernseeoides (Leme) Leme,
S.Heller & Zizka
Tem como sinônimo
basiônimo Cryptanthus fernseeoides Leme

DESCRIÇÃO

Caule: planta(s) caulescente(s). Folha: folha(s) dística(s) ao longo(s) do colmo; bainha(s) foliar(es) 2 cm compr./2.5 -
3 cm compr./distinta(s) entre as folha(s)/vermelha; lâmina(s) foliar(es) 28 - 50 cm compr./0.8 - 1.2 cm larg./esverdeada.
Inflorescência: inflorescência(s) inserida(s) entre as folha(s)/pseudo escapo ausente(s); bráctea(s) primária(s) 2 - 3 cm compr./
esverdeada; bráctea(s) floral(ais) 1.5 cm compr./verde. Flor: flor(es) 2.8 cm compr./aromática(s); sépala(s) 1.3 cm compr./
verde; pétala(s) 2.3 - 2.4 cm compr./imbricada(s) por 1.6 - 1.8 cm/fundido(s) por 0.5 - 0.7 cm/patente(s)/calosidade(s) ausente(s);
estame(s) 1.4 - 1.6 cm compr./exserta(s); antera(s) 0.2 - 0.4 cm compr./elíptica(s)/dorsifixa(s); estigma(s) exserto(s); ovário(s)
0.5 - 0.7 cm compr./branco; tubo epigínico(s) ausente(s).

Forma de Vida
Erva

Substrato
Terrícola

DISTRIBUIÇÃO

Nativa, é endêmica do Brasil

Domínios Fitogeográficos
Mata Atlântica

Tipos de Vegetação
Floresta Ombrófila (Floresta Pluvial)

Distribuição Geográfica
Ocorrências confirmadas
Sudeste (Espírito Santo)

MATERIAL TESTEMUNHO

G. Martinelli, 9845, RB, 371496,  (RB00640434), Espírito Santo
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Angiospermas Bromeliaceae A.Juss.

Rokautskyia latifolia (Leme) Leme,
S.Heller & Zizka
Tem como sinônimo
basiônimo Cryptanthus latifolius Leme

DESCRIÇÃO

Caule: planta(s) acaulescente. Folha: folha(s) em roseta(s) na(s) base da planta(s)/elíptica(s); bainha(s) foliar(es) 0.9 - 1.1 cm
compr./1.5 - 2 cm larg./indistinto entre as folha(s); lâmina(s) foliar(es) 10 - 27 cm compr./4.2 - 5.8 cm larg./esverdeada/com
banda horizontal na(s) face(s) abaxial. Inflorescência: inflorescência(s) inserida(s) entre as folha(s)/pseudo escapo ausente(s);
bráctea(s) primária(s) 2 - 6 cm compr./esverdeada; bráctea(s) floral(ais) 1 - 1.2 cm compr./vermelha. Flor: flor(es) 2 - 2.5
cm compr./não aromática(s); sépala(s) 0.9 - 1 cm compr./verde; pétala(s) 1.5 - 2.2 cm compr./imbricada(s) por 0.6 - 0.8 cm/
fundido(s) por 0.5 - 0.7 cm/patente(s)/calosidade(s) ausente(s); estame(s) 0.6 cm compr./exserta(s); antera(s) 0.2 - 0.4 cm
compr./elíptica(s)/dorsifixa(s); estigma(s) exserto(s); ovário(s) 0.5 - 0.7 cm compr./branco; tubo epigínico(s) presente(s).

Forma de Vida
Erva

Substrato
Terrícola

DISTRIBUIÇÃO

Nativa, é endêmica do Brasil

Domínios Fitogeográficos
Mata Atlântica

Tipos de Vegetação
Floresta Ombrófila (Floresta Pluvial)

Distribuição Geográfica
Ocorrências confirmadas
Sudeste (Espírito Santo)

MATERIAL TESTEMUNHO

G. Martinelli, 8207, RB, 209140,  (RB00641344), Espírito Santo
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Angiospermas Bromeliaceae A.Juss.

Rokautskyia leuzingerae (Leme) Leme,
S.Heller & Zizka
Tem como sinônimo
basiônimo Cryptanthus leuzingerae Leme

DESCRIÇÃO

Caule: planta(s) caulescente(s). Folha: folha(s) dística(s) ao longo(s) do colmo/lanceolada(s); bainha(s) foliar(es) 0.8 -
1 cm compr./1.4 cm larg./indistinto entre as folha(s); lâmina(s) foliar(es) 10 - 14 cm compr./1.6 - 1.8 cm larg./esverdeada.
Inflorescência: inflorescência(s) exserta(s) acima das folha(s)/pseudo escapo ausente(s); bráctea(s) primária(s) 3.5 cm compr./
esverdeada; bráctea(s) floral(ais) 1 cm compr./verde. Flor: flor(es) 2.8 cm compr./aromática(s); sépala(s) verde; pétala(s)
patente(s)/calosidade(s) ausente(s); estame(s) exserta(s); antera(s) elíptica(s); estigma(s) exserto(s); ovário(s) verde; tubo
epigínico(s) ausente(s).

DESCRIÇÃO ADICIONAL

Planta caulescente com colmo totalmente coberto pelas folhas arranjadas disticamente. Lâmina foliar 10-13 x 1.6-1.8 cm.

Forma de Vida
Erva

Substrato
Terrícola

DISTRIBUIÇÃO

Nativa, é endêmica do Brasil

Domínios Fitogeográficos
Mata Atlântica

Tipos de Vegetação
Floresta Ombrófila (Floresta Pluvial)

Distribuição Geográfica
Ocorrências confirmadas
Sudeste (Espírito Santo)

MATERIAL TESTEMUNHO

E.M.C. Leme, 5221, RB,  (RB01207316), Espírito Santo
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Angiospermas Bromeliaceae A.Juss.

Rokautskyia microglazioui (I.Ramírez)
Leme, S.Heller & Zizka
Tem como sinônimo
basiônimo Cryptanthus microglazioui I.Ramírez

DESCRIÇÃO

Caule: planta(s) caulescente(s). Folha: folha(s) dística(s) ao longo(s) do colmo/lanceolada(s); bainha(s) foliar(es) 0.8 - 1
cm compr./0.8 - 1 cm larg./indistinto entre as folha(s); lâmina(s) foliar(es) 4.5 - 6 cm compr./0.4 - 0.6 cm larg./esverdeada.
Inflorescência: inflorescência(s) exserta(s) acima das folha(s)/pseudo escapo ausente(s); bráctea(s) primária(s) 2 - 3 cm
compr./esverdeada; bráctea(s) floral(ais) 1.5 cm compr./vermelha. Flor: flor(es) 2.3 cm compr./aromática(s); sépala(s) 0.9 -
1 cm compr./verde; pétala(s) 2.0 cm compr./imbricada(s) por 0.8 cm/fundido(s) por 0.6 cm/patente(s)/calosidade(s) ausente(s);
estame(s) 1.4 - 1.6 cm compr./exserta(s); antera(s) 0.2 - 0.4 cm compr./elíptica(s)/dorsifixa(s); estigma(s) exserto(s); ovário(s)
0.2 - 0.4 cm compr./verde; tubo epigínico(s) presente(s).

Forma de Vida
Erva

Substrato
Terrícola

DISTRIBUIÇÃO

Nativa, é endêmica do Brasil

Domínios Fitogeográficos
Mata Atlântica

Distribuição Geográfica
Ocorrências confirmadas
Sudeste (Espírito Santo)

MATERIAL TESTEMUNHO

E.M.C. Leme, 152, RB,  (RB01207327), Espírito Santo
G. Martinelli, 8213, RB, 371542,  (RB00202972), Espírito Santo
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Angiospermas Bromeliaceae A.Juss.

Rokautskyia odoratissima (Leme) Leme,
S.Heller & Zizka
Tem como sinônimo
basiônimo Cryptanthus odoratissimus Leme

DESCRIÇÃO

Caule: planta(s) acaulescente. Folha: folha(s) em roseta(s) na(s) base da planta(s)/linear(es); bainha(s) foliar(es) 1
cm compr./1.4 cm larg./indistinto entre as folha(s); lâmina(s) foliar(es) 15 - 25 cm compr./2 - 2.5 cm larg./esverdeada.
Inflorescência: inflorescência(s) inserida(s) entre as folha(s)/pseudo escapo ausente(s); bráctea(s) primária(s) 4 - 5 cm compr./
esverdeada; bráctea(s) floral(ais) 1.5 cm compr./verde. Flor: flor(es) 3.4 cm compr./aromática(s); sépala(s) 1.3 cm compr./
verde; pétala(s) 3 cm compr./imbricada(s) por 1.2 cm/fundido(s) por 1 cm/patente(s)/calosidade(s) ausente(s); estame(s) 1.2 - 1.3
cm compr./exserta(s); antera(s) 0.5 - 0.6 cm compr./sagitada(s)/basifixa(s); estigma(s) exserto(s); ovário(s) 0.2 - 0.4 cm compr./
verde; tubo epigínico(s) ausente(s).

Forma de Vida
Erva

Substrato
Terrícola

DISTRIBUIÇÃO

Nativa, é endêmica do Brasil

Domínios Fitogeográficos
Mata Atlântica

Distribuição Geográfica
Ocorrências confirmadas
Sudeste (Espírito Santo)

MATERIAL TESTEMUNHO

R. Kautsky, s.n., RB,  (RB01207320), Espírito Santo
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Angiospermas Bromeliaceae A.Juss.

Rokautskyia pseudoglazioui (Leme) Leme,
S.Heller & Zizka
Tem como sinônimo
basiônimo Cryptanthus pseudoglaziovii Leme

DESCRIÇÃO

Caule: planta(s) caulescente(s). Folha: folha(s) dística(s) ao longo(s) do colmo/lanceolada(s); bainha(s) foliar(es) 1.4 - 1.6
cm compr./1 - 1.5 cm larg./indistinto entre as folha(s); lâmina(s) foliar(es) 6 - 7 cm compr./1.2 - 1.5 cm larg./esverdeada.
Inflorescência: inflorescência(s) inserida(s) entre as folha(s)/pseudo escapo ausente(s); bráctea(s) primária(s) 1 - 3 cm compr./
esverdeada; bráctea(s) floral(ais) 1 cm compr./verde. Flor: flor(es) 2.7 cm compr./aromática(s); sépala(s) 0.9 - 1 cm compr./
verde; pétala(s) 2.5 cm compr./imbricada(s) por 0.8 - 0.9 cm/fundido(s) por 0.5 - 0.7 cm/patente(s)/calosidade(s) ausente(s);
estame(s) 1.8 - 1.9 cm compr./exserta(s); antera(s) 0.2 - 0.4 cm compr./sagitada(s)/basifixa(s); estigma(s) exserto(s); ovário(s)
0.2 - 0.4 cm compr./verde; tubo epigínico(s) ausente(s).

DESCRIÇÃO ADICIONAL

Planta caulescente com colmo de 30-40 cm de comprimento, totalmente coberto por folhas flexíveis.

Forma de Vida
Erva

Substrato
Rupícola

DISTRIBUIÇÃO

Nativa, é endêmica do Brasil

Domínios Fitogeográficos
Mata Atlântica

Tipos de Vegetação
Floresta Ombrófila (Floresta Pluvial)

Distribuição Geográfica
Ocorrências confirmadas
Sudeste (Espírito Santo)

MATERIAL TESTEMUNHO

Luther, H.E., s n, K,  (K000322187), RB,  (RB01345013), Typus
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Angiospermas Bromeliaceae A.Juss.

Rokautskyia pseudoscaposa (L.B.Sm.)
Leme, S.Heller & Zizka
Tem como sinônimo
basiônimo Cryptanthus pseudoscaposus L.B.Sm.

DESCRIÇÃO

Caule: planta(s) caulescente(s). Folha: folha(s) dística(s) ao longo(s) do colmo/lanceolada(s); bainha(s) foliar(es) 1.5 - 2
cm compr./1 - 1.5 cm larg./indistinto entre as folha(s); lâmina(s) foliar(es) 10 - 17 cm compr./1.4 - 2.3 cm larg./esverdeada.
Inflorescência: inflorescência(s) inserida(s) entre as folha(s)/pseudo escapo presente(s); bráctea(s) primária(s) 7 - 8 cm compr./
esverdeada; bráctea(s) floral(ais) 1.3 cm compr./verde. Flor: flor(es) 2.3 - 3.7 cm compr./aromática(s); sépala(s) 1 - 1.3 cm
compr./verde; pétala(s) 1.4 - 2.6 cm compr./imbricada(s) por 0.4 - 0.8 cm/patente(s)/calosidade(s) ausente(s); estame(s) 1.8 -
2.9 cm compr./exserta(s); antera(s) 0.2 - 0.4 cm compr./sagitada(s)/dorsifixa(s); estigma(s) exserto(s); ovário(s) 1.1 cm compr./
verde; tubo epigínico(s) presente(s).

Forma de Vida
Erva

Substrato
Rupícola, Terrícola

DISTRIBUIÇÃO

Nativa, é endêmica do Brasil

Domínios Fitogeográficos
Mata Atlântica

Tipos de Vegetação
Floresta Ombrófila (Floresta Pluvial)

Distribuição Geográfica
Ocorrências confirmadas
Sudeste (Espírito Santo)

MATERIAL TESTEMUNHO

M.B. Foster, 208, US,  (US00026820), R,  (R010005461), GH,  (GH00032946), Espírito Santo, Typus
D. Sucre, 10753, RB, 430011, ,  (RB00419155), Espírito Santo
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Angiospermas Bromeliaceae A.Juss.

Rokautskyia robertokautskyi (Leme) Leme,
S.Heller & Zizka
Tem como sinônimo
basiônimo Cryptanthus robertokautskyi Leme

DESCRIÇÃO

Caule: planta(s) acaulescente. Folha: folha(s) em roseta(s) na(s) base da planta(s)/linear(es); bainha(s) foliar(es) 4 - 5 cm
compr./3.5 cm larg./indistinto entre as folha(s); lâmina(s) foliar(es) 45 cm compr./2.5 - 4 cm larg./esverdeada/com banda
horizontal na(s) face(s) abaxial. Inflorescência: inflorescência(s) inserida(s) entre as folha(s)/pseudo escapo ausente(s);
bráctea(s) primária(s) 3.5 cm compr./esverdeada; bráctea(s) floral(ais) 1.5 - 2 cm compr./verde. Flor: flor(es) 2.8 cm compr./
aromática(s); sépala(s) 1.5 cm compr./verde; pétala(s) 1.8 - 1.9 cm compr./ereta(s)/calosidade(s) ausente(s); estame(s) 1 cm
compr./inserido(s); antera(s) 0.5 - 0.6 cm compr./elíptica(s)/basifixa(s); estigma(s) exserto(s); ovário(s) 0.5 - 0.7 cm compr./
verde; tubo epigínico(s) ausente(s).

Forma de Vida
Erva

Substrato
Rupícola, Terrícola

DISTRIBUIÇÃO

Nativa, é endêmica do Brasil

Domínios Fitogeográficos
Mata Atlântica

Tipos de Vegetação
Floresta Ombrófila (Floresta Pluvial)

Distribuição Geográfica
Ocorrências confirmadas
Sudeste (Espírito Santo)
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Angiospermas Bromeliaceae A.Juss.

Rokautskyia sanctaluciae (Leme &
L.Kollmann) Leme, S.Heller & Zizka
Tem como sinônimo
basiônimo Cryptanthus sanctaluciae Leme & L.Kollmann

DESCRIÇÃO

Caule: planta(s) acaulescente. Folha: folha(s) em roseta(s) na(s) base da planta(s)/linear(es); bainha(s) foliar(es) 2 cm
compr./3.5 cm larg./indistinto entre as folha(s); lâmina(s) foliar(es) 65 cm compr./3.3 cm larg./esverdeada. Inflorescência:
inflorescência(s) inserida(s) entre as folha(s)/pseudo escapo presente(s); bráctea(s) primária(s) 6.8 cm compr./esverdeada;
bráctea(s) floral(ais) 1.5 cm compr./vermelha. Flor: flor(es) 2.7 cm compr./aromática(s); sépala(s) 1.1 cm compr./verde;
pétala(s) 2.2 cm compr./imbricada(s) por 1.1 cm/fundido(s) por 0.8 cm/ereta(s)/calosidade(s) ausente(s); estame(s) 1.8 - 1.9 cm
compr./inserido(s); antera(s) 0.2 - 0.4 cm compr./elíptica(s)/basifixa(s); estigma(s) inserido(s); ovário(s) 0.5 - 0.7 cm compr./
branco; tubo epigínico(s) ausente(s).

Forma de Vida
Erva

Substrato
Rupícola

DISTRIBUIÇÃO

Nativa, é endêmica do Brasil

Domínios Fitogeográficos
Mata Atlântica

Tipos de Vegetação
Floresta Ombrófila (Floresta Pluvial)

Distribuição Geográfica
Ocorrências confirmadas
Sudeste (Espírito Santo)

MATERIAL TESTEMUNHO

L. Kollmann, 622, MBML (MBML008430), Espírito Santo, Typus
L. Kollmann, 8437, MBML (MBML025401), Espírito Santo, Typus
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Angiospermas Bromeliaceae A.Juss.

Rokautskyia scaposa (E.Pereira) Leme,
S.Heller & Zizka
Tem como sinônimo
basiônimo Cryptanthus scaposus E.Pereira
heterotípico Cryptanthus scaposus  var.  kautskyanus E.Pereira

DESCRIÇÃO

Caule: planta(s) acaulescente. Folha: folha(s) em roseta(s) na(s) base da planta(s)/linear(es); bainha(s) foliar(es) 2.5 - 3 cm
compr./2 cm larg./indistinto entre as folha(s); lâmina(s) foliar(es) 50 cm compr./0.8 - 1.2 cm larg./esverdeada. Inflorescência:
inflorescência(s) exserta(s) acima das folha(s)/pseudo escapo presente(s); bráctea(s) primária(s) 2.7 cm compr./esverdeada;
bráctea(s) floral(ais) 1.2 cm compr./verde. Flor: flor(es) 2.7 - 3 cm compr./não aromática(s); sépala(s) 1.2 - 1.5 cm compr./
verde; pétala(s) 1.2 - 1.5 cm compr./patente(s)/calosidade(s) ausente(s); estame(s) 1.2 - 1.3 cm compr./exserta(s); antera(s) 0.2 -
0.4 cm compr./elíptica(s)/dorsifixa(s); estigma(s) exserto(s); ovário(s) 0.2 - 0.4 cm compr./verde; tubo epigínico(s) ausente(s).

Forma de Vida
Erva

Substrato
Rupícola

DISTRIBUIÇÃO

Nativa, é endêmica do Brasil

Domínios Fitogeográficos
Mata Atlântica

Tipos de Vegetação
Floresta Ombrófila (Floresta Pluvial)

Distribuição Geográfica
Ocorrências confirmadas
Sudeste (Espírito Santo)

MATERIAL TESTEMUNHO

R. Kautsky, 576, US,  (US00026821), Espírito Santo, Typus
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Angiospermas Bromeliaceae A.Juss.

Rokautskyia whitmanii (Leme) Leme,
S.Heller & Zizka
Tem como sinônimo
basiônimo Cryptanthus whitmanii Leme

DESCRIÇÃO

Caule: planta(s) acaulescente. Folha: folha(s) em roseta(s) na(s) base da planta(s)/linear(es); bainha(s) foliar(es) 1.5 - 2
cm compr./1.5 cm larg./indistinto entre as folha(s); lâmina(s) foliar(es) 20 - 30 cm compr./1.3 - 2.2 cm larg./esverdeada.
Inflorescência: inflorescência(s) inserida(s) entre as folha(s)/pseudo escapo ausente(s); bráctea(s) primária(s) 1 - 2 cm compr./
esverdeada; bráctea(s) floral(ais) 1.4 cm compr./verde. Flor: flor(es) 2.8 cm compr./aromática(s); sépala(s) 1.1 - 1.7 cm compr./
verde; pétala(s) 1.8 - 2.4 cm compr./imbricada(s) por 1.2 cm/fundido(s) por 1 cm/ereta(s)/calosidade(s) ausente(s); estame(s) 1.8
- 1.9 cm compr./inserido(s); antera(s) 0.2 - 0.4 cm compr./linear(es)/basifixa(s); estigma(s) inserido(s); ovário(s) 0.5 - 0.7 cm
compr./branco; tubo epigínico(s) presente(s)/ausente(s).

Forma de Vida
Erva

Substrato
Rupícola

DISTRIBUIÇÃO

Nativa, é endêmica do Brasil

Domínios Fitogeográficos
Mata Atlântica

Tipos de Vegetação
Floresta Ombrófila (Floresta Pluvial)

Distribuição Geográfica
Ocorrências confirmadas
Sudeste (Espírito Santo)
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Angiospermas Bromeliaceae A.Juss.

Ronnbergia E.Morren
Este tratamento é composto pelos seguintes táxons: Ronnbergia, Ronnbergia brasiliensis, Ronnbergia carvalhoi, Ronnbergia
neoregelioides, Ronnbergia silvana.

COMO CITAR

Costa, A.F., Almeida, M.M. 2020. Ronnbergia in Flora do Brasil 2020. Jardim Botânico do Rio de Janeiro. Disponível em: http://
floradobrasil.jbrj.gov.br/reflora/floradobrasil/FB6356.

DESCRIÇÃO

Plantas endêmicas da Bahia. Epífitas ou terrícolas. Estoloníferas. Folhas ovado-lanceoladas, verde a vináceas ou avermelhadas.
Inflorescência simples, flores sésseis. Pétalas alvo-vináceas a azuis.

COMENTÁRIO

Ronnbergia pertence ao complexo genérico relacionado à Aechmea, que reúne vários gêneros polifiléticos e constitui num dos
maiores desafios taxonômicos nos core-Bromelioideae (e.g. Sass & Specht 2010). Aguirre-Santoro et al. (2016) e Aguirre-
Santoro (2017) publicaram importantes contribuições ao conhecimento de Ronnbergia com a construção de hipótese filogenética
e propondo a revalidação de Wittmackia. No entanto, pela persistência de inúmeros conflitos taxonômicos especialmente em
Aechmea, optou-se neste momento, por adotar a circunscrição de Aguirre-Santoro et al. (2015) para Ronnbergia os quais aceitam
dois centros de diversidade para o gênero: um na Colômbia e na América Central/Caribe e outro no Nordeste do Brasil. Assim,
são aqui descritas quatro espécies de ocorrência no Brasil, endêmicas do estado da Bahia.

Forma de Vida
Erva

Substrato
Epífita, Terrícola

DISTRIBUIÇÃO

Nativa, não é endêmica do Brasil

Domínios Fitogeográficos
Mata Atlântica

Tipos de Vegetação
Floresta Ombrófila (Floresta Pluvial)

Distribuição Geográfica
Ocorrências confirmadas
Nordeste (Bahia)

CHAVE DE IDENTIFICAÇÃO

1. Planta menor que 20cm, folhas avermelhadas .. R. neoregelioides
1’. Planta maior que 20cm, folhas verdes a vináceas .. 2
 
 2. Inflorescência pendente, exserta .. R. brasiliensis
 2’. Inflorescência ereta, inclusa na roseta .. 3
 
3. Planta 40 à 56cm, pedúnculo até 8cm, inflorescência capituliforme, bráctea floral alva .. R. carvalhoi
3’. Planta 22 à 51cm, pedúnculo maior que 8cm, inflorescência espiciforme, bráctea floral verde .. R. silvana
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Angiospermas Bromeliaceae A.Juss.
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Angiospermas Bromeliaceae A.Juss.

Ronnbergia brasiliensis E.Pereira &
L.A.Penna
Tem como sinônimo
heterotípico Streptocalyx laxiflorus Baker
heterotípico Streptocalyx subintegerrimus Philcox

DESCRIÇÃO

Folha: tamanho da planta(s) maior(es) que 20 cm; lâmina(s) verde a vinácea. Inflorescência: densidade(s) da
inflorescência(s) laxa(s); posição pendente(s); posição em relação à roseta(s) exserta(s).

DESCRIÇÃO ADICIONAL

Planta de 22 à 45cm. Folhas pouco serrilhadas, bainha vinácea, lâmina verde a vinácea. Pedúnculo verde (inferior), vináceo-
avermelhado (superior), verde quando em frutificação. Brácteas do pedúnculo semelhante às folhas. Inflorescência simples,
pendente. Flor séssil. Bráctea floral vináceo-avermelhada, menor que a sépala. Sépala mucronada, verde (ápice violeta) ou
completamente violeta (ápice mais escuro), até 5,5mm. Pétala alvo-violácea. Estigma lilacino. Estames alvos. Frutos verdes.

Forma de Vida
Erva

Substrato
Epífita

DISTRIBUIÇÃO

Nativa, é endêmica do Brasil

Domínios Fitogeográficos
Mata Atlântica

Tipos de Vegetação
Floresta Ombrófila (Floresta Pluvial)

Distribuição Geográfica
Ocorrências confirmadas
Nordeste (Bahia)

MATERIAL TESTEMUNHO

J.A. Siqueira Filho, 1400, HVASF,  (HVASF001638), Bahia
G. Martinelli, 15391, RB, 342855,  (RB00140967), Bahia
J.A. Siqueira Filho, 2510, HVASF,  (HVASF011237), Bahia
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Angiospermas Bromeliaceae A.Juss.

Ronnbergia carvalhoi Martinelli & Leme
DESCRIÇÃO

Folha: tamanho da planta(s) maior(es) que 20 cm; lâmina(s) verde. Inflorescência: densidade(s) da inflorescência(s)
congesta(s); posição ereta(s); posição em relação à roseta(s) inclusa(s).

DESCRIÇÃO ADICIONAL

Planta de 40 à 56cm. Folhas pouco serrilhadas, bainha vinácea a marrom, lâmina verde. Pedúnculo verde-alvacento,
curto. Brácteas do pedúnculo semelhante às folhas, verde-alvacentas. Inflorescência simples, ereta, inclusa na
roseta. Flor séssil. Bráctea floral alva. Sépala alva. Pétala alva. Frutos verdes.

Forma de Vida
Erva

Substrato
Epífita

DISTRIBUIÇÃO

Nativa, é endêmica do Brasil

Domínios Fitogeográficos
Mata Atlântica

Tipos de Vegetação
Floresta Ombrófila (Floresta Pluvial)

Distribuição Geográfica
Ocorrências confirmadas
Nordeste (Bahia)

MATERIAL TESTEMUNHO

G. Martinelli, 9695, MBM, US, CEPEC, RB, 216875,  (RB00287239), Bahia, Typus
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Angiospermas Bromeliaceae A.Juss.

Ronnbergia neoregelioides Leme
DESCRIÇÃO

Folha: tamanho da planta(s) menor que 20 cm; lâmina(s) verde a vermelha. Inflorescência: densidade(s) da inflorescência(s)
congesta(s); posição ereta(s); posição em relação à roseta(s) exserta(s).

DESCRIÇÃO ADICIONAL

Planta de até 19cm. Folhas bainha vinácea (indivíduo jovem) e vermelha (indivíduo adulto), lâmina verde a
vermelha. Pedúnculo verde. Brácteas do pedúnculo verdes, imbrincadas. Inflorescência simples, ereta. Bráctea
floral verde. Sépala verde, lanugem alva.  Pétala alvo 9base) e ápice azul-lilacino. Estigma alvo. Estames alvos. 

Forma de Vida
Erva

Substrato
Epífita, Terrícola

DISTRIBUIÇÃO

Nativa, é endêmica do Brasil

Domínios Fitogeográficos
Mata Atlântica

Tipos de Vegetação
Floresta Ombrófila (Floresta Pluvial)

Distribuição Geográfica
Ocorrências confirmadas
Nordeste (Bahia)

MATERIAL TESTEMUNHO

E.M.C. Leme, 4368, RB, 560441,  (RB00738644), Bahia
E.M.C. Leme, 4368, HB, Bahia
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Angiospermas Bromeliaceae A.Juss.

Ronnbergia silvana Leme
DESCRIÇÃO

Folha: tamanho da planta(s) maior(es) que 20 cm; lâmina(s) verde. Inflorescência: densidade(s) da inflorescência(s)
congesta(s); posição ereta(s); posição em relação à roseta(s) inclusa(s).

DESCRIÇÃO ADICIONAL

Folhas bainha verde (poucas vezes vinácea), lâmina verde.  Inflorescência simples, ereta, inclusa na roseta.  Bráctea
floral verde. Frutos imaturos verdes.

Forma de Vida
Erva

Substrato
Epífita

DISTRIBUIÇÃO

Nativa, é endêmica do Brasil

Domínios Fitogeográficos
Mata Atlântica

Tipos de Vegetação
Floresta Ombrófila (Floresta Pluvial)

Distribuição Geográfica
Ocorrências confirmadas
Nordeste (Bahia)

MATERIAL TESTEMUNHO

E.M.C. Leme, 5305, CEPEC, ,  (CEPEC00107893), Bahia, Typus
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Angiospermas Bromeliaceae A.Juss.

Sincoraea Ule
Este tratamento é composto pelos seguintes táxons: Sincoraea, Sincoraea albopicta, Sincoraea amoena, Sincoraea burle-marxii,
Sincoraea hatschbachii, Sincoraea heleniceae, Sincoraea humilis, Sincoraea mucugensis, Sincoraea navioides, Sincoraea
ophiuroides, Sincoraea rafaelii, Sincoraea ulei.

COMO CITAR

Louzada, R.B. 2020. Sincoraea in Flora do Brasil 2020. Jardim Botânico do Rio de Janeiro. Disponível em: http://
floradobrasil.jbrj.gov.br/reflora/floradobrasil/FB46914.

DESCRIÇÃO

Plants saxicolous, stoloniferous in all populations observed, with inconspicuous
short stems covered by the leaf sheaths. Leaves forming a distinct rosette, straight, arcuate
or falcate; leaf sheaths imbricate, triangular, white-greenish, lepidote to glabrous,
margins serrate; leaf blades coriaceous to subcoriaceous, linear-triangular to narrowlytriangular,
flat to concave, lepidote to sparsely lepidote on both surfaces, margins
serrate, prickles densely or laxly arranged. Inflorescence sessile, simple or compound;
primary bracts foliaceous or subfoliaceous. Floral bracts green or red, margins serrate
to serrulate, apex pungent. Flowers sessile; sepals free, erect to suberect, asymmetric or
rarely symmetric, apex acute, acuminate, mucronate or mucronulate; petals free, white,
spathulate, with two callosities laterally placed to the filaments, margins entire, apex
obtuse. Petal appendages sacciform, lacerate or digitate. Epigynous tube present or
absent. Stamen included; filaments filiform, first whorl free, second whorl adnate to
the petals; anthers, dorsifixed obtuse. Stigma simple-erect. Fruits ovoid, with persistent
sepals. Seeds ovoid, striate.

Forma de Vida
Erva

Substrato
Rupícola

DISTRIBUIÇÃO

Nativa, é endêmica do Brasil

Domínios Fitogeográficos
Caatinga

Tipos de Vegetação
Campo Rupestre

Distribuição Geográfica
Ocorrências confirmadas
Nordeste (Bahia)
Sudeste (Minas Gerais)

CHAVE DE IDENTIFICAÇÃO

1 Inflorescence simple..........................................2
Inflorescence compound (rarely simple in S. ulei)...................5
2 Sepals without glandular trichomes
............................................... S. hatschbachii
Sepals with glandular trichomes.................................3
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Angiospermas Bromeliaceae A.Juss.

3 Sepals narrowly triangular (6:1 or 3:1).....................S. humilis
Sepals triangular (2:1 or 3:2)...................................4
4 Leaf blades 2–2.3 Å~ 0.4–0.7 cm; petals c. 2.5 cm long; Jacobina-BA
................................................. S. navioides
Leaf blades 2.5–7 Å~ 0.3–0.4 cm; petals c. 2 cm long; Mucuge-BA
................................................ S. mucugensis
5 Floral bracts and sepals pink to red ..............................6
Floral bracts and sepals green...................................9
6 Leaf blades abaxially densely lepidote (completely covered by scales).....7
Leaf blade abaxially laxly lepidote...............................8
7 Leaf blades adaxially glabrous or sparsely lepidote at the base; petal
apex subacute ..................................S. burle-marxii
Leaf blades adaxially densely lepidote at the base; petal apex obtuse
..................................................... S. ulei
8 Leaf blades 0.5–1 cm wide, marginal prickles 1.5–3 mm long; floral bracts
c. 1.8 Å~ 1 cm, anthers 3.2–3.5 mm long.................. S. amoena
Leaf blades 0.2–0.4 cm wide; marginal prickles 0.3–0.4 mm long; floral
bracts 0.9–1.2 Å~ 0.7; anthers c. 2.5 cm long ............ S. ophiuroides
9 Leaf blades with a white wooly-lepidote ring surrounding the
inflorescence ..................................... S. albopicta
Leaf blades with a green and glabrous ring surrounding the
inflorescence.............................................10
10 Leaf blades c. 1.5 cm wide, margins densely serrate ......... S. heleniceae
Leaf blades 0.4–0.7 cm wide, margins laxly serrate ........... S. rafaelii
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Angiospermas Bromeliaceae A.Juss.

Sincoraea albopicta (Philcox) Louzada &
Wand.
Tem como sinônimo
basiônimo Orthophytum albopictum Philcox

DESCRIÇÃO

Caule: comprimento curto(s) caulescente(s). Folha: consistência fortemente coriácea(s); cor verde na(s) base vermelha para o
ápice(s); face(s) abaxial densamente lepidota(s); face(s) adaxial lepidota(s) na(s) base glabra(s) para o ápice(s); forma linear(es)
triangular(es); orientação patente(s)/arqueada(s). Inflorescência: ramificação(ções) composta(s); tipo séssil(eis). Flor: forma
das sépala(s) estreitamente triangular(es); cor das sépala(s) verde; indumento das sépala(s) lepidota(s); indumento das
pétala(s) glabra(s).

Forma de Vida
Erva

Substrato
Rupícola

DISTRIBUIÇÃO

Nativa, é endêmica do Brasil

Domínios Fitogeográficos
Caatinga

Tipos de Vegetação
Campo Rupestre

Distribuição Geográfica
Ocorrências confirmadas
Nordeste (Bahia)

MATERIAL TESTEMUNHO

Storr, R.M., 122, CEPEC,  (CEPEC00052789), K,  (K000294481), Bahia, Typus
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Angiospermas Bromeliaceae A.Juss.

Sincoraea amoena Ule
Tem como sinônimo
homotípico Orthophytum amoenum (Ule) L.B.Sm.

DESCRIÇÃO

Caule: comprimento curto(s) caulescente(s). Folha: consistência coriácea(s); cor rósea na(s) base vermelha para o ápice(s);
face(s) abaxial esparsamente lepidota(s); face(s) adaxial glabra(s); forma linear(es) triangular(es); orientação arqueada(s).
Inflorescência: ramificação(ções) composta(s); tipo séssil(eis). Flor: forma das sépala(s) triangular(es); cor das sépala(s)
vermelha; indumento das sépala(s) glabra(s); indumento das pétala(s) glabra(s).

Forma de Vida
Erva

Substrato
Rupícola

DISTRIBUIÇÃO

Nativa, é endêmica do Brasil

Domínios Fitogeográficos
Caatinga

Tipos de Vegetação
Campo Rupestre

Distribuição Geográfica
Ocorrências confirmadas
Nordeste (Bahia)

MATERIAL TESTEMUNHO

E. H. G. Ule, 7106, B (B 10 0247113), Typus

1808

Coleção Flora do Brasil 2020 - Jardim Botânico do Rio de Janeiro



Angiospermas Bromeliaceae A.Juss.

Sincoraea burle-marxii (L.B.Sm. & Read)
Louzada & Wand.
Tem como sinônimo
basiônimo Orthophytum burle-marxii L.B.Sm. & R.W.Read
heterotípico Orthophytum burle-marxii  var.  seabrae Rauh
heterotípico Orthophytum roseum Leme

DESCRIÇÃO

Caule: comprimento curto(s) caulescente(s). Folha: consistência fortemente coriácea(s); cor vermelha na(s) base verde
para o ápice(s)/rósea na(s) base vermelha para o ápice(s); face(s) abaxial densamente lepidota(s); face(s) adaxial densamente
lepidota(s)/esparsamente lepidota(s); forma linear(es) triangular(es); orientação patente(s)/arqueada(s). Inflorescência:
ramificação(ções) composta(s); tipo séssil(eis). Flor: forma das sépala(s) estreitamente triangular(es); cor das sépala(s)
vermelha; indumento das sépala(s) lepidota(s); indumento das pétala(s) glabra(s).

Forma de Vida
Erva

Substrato
Rupícola

DISTRIBUIÇÃO

Nativa, é endêmica do Brasil

Domínios Fitogeográficos
Caatinga

Tipos de Vegetação
Campo Rupestre

Distribuição Geográfica
Ocorrências confirmadas
Nordeste (Bahia)

MATERIAL TESTEMUNHO

Ganev, W., 2685, HUEFS (HUEFS016283), Bahia
J. Bogner, 1311, US, Bahia, Typus
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Angiospermas Bromeliaceae A.Juss.

Sincoraea hatschbachii (Leme) Louzada &
Wand.
Tem como sinônimo
basiônimo Orthophytum hatschbachii Leme

DESCRIÇÃO

Caule: comprimento curto(s) caulescente(s). Folha: consistência fortemente coriácea(s); cor verde na(s) base vermelha para
o ápice(s); face(s) abaxial esparsamente lepidota(s); face(s) adaxial glabra(s); forma linear(es) triangular(es); orientação
patente(s). Inflorescência: ramificação(ções) simples; tipo séssil(eis). Flor: forma das sépala(s) triangular(es); cor das
sépala(s) verde; indumento das sépala(s) glabra(s); indumento das pétala(s) glabra(s).

Forma de Vida
Erva

Substrato
Rupícola

DISTRIBUIÇÃO

Nativa, é endêmica do Brasil

Domínios Fitogeográficos
Caatinga

Tipos de Vegetação
Campo Rupestre

Distribuição Geográfica
Ocorrências confirmadas
Nordeste (Bahia)

MATERIAL TESTEMUNHO

G. Hatschbach, 56827, MBM (MBM151223), Bahia, Typus
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Angiospermas Bromeliaceae A.Juss.

Sincoraea heleniceae (Leme) Louzada &
Wand.
Tem como sinônimo
basiônimo Orthophytum heleniceae Leme

DESCRIÇÃO

Caule: comprimento curto(s) caulescente(s). Folha: consistência coriácea(s); cor verde na(s) base vermelha para o ápice(s);
face(s) abaxial glabra(s); face(s) adaxial glabra(s); forma linear(es)/linear(es) triangular(es); orientação arqueada(s).
Inflorescência: ramificação(ções) simples; tipo séssil(eis). Flor: forma das sépala(s) estreitamente triangular(es); cor das
sépala(s) verde; indumento das sépala(s) com tricoma(s) simples; indumento das pétala(s) com tricoma(s) glandular(es).

Forma de Vida
Erva

Substrato
Rupícola

DISTRIBUIÇÃO

Nativa, é endêmica do Brasil

Domínios Fitogeográficos
Caatinga

Tipos de Vegetação
Campo Rupestre

Distribuição Geográfica
Ocorrências confirmadas
Nordeste (Bahia)

MATERIAL TESTEMUNHO

M.G.L. Wanderley, 2544, ALCB (ALCB010782), Bahia
O. Ribeiro & H. Ribeiro, s.n., HB, Bahia, Typus
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Angiospermas Bromeliaceae A.Juss.

Sincoraea humilis (L.B.Sm.) Louzada &
Wand.
Tem como sinônimo
basiônimo Orthophytum humile L.B.Sm.

DESCRIÇÃO

Caule: comprimento curto(s) caulescente(s). Folha: consistência coriácea(s); cor rósea na(s) base vermelha para o ápice(s);
face(s) abaxial densamente lepidota(s); face(s) adaxial densamente lepidota(s); forma linear(es); orientação arqueada(s).
Inflorescência: ramificação(ções) simples; tipo séssil(eis). Flor: forma das sépala(s) estreitamente triangular(es); cor das
sépala(s) verde; indumento das sépala(s) com tricoma(s) simples; indumento das pétala(s) com tricoma(s) glandular(es).

Forma de Vida
Erva

Substrato
Rupícola

DISTRIBUIÇÃO

Nativa, é endêmica do Brasil

Domínios Fitogeográficos
Caatinga

Tipos de Vegetação
Campo Rupestre

Distribuição Geográfica
Ocorrências confirmadas
Sudeste (Minas Gerais)

MATERIAL TESTEMUNHO

B. Maguire, 49288, US,  (US00091420), NY,  (NY00247182), Minas Gerais, Typus
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Angiospermas Bromeliaceae A.Juss.

Sincoraea mucugensis (Wand. & A.A.
Conc.) Louzada & Wand.
Tem como sinônimo
basiônimo Orthophytum mucugense Wand.& Conc.

DESCRIÇÃO

Caule: comprimento curto(s) caulescente(s). Folha: consistência coriácea(s); cor vermelha na(s) base verde para o ápice(s);
face(s) abaxial esparsamente lepidota(s); face(s) adaxial glabra(s); forma linear(es) triangular(es); orientação arqueada(s).
Inflorescência: ramificação(ções) simples; tipo séssil(eis). Flor: forma das sépala(s) estreitamente triangular(es); cor das
sépala(s) verde; indumento das sépala(s) com tricoma(s) glandular(es); indumento das pétala(s) glabra(s).

Forma de Vida
Erva

Substrato
Rupícola

DISTRIBUIÇÃO

Nativa, é endêmica do Brasil

Domínios Fitogeográficos
Caatinga

Tipos de Vegetação
Campo Rupestre

Distribuição Geográfica
Ocorrências confirmadas
Nordeste (Bahia)

MATERIAL TESTEMUNHO

M.G.L. Wanderley, 2540, SP, 453024,  (SP002566), SP, 453024a,  (SP002567), Bahia, Typus
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Angiospermas Bromeliaceae A.Juss.

Sincoraea navioides (L.B.Sm.) Louzada &
Wand.
Tem como sinônimo
basiônimo Cryptanthopsis navioides L.B.Sm.
homotípico Orthophytum navioides (L.B.Sm.) L.B.Sm.

DESCRIÇÃO

Caule: comprimento curto(s) caulescente(s). Folha: consistência coriácea(s); cor vermelha na(s) base verde para o ápice(s);
face(s) abaxial esparsamente lepidota(s); face(s) adaxial densamente lepidota(s); forma linear(es); orientação patente(s)/
arqueada(s). Inflorescência: ramificação(ções) simples; tipo séssil(eis). Flor: forma das sépala(s) estreitamente triangular(es);
cor das sépala(s) verde; indumento das sépala(s) com tricoma(s) glandular(es); indumento das pétala(s) glabra(s).

Forma de Vida
Erva

Substrato
Rupícola

DISTRIBUIÇÃO

Nativa, é endêmica do Brasil

Domínios Fitogeográficos
Caatinga

Tipos de Vegetação
Campo Rupestre

Distribuição Geográfica
Ocorrências confirmadas
Nordeste (Bahia)

MATERIAL TESTEMUNHO

M.B. Foster, 90, US,  (US00091424), GH,  (GH00029162), Bahia, Typus
M.B. Foster, 90, SP, 54668,  (SP001779), R, 32342,  (R000032342), Bahia, Typus
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Angiospermas Bromeliaceae A.Juss.

Sincoraea ophiuroides (Louzada & Wand.)
Louzada & Wand.
Tem como sinônimo
basiônimo Orthophytum ophiuroides Louzada & Wand.

DESCRIÇÃO

Caule: comprimento curto(s) caulescente(s). Folha: consistência coriácea(s); cor vermelha na(s) base verde para o ápice(s);
face(s) abaxial esparsamente lepidota(s); face(s) adaxial glabra(s); forma linear(es); orientação patente(s)/arqueada(s).
Inflorescência: ramificação(ções) composta(s); tipo séssil(eis). Flor: forma das sépala(s) estreitamente triangular(es); cor das
sépala(s) vermelha; indumento das sépala(s) glabra(s); indumento das pétala(s) glabra(s).

Forma de Vida
Erva

Substrato
Rupícola

DISTRIBUIÇÃO

Nativa, é endêmica do Brasil

Domínios Fitogeográficos
Caatinga

Tipos de Vegetação
Campo Rupestre

Distribuição Geográfica
Ocorrências confirmadas
Nordeste (Bahia)

MATERIAL TESTEMUNHO

M.G.L. Wanderley, 2532, SP, 384545,  (SP001780), Bahia, Typus
M.G.L. Wanderley, 2532, HUEFS, 384545 (HUEFS146556), Bahia, Typus
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Angiospermas Bromeliaceae A.Juss.

Sincoraea rafaelii (Leme) Louzada &
Wand.
Tem como sinônimo
basiônimo Orthophytum rafaelii Leme

DESCRIÇÃO

Caule: comprimento curto(s) caulescente(s). Folha: consistência coriácea(s); cor verde na(s) base vermelha para o ápice(s);
face(s) abaxial densamente lepidota(s); face(s) adaxial esparsamente lepidota(s); forma linear(es)/linear(es) triangular(es);
orientação patente(s)/arqueada(s). Inflorescência: ramificação(ções) composta(s); tipo séssil(eis). Flor: forma das sépala(s)
estreitamente triangular(es); cor das sépala(s) verde; indumento das sépala(s) lepidota(s); indumento das pétala(s) glabra(s).

Forma de Vida
Erva

Substrato
Rupícola

DISTRIBUIÇÃO

Nativa, é endêmica do Brasil

Domínios Fitogeográficos
Caatinga

Tipos de Vegetação
Campo Rupestre

Distribuição Geográfica
Ocorrências confirmadas
Nordeste (Bahia)

MATERIAL TESTEMUNHO

Oliveira, s.n., RB, 552871,  (RB00846788), Bahia, Typus
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Angiospermas Bromeliaceae A.Juss.

Sincoraea ulei (Louzada & Wand.)
Louzada & Wand.
Tem como sinônimo
basiônimo Orthophytum ulei Louzada & Wand.

DESCRIÇÃO

Caule: comprimento curto(s) caulescente(s). Folha: consistência fortemente coriácea(s); cor rósea; face(s) abaxial densamente
lepidota(s); face(s) adaxial densamente lepidota(s); forma linear(es) triangular(es); orientação arqueada(s). Inflorescência:
ramificação(ções) simples/composta(s); tipo séssil(eis). Flor: forma das sépala(s) estreitamente triangular(es); cor das
sépala(s) rósea; indumento das sépala(s) lepidota(s); indumento das pétala(s) glabra(s).

Forma de Vida
Erva

Substrato
Rupícola

DISTRIBUIÇÃO

Nativa, é endêmica do Brasil

Domínios Fitogeográficos
Caatinga

Tipos de Vegetação
Campo Rupestre

Distribuição Geográfica
Ocorrências confirmadas
Nordeste (Bahia)

MATERIAL TESTEMUNHO

R.B. Louzada, 91, SP, 402484,  (SP001783), SP, 402484a,  (SP001784), Bahia, Typus
R.B. Louzada, 91, HUEFS, 402484 (HUEFS186069), Bahia, Typus
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Steyerbromelia L.B.Sm.
Este tratamento é composto pelos seguintes táxons: Steyerbromelia, Steyerbromelia plowmanii.

COMO CITAR

Forzza, R.C. 2020. Steyerbromelia in Flora do Brasil 2020. Jardim Botânico do Rio de Janeiro. Disponível em: http://
floradobrasil.jbrj.gov.br/reflora/floradobrasil/FB607648.

DESCRIÇÃO

Ervas em geral de médio a grande porte, 1,5-3 m alt., terrestres ou raramente rupícolas. Folhas rosuladas, polísticas, não formando
tanque; bainhas distintas; lâminas coriáceas, triangular-lanceoladas com margem espinescente ou mais raramente inteira.
Pedúnculo presente e bem desenvolvido. Inflorescência em duplo ou triplo racemo heterotético, laxa; brácteas florais reduzidas.
Flores sésseis, actinomorfas; sépalas livres, menores que as pétalas, glabras; pétalas livres, brancas, com apêndices; estames
em geral inclusos com filetes livres; ovário súpero até parcialmente ínfero. Fruto cápsula com deiscência loculicida e septicída.
Sementes falcadas-elipsóides, com ala única. 

COMENTÁRIO

Steyerbromeliaé um gênero segregado de Navia, endêmico do Escudo das Guianas e que abriga nove espécies (Aguirre-Santoro
et al. 2015). No Brasil apenas um táxon é registrado, S. plowmanii, que ocorre no Parque Nacional do Pico da Neblina, AM
(Barbosa-Silva et al. 2016). 

Forma de Vida
Erva

Substrato
Terrícola

DISTRIBUIÇÃO

Nativa, não é endêmica do Brasil

Domínios Fitogeográficos
Amazônia

Tipos de Vegetação
Vegetação Sobre Afloramentos Rochosos

Distribuição Geográfica
Ocorrências confirmadas
Norte (Amazonas)

BIBLIOGRAFIA

Aguirre-Santoro, J., Betancur, J. & Holst, B.K. 2015. Three New Additions to the Guayana Shield-endemic
Steyerbromelia (Bromeliaceae) for Colombia with Comments on the Problematic Generic Delimitation within the Subfamily
Navioideae. Syst. Bot. 40(3): 737-745.
Barbosa-Silva R.G., Labiak P.H., Gil A.S.B., Goldenberg R., Michelangeli F.A., Martinelli G., Coelho M.A.N., Zappi D.C.,
Forzza R.C. 2016. Over the hills and far away: new plant re- cords for the Guayana Shield in Brazil. Brittonia 68: 397–408.
Givnish, T. J., K. C. Millam, P.E. Berry & K. J. Sytsma. 2007. Phylogeny, adaptive radiation, and historical biogeography of
Bromeliaceae inferred from ndhF sequence data. Aliso 23: 3–26.
Holst, B. K. 1997. Bromeliaceae. Pp. 548–676 in Flora of the Venezuelan Guayana vol. 3, eds. J. A. Steyermark, P. E. Berry, and
B. K. Holst. St. Louis: Missouri Botanical Garden Press.
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Steyerbromelia plowmanii (L.B.Sm.,
Steyerm. & H.Rob.) H.Rob. & D.Taylor
Tem como sinônimo
basiônimo Navia plowmanii L.B.Sm., Steyerm. & H.Rob.

DESCRIÇÃO

Erva terrestre, ca. 1,7 m alt. Lâmina foliar lanceolada, 25-50 cm compr., 2,3-3 cm larg., verde, margem espinescente; bainha
castanha. Pedúnculo presente, verde; brácteas do pedúnculo triangular-lanceoladas, maiores que os entrenós no terço médio,
menores que os entrenós no terço superior. Inflorescência triplo racemo heterotético, raque glabra, brácteas primárias castanhas,
menores que a parte estéril do ramo de primeira ordem; brácteas florais diminutas, verdes. Flores sésseis; sépalas ovais, verdes,
glabras, mais curtas que as pétalas; pétalas brancas, imbricadas na antese; estames e estigma inclusos. 

COMENTÁRIO

Steyerbromelia plowmanii é a única espécie do gênero que ocorre em território brasileiro, na região do Pico da Neblina, onde
forma grandes populações em campos úmidos. 

Forma de Vida
Erva

Substrato
Terrícola

DISTRIBUIÇÃO

Nativa, não é endêmica do Brasil

Domínios Fitogeográficos
Amazônia

Tipos de Vegetação
Vegetação Sobre Afloramentos Rochosos

Distribuição Geográfica
Ocorrências confirmadas
Norte (Amazonas)

MATERIAL TESTEMUNHO

G. Martinelli, 17813, RB, , , ,  (RB00806140), Amazonas
A.H. Gentry, 46713, US,  (US01935113), Amazonas
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Stigmatodon Leme, G.K.Br. & Barfuss
Este tratamento é composto pelos seguintes táxons: Stigmatodon, Stigmatodon amadoi, Stigmatodon apparicianus, Stigmatodon
attenuatoides, Stigmatodon belloi, Stigmatodon bifidus, Stigmatodon brassicoides, Stigmatodon costae, Stigmatodon croceanus,
Stigmatodon euclidianus, Stigmatodon fontellanus, Stigmatodon francae, Stigmatodon funebris, Stigmatodon gastinianus,
Stigmatodon goniorachis, Stigmatodon harrylutheri, Stigmatodon magnibracteatus, Stigmatodon multifoliatus, Stigmatodon
plurifolius, Stigmatodon rosulatulus, Stigmatodon sanctateresensis.

COMO CITAR

Costa, A.F., Couto, D.R. 2020. Stigmatodon in Flora do Brasil 2020. Jardim Botânico do Rio de Janeiro. Disponível em: http://
floradobrasil.jbrj.gov.br/reflora/floradobrasil/FB603948.

DESCRIÇÃO

Ervas rupícolas (epilíticas), ca. 18-120 cm alt.; caule geralmente desenvolvido, longo. Folhas coriáceas, formando uma roseta
infundibuliforme ou raramente utriculiforme; bainhas geralmente elípticas, às vezes ovais, obovais e oblongas, densamente
lepidotas, coriácea; lâminas geralmente triangulares, raramente lineares e linguladas, frequentemente apresentando margens
truncadas de até 2 mm em espessura, densamente lepidota em ambas as faces na maioria das espécies, em alguns casos com
tricomas branco-cinéreos obscurecendo totalmente a coloração das lâminas, conferindo um coloração prateada-acinzentada
em várias espécies. Inflorescência simples ou composta, multiflora; pedúnculo ereto, subereto ou recurvado, robusto ou
delgado, glabro; brácteas do pedúnculo imbricadas ou laxas, geralmente ovais e elípticas, lisas ou fortemente nervado-sulcadas,
densamente lepidotas em ambas as faces, raramente com cera epicuticular; brácteas florais verdes, estramíneas ou vinosas,
ovais ou orbiculares, largo-ovais, geralmente glabras ou glabrescentes, não-carenadas ou levemente carenadas, secundas com as
flores na antese, coriáceas. Flores noturnas, vistosas, geralmente odoríferas, dísticas, secundas na antese, pediceladas; sépalas
livres, verdes, verde-vinosas, verde-amareladas, elípticas, ovais, oblongas, obovais, ápice obtuso, emarginado, arredondado,
simétricas, geralmente glabras, mas podem apresentar tricomas esparsos, coriáceas, geralmente crassas próximo à base; pétalas
livres, esverdeadas, verde-amareladas, branco-esverdeadas ou alvas, geralmente obovais, ápice arredondado, obtuso e emarginado,
simétricas, formando uma corola campanulada, com 2 apêndices basais adnatos às pétalas; estames inclusos, geralmente dispostos
com três de cada lado da corola; filetes complanados, livres; anteras dosifixas próximo à base; ovário súpero; óvulos caudados;
estilete mais longo do que o ovário, incluso ou exserto à corola; estigma tubolaciniado. Frutos cápsulas com deiscência septicida;
sementes numerosas, castanhas, com coma basal mais longo do que a semente propriamente dita e um pequeno apêndice na
extremidade apical.

COMENTÁRIO

Stigmatodon (Tillandsioideae) é um gênero segregado de Vriesea Lindl., que pertence a subtribo Vrieseinae (Barfuss et al. 2016),
endêmico da região sudeste do Brasil (ES, RJ e MG). É um gênero rupícola (epilítico) restrito as faces verticais e de difícil acesso
de grandes afloramentos rochosos granitóides (inselbergs) da Mata Atlântica, desde próximo ao nível do mar, até ca. 1000 m
de elevação, principalmente em inselbergs de terras baixas, situados entre 150-600 m (Couto et al. 2020a; de Paula et al. 2020).
Devido a especificidade de hábitat, suas populações só podem ser acessadas com uso de técnicas e equipamentos específicos
de escalada em rocha, o que ajuda a explicar o baixo número de espécimes depositados em coleções científicas (Couto et al.
2020b). Stigmantodon possui centro de diversidade no estado do Espírito Santo, onde são encontrados 65% de suas espécies. O
gênero pode ser caracterizado por suas folhas coriáceas, crassas, densamente cobertas por tricomas, flores noturnas, secundas na
antese, pétalas livres, portando apêndices basais, corola campanulada, estames geralmente dispostos com três em cada lado lateral
da corola e estigma tubolaciniado, este último, único entre as Tillandsioideae (Leme & Brown 2004, Barfuss et al. 2016; Couto et
al. 2020a, b).
Recentes estudos filogenéticos têm evidenciado o parafiletismo de Stigmatodon (Couto 2017; Kessous et al. 2020; Machado et
al. 2020). Assim, uma nova circunscrição para o gênero está sendo proposta por Couto et al. (submetido), que irá ampliar sua
diversidade e seus limites morfológicos e ecológicos. 

Forma de Vida
Erva
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Substrato
Rupícola

DISTRIBUIÇÃO

Nativa, é endêmica do Brasil

Domínios Fitogeográficos
Mata Atlântica

Tipos de Vegetação
Vegetação Sobre Afloramentos Rochosos

Distribuição Geográfica
Ocorrências confirmadas
Sudeste (Espírito Santo, Minas Gerais, Rio de Janeiro)

CHAVE DE IDENTIFICAÇÃO

Chave de identificação para espécies de Stigmatodon
1. Inflorescência simples .. 2
1’. Inflorescência composta .. 15
2. Lâminas acima de 10 cm de comprimento .. 3
2’. Lâminas menores que 10 cm de comprimento .. 13
3. Roseta utricular, não formando tanque, (ES) .. S. plurifolius
3’. Roseta infundibuliforme, formando tanque .. 4
4. Brácteas florais com ausência de nervuras e sulcos na antese, (ES e RJ) .. 5
4’. Brácteas florais fortemente nervado-sulcado na antese, (ES) .. 8
5. Lâmina verde-vinosa com máculas purpúreas, (RJ) .. S. brassicoides
5’. Lâmina verde-claro ou verde-escura sem máculas purpúreas .. 6
6. Lâmina com estrias transversais alvo lepidotas, ápice agudo, (RJ) .. S. goniorachis
6’. Lâmina sem presença de estrias transversais, ápice acuminado-caudado .. 7
7. Lâmina com tricomas incolores, não obscurecendo a cor da lâmina, subcoriácea, inselbergs litorâneos, (RJ) .. S. costae
7’. Lâmina com tricomas branco-cinéreos, obscurecendo ou não a coloração da lâmina, coriácea, inselbergs interioranos, (ES) .. 8
8. Margem da lâmina não truncada .. S. multifoliatus
8’. Margem da lâmina truncada, > 1 mm em espessura .. 9
9. Tricomas ocultam parcialmente a coloração da lâmina, conferindo uma coloração verde-cinérea .. S. apparicianus
9’. Tricomas ocultam a coloração da lâmina, conferindo uma coloração cinérea .. 10
10. Brácteas do pedúnculo oval-lanceoladas, brácteas florais avermelhada/castanha .. S. magnibracteatus
10’. Brácteas do pedúnculo ovais, brácteas florais verde/vinácea, ou estramínea .. 11
11. Ápice da lâmina agudo/ caudado, flores acima de 4,6 cm comprimento .. S. euclidianus
11’. Ápice da lâmina acuminado a acuminado/ caudado, flores entre 3,1-4,5 cm comprimento .. 12
12. Brácteas do pedúnculo laxas, sépalas elípticas, apêndices petalíneos com ápice bífido-caudado .. S. bifidus
12’. Brácteas do pedúnculo imbricadas, sépalas oblongas a ovais, apêndices petalíneos com ápice acuminado/ dentado .. S.
harrylutheri
13. Bainha geralmente superando o comprimento da lâmina, ligulada, flores de até 3 cm de compr. .. S. amadoi
13’. Bainha inferior ao comprimento da lâmina, triangular, flores > 3 cm de compr. .. 14
14. Brácteas do pedúnculo elípticas, ápice agudo, 34 × 18 mm, mais longas que os entrenós .. S. sanctateresensis
14’. Brácteas do pedúnculo ovais, ápice obtuso, 19 × 6 mm, mais curtas que os entrenós, (MG) .. S. rosulatulus
15. Lâmina com ápice agudo-apiculado, verde-vinoso, com cera epicuticular, (ES) .. 16
15’. Lâmina com ápice acuminado-caudado ou longo-acuminado, sem cera epicuticular (RJ) .. 18
16. Lâmina sublinear-triangular, pedúnculo ereto a subereto, brácteas florais vinho-escuro .. S. funebris
16’. Lâmina triangular, pedúnculo recurvado, brácteas florais vinosas .. 17
17. Folha verde-vinácea, pedúnculo fortemente recurvado para baixo (pendente) .. S. belloi
17’. Folha verde-clara, pedúnculo recurvado mas não voltado para baixo .. S. attenuatoides
18. Tricomas formando faixas alvas nas lâminas, pedúnculo patente a quase pendente .. S. francae
18’. Tricomas não formando faixas nas lâminas, pedúnculo recurvado, ereto a subereto .. 19
19. Lâmina concolor, acinzentada, pedúnculo recurvado, brácteas do pedúnculo ovais .. S. croceanus
19’. Lâmina discolor, com face abaxial cinérea, pedúnculo ereto a subereto, brácteas do pedúnculo largo-ovais .. S. gastinianus
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Stigmatodon amadoi (Leme) Leme,
G.K.Br. & Barfuss
Tem como sinônimo
basiônimo Vriesea amadoi Leme

DESCRIÇÃO

Caule: propagação vegetativa(s) por broto(s) basal(ais). Folha: tipo de roseta(s) infundibuliforme(s); forma das lâmina(s)
ligulada(s); compr. (cm) da lâmina(s) até 10; ápice(s) da lâmina(s) agudo(s)/apiculado(s); forma da margem(ns) foliar(es)
truncada(s) menor que 1.0 mm; cor da lâmina(s) verde/vinácea; densidade(s) de tricoma(s) em relação a(s) cor das lâmina(s)
tricoma(s) não oculta(s) à cor da lâmina(s); cera epicuticular(es) presente(s). Inflorescência: tipo de ramificação(ções) simples;
orientação do pedúnculo(s) subereto(s); forma das bráctea(s) do pedúnculo(s) oval(ais)/lanceolada(s); sulco(s) / nervura(s)
na(s) bráctea(s) do pedúnculo(s) ausente(s); cor das bráctea(s) floral(ais) verde; ápice(s) das bráctea(s) floral(ais) obtuso(s);
número de flor(es) de 14 a(s) 35. Flor: forma das sépala(s) obovada(s); compr. (cm) das flor(es) até 3.0; sulco(s) / nervura(s)
na(s) bráctea(s) floral(ais) ausente(s); forma do ápice(s) dos apêndice(s) agudo(s)/acuminado(s).

COMENTÁRIO

Stigmatodon amadoi possui distribuição limitada na região centro-oeste e noroeste do estado do ES (Pancas e Águia Branca), com
populações limitadas a grandes paredes verticais de inselbergs de terras baixas. É uma espécie bem circunscrita, apresentando uma
morfologia muito singular dentro do gênero o que a torna facilmente distinguível das demais espécies, principalmente pela lâmina
ligulada (vs. triangulares nas demais espécies), com bainha superando ou igualando o comprimento da lâmina e ainda, pelas flores
distintamente menores.

Forma de Vida
Erva

Substrato
Rupícola

DISTRIBUIÇÃO

Nativa, é endêmica do Brasil

Domínios Fitogeográficos
Mata Atlântica

Tipos de Vegetação
Vegetação Sobre Afloramentos Rochosos

Distribuição Geográfica
Ocorrências confirmadas
Sudeste (Espírito Santo)

MATERIAL TESTEMUNHO

Nahoum, P.I., s.n., HB, 77789, Espírito Santo, Typus
D.R. Couto, 2726, R
E.M.C. Leme, 7347, R

IMAGENS DE CAMPO/ILUSTRAÇÕES
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Figura 1: Stigmatodon amadoi (Leme) Leme, G.K.Br. & Barfuss

Figura 2: Stigmatodon amadoi (Leme) Leme, G.K.Br. & Barfuss

Figura 3: Stigmatodon amadoi (Leme) Leme, G.K.Br. & Barfuss

BIBLIOGRAFIA
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Barfuss, M.H.J.; Till, W.; Leme, E.M.C.; Pinzón, J.P.; Manzanares, J.M.; Halbritter, H.; Samuel, R. & Brown, G.K. (2016)
Taxonomic revision of Bromeliaceae subfam. Tillandsioideae based on a multi-locus DNA sequence phylogeny and morphology.
Phytotaxa (monograph), 279(1): 1-97. 
Couto, D.R. (2017) Revisaõ Taxonômica e Filogenia de Stigmatodon Leme, G.K. Br. & Barfuss (Bromeliaceae - Tillandsioideae).
Tese de Doutorado, Museu Nacional/ UFRJ.
Forzza, R.C.,Costa, A.,Siqueira Filho, J.A.,Martinelli, G.,Monteiro, R.F.,Santos-Silva, F.,Saraiva, D. P.,Paixão-Souza,
B.,Louzada, R.B.,Versieux, L. (2015) Bromeliaceae in Lista de Espécies da Flora do Brasil. Jardim Botânico do Rio de Janeiro.
Disponivel em: <http://floradobrasil.jbrj.gov.br/jabot/floradobrasil/FB6419>.
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Stigmatodon apparicianus (E. Pereira &
Reitz) Leme, G.K.Br. & Barfuss
Tem como sinônimo
basiônimo Vriesea appariciana E.Pereira & Reitz

DESCRIÇÃO

Caule: propagação vegetativa(s) por broto(s) lateral(ais). Folha: tipo de roseta(s) infundibuliforme(s); forma das lâmina(s)
triangular(es); compr. (cm) da lâmina(s) acima de 10; ápice(s) da lâmina(s) longo(s) acuminado(s); forma da margem(ns)
foliar(es) truncada(s) maior(es) que 1.0 mm; cor da lâmina(s) verde/cinérea; densidade(s) de tricoma(s) em relação a(s) cor
das lâmina(s) tricoma(s) oculta(s) parcialmente a(s) cor da lâmina(s); cera epicuticular(es) ausente(s). Inflorescência: tipo de
ramificação(ções) simples; orientação do pedúnculo(s) subereto(s); forma das bráctea(s) do pedúnculo(s) oval(ais); sulco(s) /
nervura(s) na(s) bráctea(s) do pedúnculo(s) presente(s); cor das bráctea(s) floral(ais) estramínea; ápice(s) das bráctea(s)
floral(ais) obtuso(s)/agudo(s); número de flor(es) de 14 a(s) 35. Flor: forma das sépala(s) oval(ais)/elíptica(s); compr. (cm)
das flor(es) de 3.1 até 4.5; sulco(s) / nervura(s) na(s) bráctea(s) floral(ais) presente(s); forma do ápice(s) dos apêndice(s)
fimbriado(s)/dentado(s).

COMENTÁRIO

Stigmatodon apparicianus possui distribuição conhecida para a região noroeste do estado do Espírito Santo, onde ocorre nas
faces verticais de grandes inselbergs, formando populações densas. A presença de lâminas foliares espessamente coriáceas,
com margens truncadas que podem chegar a 2 mm de espessura, densamente lepidotas, brácteas do pedúnculo e florais
fortemente nervado-sulcado na antese e com distribuição restrita ao estado do Espírito Santo, insere esta espécie no complexo
morfológico “Stigmatodon apparicianus”, que inclui S. harrylutheri, S. euclidianus, S. bifidus e S. magnibracteatus. Destas
espécies, S. apparicianus pode ser reconhecida principalmente pelos tricomas esverdeados que obscurecem parcialmente a cor da
lâmina (vs. tricomas cinéreos obscurecendo totalmente a coloração da lâmina nas demais espécies), pela menor largura da lâmina
(2,5-3,5 cm vs. > 4 cm nas demais espécies), pelas pétalas mais estreitas (ca. 10,6 mm vs. > 17 mm) e ainda, pelo ápice das pétalas
obtusos (vs. emarginado) e pelos filetes menores (ca. 16,5 mm compr. vs. acima de 18,5 mm).

Forma de Vida
Erva

Substrato
Rupícola

DISTRIBUIÇÃO

Nativa, é endêmica do Brasil

Domínios Fitogeográficos
Mata Atlântica

Tipos de Vegetação
Vegetação Sobre Afloramentos Rochosos

Distribuição Geográfica
Ocorrências confirmadas
Sudeste (Espírito Santo)

MATERIAL TESTEMUNHO

A.P. Duarte, s.n., HB, 60771, Espírito Santo, Typus
R.C. Forzza, 5767, RB, Espírito Santo
D.R. Couto, 2890, R, Espírito Santo
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A.P. Fontana, 5239, MBML, Espírito Santo

IMAGENS DE CAMPO/ILUSTRAÇÕES

Figura 1: Stigmatodon apparicianus (E. Pereira & Reitz) Leme, G.K.Br. & Barfuss

Figura 2: Stigmatodon apparicianus (E. Pereira & Reitz) Leme, G.K.Br. & Barfuss

Figura 3: Stigmatodon apparicianus (E. Pereira & Reitz) Leme, G.K.Br. & Barfuss
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Angiospermas Bromeliaceae A.Juss.

BIBLIOGRAFIA

BFG (2015) Growing knowledge: an overview of Seed Plant diversity in Brazil. Rodriguésia, v.66, n.4, p.1085-1113. (DOI:
10.1590/2175-7860201566411)
Barfuss, M.H.J.; Till, W.; Leme, E.M.C.; Pinzón, J.P.; Manzanares, J.M.; Halbritter, H.; Samuel, R. & Brown, G.K. (2016)
Taxonomic revision of Bromeliaceae subfam. Tillandsioideae based on a multi-locus DNA sequence phylogeny and morphology.
Phytotaxa, (monograph) 279(1): 1-97. 
Couto, D.R. (2017) Revisão taxonômica e filogenia de Stigmatodon Leme, G.K. Br. & Barfuss (Bromeliaceae - Tillandsioideae).
Tese doutorado. Museu Nacional/ UFRJ.
de Paula, L.F.A.; Forzza, R.C.; Neri, A.V.; Bueno, M.L. & Porembski, S. (2016) Sugar loaf land in south-eastern Brazil: A centre
of diversity for matforming bromeliads on inselbergs. Botanical Journal of the Linnean Society, 181: 459-476.
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Angiospermas Bromeliaceae A.Juss.

Stigmatodon attenuatoides D.R. Couto,
Manhães & A.F. Costa
DESCRIÇÃO

Caule: propagação vegetativa(s) por broto(s) basal(ais). Folha: tipo de roseta(s) infundibuliforme(s); forma das lâmina(s)
estreito(s) triangular(es); compr. (cm) da lâmina(s) acima de 10; ápice(s) da lâmina(s) agudo(s)/acuminado(s); forma
da margem(ns) foliar(es) não truncada(s); cor da lâmina(s) verde clara; densidade(s) de tricoma(s) em relação a(s)
cor das lâmina(s) tricoma(s) não oculta(s) à cor da lâmina(s); cera epicuticular(es) presente(s). Inflorescência: tipo de
ramificação(ções) composta(s); orientação do pedúnculo(s) recurvado(s); forma das bráctea(s) do pedúnculo(s) oval(ais)/
triangular(es); sulco(s) / nervura(s) na(s) bráctea(s) do pedúnculo(s) ausente(s); cor das bráctea(s) floral(ais) verde/vinácea;
ápice(s) das bráctea(s) floral(ais) agudo(s); número de flor(es) mais de 35. Flor: forma das sépala(s) elíptica(s); compr.
(cm) das flor(es) acima de 4.6; sulco(s) / nervura(s) na(s) bráctea(s) floral(ais) ausente(s); forma do ápice(s) dos apêndice(s)
acuminado(s)/dentado(s).

COMENTÁRIO

Stigmatodon attenuatoides é uma espécie de inflorescência composta, endêmica de inselbergs de terras baixas da região Sul
do estado do Espírito Santo. Nesta região, ocorre S. funebris e S. belloi, ambas com inflorescência composta, o que pode
gerar confusão sobre sua identidade. Difere de S. belloi pelas folhas verdes com cera epicuticular denso-alvacenta (vs. lâmina
verde-vinosa e cera epicuticular em menor densidade), inflorescência portando menor número de flores (20-40 vs. 67-85 em
número), pedúnculo recurvado, mas não voltado para baixo (vs. pedúnculo recurvado e fortemente voltado para baixo), e pelas
flores mais longas (5–5,5 cm vs. 3,6–4 cm). De S. funebris, pode ser diferenciada, principalmente, pelas lâminas estreitamente
triangulares (vs. sublinear para triangular), de coloração verde e sem presença de faixas de tricomas (vs. folhas verde-vinosas com
faixas de tricomas alvos) e pelo pedúnculo recurvado (vs. ereto).

Forma de Vida
Erva

Substrato
Rupícola

DISTRIBUIÇÃO

Nativa, é endêmica do Brasil

Domínios Fitogeográficos
Mata Atlântica

Tipos de Vegetação
Vegetação Sobre Afloramentos Rochosos

Distribuição Geográfica
Ocorrências confirmadas
Sudeste (Espírito Santo)

MATERIAL TESTEMUNHO

D.R. Couto & V.C. Manhães, 2330, R, Espírito Santo, Typus
G. Martinelli, 15743, RB, 415392 (RB00141093), Espírito Santo, Typus

IMAGENS DE CAMPO/ILUSTRAÇÕES
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Figura 1: Stigmatodon attenuatoides D.R. Couto, Manhães & A.F. Costa

Figura 2: Stigmatodon attenuatoides D.R. Couto, Manhães & A.F. Costa

Figura 3: Stigmatodon attenuatoides D.R. Couto, Manhães & A.F. Costa

BIBLIOGRAFIA
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Angiospermas Bromeliaceae A.Juss.

Couto D.R., Manhães V.C. & Costa A.F. 2020. Stigmatodon attenuatoides (Tillandsioideae, Bromeliaceae): a new mat-forming
species on inselbergs of southeastern Brazil. Phytotaxa 468: 143–149.
Gouda, E.J., Butcher, D., Gouda, K. [cont. updated]. Encyclopaedia of Bromeliads. Version 4 (2018). <http://bromeliad.nl/
encyclopedia/>.
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Stigmatodon belloi (Leme) Leme, G.K.Br.
& Barfuss
Tem como sinônimo
basiônimo Vriesea belloi Leme

DESCRIÇÃO

Caule: propagação vegetativa(s) por broto(s) basal(ais). Folha: tipo de roseta(s) infundibuliforme(s); forma das lâmina(s)
triangular(es); compr. (cm) da lâmina(s) acima de 10; ápice(s) da lâmina(s) agudo(s)/apiculado(s); forma da margem(ns)
foliar(es) não truncada(s); cor da lâmina(s) verde/vinácea; densidade(s) de tricoma(s) em relação a(s) cor das lâmina(s)
tricoma(s) não oculta(s) à cor da lâmina(s); cera epicuticular(es) presente(s). Inflorescência: tipo de ramificação(ções)
composta(s); orientação do pedúnculo(s) pendente(s); forma das bráctea(s) do pedúnculo(s) oval(ais)/triangular(es); sulco(s) /
nervura(s) na(s) bráctea(s) do pedúnculo(s) ausente(s); cor das bráctea(s) floral(ais) vinácea; ápice(s) das bráctea(s)
floral(ais) obtuso(s); número de flor(es) mais de 35. Flor: forma das sépala(s) oblonga(s); compr. (cm) das flor(es) de 3.1 até
4.5; sulco(s) / nervura(s) na(s) bráctea(s) floral(ais) ausente(s); forma do ápice(s) dos apêndice(s) agudo(s)/dentado(s).

COMENTÁRIO

Stigmatodon belloi está relacionado a S. funebris e S. attenuatoides, todas com inflorescência composta e com distribuição
restrita ao Sul do Espírito Santo. De ambas pode ser facilmente reconhecida, dentre outras características, pela presença de um
pedúnculo fortemente curvado para baixo na parte mediana (vs. ereto em S. funebris, e curvado mas não voltado para baixo em
S. attenuatoides) e pelo ocorrência em inselbergs montanos, acima de 600 m elevação (vs. ocorrência abaixo de 600 m). Veja
também comentário sobre S. attenuatoides.

Forma de Vida
Erva

Substrato
Rupícola

DISTRIBUIÇÃO

Nativa, é endêmica do Brasil

Domínios Fitogeográficos
Mata Atlântica

Tipos de Vegetação
Vegetação Sobre Afloramentos Rochosos

Distribuição Geográfica
Ocorrências confirmadas
Sudeste (Espírito Santo)

MATERIAL TESTEMUNHO

E.M.C. Leme, 1138, HB, RB, 282195 (00287266), Espírito Santo, Typus
D.R. Couto, 3176, R, Espírito Santo
D.R. Couto, 3382, R, Espírito Santo
L.K.C. Araújo, s.n., HB, 75969, Espírito Santo
B.R. Silva, 987, RB, 379697, Espírito Santo

IMAGENS DE CAMPO/ILUSTRAÇÕES
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Figura 1: Stigmatodon belloi (Leme) Leme, G.K.Br. & Barfuss

Figura 2: Stigmatodon belloi (Leme) Leme, G.K.Br. & Barfuss

Figura 3: Stigmatodon belloi (Leme) Leme, G.K.Br. & Barfuss
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Angiospermas Bromeliaceae A.Juss.

Figura 4: Stigmatodon belloi (Leme) Leme, G.K.Br. & Barfuss

BIBLIOGRAFIA

BFG (2015) Growing knowledge: an overview of Seed Plant diversity in Brazil. Rodriguésia, v.66, n.4, p.1085-1113. 2015. (DOI:
10.1590/2175-7860201566411)
Barfuss, M.H.J.; Till, W.; Leme, E.M.C.; Pinzón, J.P.; Manzanares, J.M.; Halbritter, H.; Samuel, R. & Brown, G.K. (2016)
Taxonomic revision of Bromeliaceae subfam. Tillandsioideae based on a multi-locus DNA sequence phylogeny and morphology.
Phytotaxa (monograph), 279(1): 1-97.
Couto, D.R. (2017) Revisão taxonômica e filogenia de Stigmatodon Leme, G.K. Br. & Barfuss (Bromeliaceae - Tillandsioideae).
Tese doutorado. Museu Nacional/ UFRJ.
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Angiospermas Bromeliaceae A.Juss.

Stigmatodon bifidus (Leme & L.
Kollmann) Leme, G.K.Br. & Barfuss
Tem como sinônimo
basiônimo Vriesea bifida Leme & L.Kollmann

DESCRIÇÃO

Caule: propagação vegetativa(s) por broto(s) lateral(ais). Folha: tipo de roseta(s) infundibuliforme(s); forma das lâmina(s)
estreito(s) triangular(es); compr. (cm) da lâmina(s) acima de 10; ápice(s) da lâmina(s) acuminado(s)/caudado(s); forma da
margem(ns) foliar(es) truncada(s) maior(es) que 1.0 mm; cor da lâmina(s) cinérea; densidade(s) de tricoma(s) em relação a(s)
cor das lâmina(s) tricoma(s) oculta(s) à cor da lâmina(s) em amba(s) às face(s); cera epicuticular(es) ausente(s). Inflorescência:
tipo de ramificação(ções) simples; orientação do pedúnculo(s) subereto(s); forma das bráctea(s) do pedúnculo(s) oval(ais);
sulco(s) / nervura(s) na(s) bráctea(s) do pedúnculo(s) presente(s); cor das bráctea(s) floral(ais) estramínea; ápice(s) das
bráctea(s) floral(ais) obtuso(s); número de flor(es) até 13. Flor: forma das sépala(s) elíptica(s); compr. (cm) das flor(es)
de 3.1 até 4.5; sulco(s) / nervura(s) na(s) bráctea(s) floral(ais) presente(s); forma do ápice(s) dos apêndice(s) bífido(s)/
caudado(s).

COMENTÁRIO

Stigmatodon bifidus está relacionado ao “complexo S. apparicianus” (para maiores detalhes, veja comentários sobre S.
apparicianus). A espécie possui afinidade com S. apparicianus, mas pode ser diferenciada principalmente pelas folhas cinéreas,
pela inflorescência mais longa e com flores laxas. A espécie é conhecida, até o momento, apenas pela coleção tipo.

Forma de Vida
Erva

Substrato
Rupícola

DISTRIBUIÇÃO

Nativa, é endêmica do Brasil

Domínios Fitogeográficos
Mata Atlântica

Tipos de Vegetação
Vegetação Sobre Afloramentos Rochosos

Distribuição Geográfica
Ocorrências confirmadas
Sudeste (Espírito Santo)

MATERIAL TESTEMUNHO

E.M.C. Leme, 7368, RB, 312830 (RB00874692), Espírito Santo, Typus

BIBLIOGRAFIA

BFG (2015) Growing knowledge: an overview of Seed Plant diversity in Brazil. Rodriguésia, v.66, n.4, p.1085-1113. 2015. (DOI:
10.1590/2175-7860201566411)
Barfuss, M.H.J.; Till, W.; Leme, E.M.C.; Pinzón, J.P.; Manzanares, J.M.; Halbritter, H.; Samuel, R. & Brown, G.K. (2016)
Taxonomic revision of Bromeliaceae subfam. Tillandsioideae based on a multi-locus DNA sequence phylogeny and morphology.
Phytotaxa (monograph), 279(1): 1-97.

1836

Coleção Flora do Brasil 2020 - Jardim Botânico do Rio de Janeiro



Angiospermas Bromeliaceae A.Juss.

Couto, D.R. (2017) Revisão taxonômica e filogenia de Stigmatodon Leme, G.K. Br. & Barfuss (Bromeliaceae - Tillandsioideae).
Tese de doutorado. Museu Nacional/ UFRJ.
Forzza, R.C.,Costa, A.,Siqueira Filho, J.A.,Martinelli, G.,Monteiro, R.F.,Santos-Silva, F.,Saraiva, D. P.,Paixão-Souza,
B.,Louzada, R.B.,Versieux, L. (2015) Bromeliaceae in Lista de Espécies da Flora do Brasil. Jardim Botânico do Rio de Janeiro.
Disponivel em: <http://floradobrasil.jbrj.gov.br/jabot/floradobrasil/FB137709>.
de Paula, L.F.A.; Forzza, R.C.; Neri, A.V.; Bueno, M.L. & Porembski, S. (2016) Sugar loaf land in south-eastern Brazil: A centre
of diversity for matforming bromeliads on inselbergs. Botanical Journal of the Linnean Society, 181: 459-476.
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Stigmatodon brassicoides (Baker) Leme,
G.K.Br. & Barfuss
Tem como sinônimo
basiônimo Tillandsia brassicoides Baker
homotípico Vriesea brassicoides (Baker) Mez

DESCRIÇÃO

Caule: propagação vegetativa(s) por broto(s) basal(ais). Folha: tipo de roseta(s) infundibuliforme(s); forma das lâmina(s)
estreito(s) triangular(es); compr. (cm) da lâmina(s) acima de 10; ápice(s) da lâmina(s) acuminado(s)/caudado(s); forma da
margem(ns) foliar(es) truncada(s) menor que 1.0 mm; cor da lâmina(s) verde/vinácea/com mácula purpúrea; densidade(s)
de tricoma(s) em relação a(s) cor das lâmina(s) tricoma(s) não oculta(s) à cor da lâmina(s); cera epicuticular(es) ausente(s).
Inflorescência: tipo de ramificação(ções) simples; orientação do pedúnculo(s) ereto(s)/subereto(s); forma das bráctea(s)
do pedúnculo(s) oval(ais)/elíptica(s); sulco(s) / nervura(s) na(s) bráctea(s) do pedúnculo(s) ausente(s); cor das bráctea(s)
floral(ais) vinácea; ápice(s) das bráctea(s) floral(ais) obtuso(s)/apiculado(s); número de flor(es) até 13. Flor: forma das
sépala(s) elíptica(s); compr. (cm) das flor(es) acima de 4.6; sulco(s) / nervura(s) na(s) bráctea(s) floral(ais) ausente(s); forma
do ápice(s) dos apêndice(s) agudo(s).

COMENTÁRIO

Stigmatodon brassicoides é uma espécies com distribuição restrita aos inselbergs litorâneos da cidade do Rio de Janeiro,
vegetando em grandes penhascos na Pedra da Gávea, Corcovado e Pedra Bonita, onde forma população esparsa. Pode ser
distinguida facilmente das demais espécies, mesmo quando estéril pelas lâminas espiraladas, de cor verde-vinosa com máculas
purpúreas. Afasta-se das demais espécies de Stigmatodon que ocorrem em ambientes similares na cidade do Rio de Janeiro e
Niterói (S. goniorachis e S. costae) pelo menor porte quando florida (18-40 cm vs. > 60 cm alt.), e pelo menor número de flores
(3-8 vs. >14).  

Forma de Vida
Erva

Substrato
Rupícola

DISTRIBUIÇÃO

Nativa, é endêmica do Brasil

Domínios Fitogeográficos
Mata Atlântica

Tipos de Vegetação
Vegetação Sobre Afloramentos Rochosos

Distribuição Geográfica
Ocorrências confirmadas
Sudeste (Rio de Janeiro)

MATERIAL TESTEMUNHO

Burchel, 1393, K (K000322057), Rio de Janeiro, Typus
L.B. Smith, 6430, NY, Rio de Janeiro
E. Pereira, 10508, HB, Rio de Janeiro
C. França, 8, R, Rio de Janeiro
D. Sucre, 1627, RB, Rio de Janeiro
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IMAGENS DE CAMPO/ILUSTRAÇÕES

Figura 1: Stigmatodon brassicoides (Baker) Leme, G.K.Br. & Barfuss

Figura 2: Stigmatodon brassicoides (Baker) Leme, G.K.Br. & Barfuss
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de Paula, L.F.A.; Forzza, R.C.; Neri, A.V.; Bueno, M.L. & Porembski, S. (2016) Sugar loaf land in south-eastern Brazil: A centre
of diversity for matforming bromeliads on inselbergs. Botanical Journal of the Linnean Society, 181: 459-476.
Couto, D.R. (2017) Revisão taxonômica e filogenia de Stigmatodon Leme, G.K. Br. & Barfuss (Bromeliaceae - Tillandsioideae).
Tese doutorado. Museu Nacional/ UFRJ.
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Angiospermas Bromeliaceae A.Juss.

Stigmatodon costae (B.R.Silva & Leme)
Leme, G.K.Br. & Barfuss
Tem como sinônimo
basiônimo Vriesea costae B.R.Silva & Leme

DESCRIÇÃO

Caule: propagação vegetativa(s) por broto(s) lateral(ais)/por broto(s) basal(ais). Folha: tipo de roseta(s) infundibuliforme(s);
forma das lâmina(s) estreito(s) triangular(es); compr. (cm) da lâmina(s) acima de 10; ápice(s) da lâmina(s) acuminado(s)/
caudado(s); forma da margem(ns) foliar(es) não truncada(s); cor da lâmina(s) verde clara/com fina(s) linha(s) purpúrea na(s)
margem(ns); densidade(s) de tricoma(s) em relação a(s) cor das lâmina(s) tricoma(s) não oculta(s) à cor da lâmina(s); cera
epicuticular(es) ausente(s). Inflorescência: tipo de ramificação(ções) simples; orientação do pedúnculo(s) subereto(s); forma
das bráctea(s) do pedúnculo(s) oval(ais); sulco(s) / nervura(s) na(s) bráctea(s) do pedúnculo(s) ausente(s); cor das bráctea(s)
floral(ais) verde/vinácea; ápice(s) das bráctea(s) floral(ais) obtuso(s)/emarginado(s); número de flor(es) de 14 a(s) 35. Flor:
forma das sépala(s) obovada(s)/oblonga(s); compr. (cm) das flor(es) de 3.1 até 4.5; sulco(s) / nervura(s) na(s) bráctea(s)
floral(ais) ausente(s); forma do ápice(s) dos apêndice(s) fimbriado(s).

COMENTÁRIO

Stigmatodon costae é uma espécie endêmica de inselbergs litorâneos da cidade de Niterói. Possui afinidade com S. goniorachis,
da qual pode ser diferenciada pelas lâminas verde-clara com uma fina linha vinosa na margem e sem faixas de tricomas (vs.
lâmina verde-escura, ausência linha vinosa na margem e com faixas de tricomas alvos), subcoriácea (vs. coriácea) e com flores
ligeiramente mais longas (40 x 20 mm vs. 28 x 13 mm).

Forma de Vida
Erva

Substrato
Rupícola

DISTRIBUIÇÃO

Nativa, é endêmica do Brasil

Domínios Fitogeográficos
Mata Atlântica

Tipos de Vegetação
Vegetação Sobre Afloramentos Rochosos

Distribuição Geográfica
Ocorrências confirmadas
Sudeste (Rio de Janeiro)

MATERIAL TESTEMUNHO

B.R. Silva, 115, HB, Rio de Janeiro, Typus
D.R. Couto, 3296, R, Rio de Janeiro

IMAGENS DE CAMPO/ILUSTRAÇÕES
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Figura 1: Stigmatodon costae (B.R.Silva & Leme) Leme, G.K.Br. & Barfuss

Figura 2: Stigmatodon costae (B.R.Silva & Leme) Leme, G.K.Br. & Barfuss

BIBLIOGRAFIA

BFG (2015) Growing knowledge: an overview of Seed Plant diversity in Brazil. Rodriguésia, v.66, n.4, p.1085-1113. (DOI:
10.1590/2175-7860201566411)
Barfuss, M.H.J.; Till, W.; Leme, E.M.C.; Pinzón, J.P.; Manzanares, J.M.; Halbritter, H.; Samuel, R. & Brown, G.K. (2016)
Taxonomic revision of Bromeliaceae subfam. Tillandsioideae based on a multi-locus DNA sequence phylogeny and morphology.
Phytotaxa, (monograph) 279(1): 1-97.
Couto, D.R. (2017) Revisão taxonômica e filogenia de Stigmatodon Leme, G.K. Br. & Barfuss (Bromeliaceae - Tillandsioideae).
Tese doutorado. Museu Nacional/ UFRJ.
Forzza, R.C.,Costa, A.,Siqueira Filho, J.A.,Martinelli, G.,Monteiro, R.F.,Santos-Silva, F.,Saraiva, D. P.,Paixão-Souza,
B.,Louzada, R.B.,Versieux, L. (2015) Bromeliaceae in Lista de Espécies da Flora do Brasil. Jardim Botânico do Rio de Janeiro.
Disponivel em: <http://floradobrasil.jbrj.gov.br/jabot/floradobrasil/FB121818>.
Leme, E.M.C. & Silva, B.R. 2001. Two apple-green new species from southeastern Brasil. Journal of the Bromeliad Society
51(4): 147-153.
de Paula, L.F.A.; Forzza, R.C.; Neri, A.V.; Bueno, M.L. & Porembski, S. (2016) Sugar loaf land in south-eastern Brazil: A centre
of diversity for matforming bromeliads on inselbergs. Botanical Journal of the Linnean Society, 181: 459-476.
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Angiospermas Bromeliaceae A.Juss.

Stigmatodon croceanus (Leme & G.K.Br.)
Leme, G.K.Br. & Barfuss
Tem como sinônimo
basiônimo Vriesea croceana Leme & G.K.Br.

DESCRIÇÃO

Caule: propagação vegetativa(s) por broto(s) lateral(ais). Folha: tipo de roseta(s) infundibuliforme(s); forma das lâmina(s)
estreito(s) triangular(es); compr. (cm) da lâmina(s) acima de 10; ápice(s) da lâmina(s) acuminado(s)/caudado(s); forma da
margem(ns) foliar(es) não truncada(s); cor da lâmina(s) verde acinzentado; densidade(s) de tricoma(s) em relação a(s) cor
das lâmina(s) tricoma(s) oculta(s) parcialmente a(s) cor da lâmina(s); cera epicuticular(es) ausente(s). Inflorescência: tipo de
ramificação(ções) composta(s); orientação do pedúnculo(s) recurvado(s); forma das bráctea(s) do pedúnculo(s) oval(ais);
sulco(s) / nervura(s) na(s) bráctea(s) do pedúnculo(s) ausente(s); cor das bráctea(s) floral(ais) verde; ápice(s) das bráctea(s)
floral(ais) obtuso(s); número de flor(es) de 14 a(s) 35. Flor: forma das sépala(s) elíptica(s); compr. (cm) das flor(es) acima de
4.6; sulco(s) / nervura(s) na(s) bráctea(s) floral(ais) ausente(s); forma do ápice(s) dos apêndice(s) acuminado(s)/dentado(s).

COMENTÁRIO

Stigmatodon croceanus é uma espécie de inflorescência composta endêmica da região serrana do RJ. A espécie é conhecida
apenas pela coleção tipo, procedente da região de Santa Maria Madalena, no entorno do Parque Estadual do Desengano. É
relacionado a S. funebris (endêmica do ES), mas pode ser diferenciada, dentre outras características, pela lâmina estreito-
triangular (vs. sublinear a triangular), de coloração verde-acinzentada (vs. verde-vinoso), sem presença de cera epicuticular (vs.
cera epicuticular alva presente).

Forma de Vida
Erva

Substrato
Rupícola

DISTRIBUIÇÃO

Nativa, é endêmica do Brasil

Domínios Fitogeográficos
Mata Atlântica

Tipos de Vegetação
Vegetação Sobre Afloramentos Rochosos

Distribuição Geográfica
Ocorrências confirmadas
Sudeste (Rio de Janeiro)

MATERIAL TESTEMUNHO

Croce, G. & Gastin, J., s.n., HB, 84093, Rio de Janeiro, Typus

BIBLIOGRAFIA

Forzza, R.C.,Costa, A.,Siqueira Filho, J.A.,Martinelli, G.,Monteiro, R.F.,Santos-Silva, F.,Saraiva, D. P.,Paixão-Souza,
B.,Louzada, R.B.,Versieux, L. (2015) Bromeliaceae in Lista de Espécies da Flora do Brasil. Jardim Botânico do Rio de Janeiro.
Disponivel em: <http://floradobrasil.jbrj.gov.br/jabot/floradobrasil/FB121818>.
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BFG (2015) Growing knowledge: an overview of Seed Plant diversity in Brazil. Rodriguésia, v.66, n.4, p.1085-1113. (DOI:
10.1590/2175-7860201566411)
Barfuss, M.H.J.; Till, W.; Leme, E.M.C.; Pinzón, J.P.; Manzanares, J.M.; Halbritter, H.; Samuel, R. & Brown, G.K. (2016)
Taxonomic revision of Bromeliaceae subfam. Tillandsioideae based on a multi-locus DNA sequence phylogeny and morphology.
Phytotaxa, (monograph) 279(1): 1-97.
Couto, D.R. (2017) Revisão taxonômica e filogenia de Stigmatodon Leme, G.K. Br. & Barfuss (Bromeliaceae - Tillandsioideae).
Tese doutorado. Museu Nacional/ UFRJ.
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Angiospermas Bromeliaceae A.Juss.

Stigmatodon euclidianus (Leme &
G.K.Br.) Leme, G.K.Br. & Barfuss
Tem como sinônimo
basiônimo Vriesea euclidiana Leme & G.K.Br.

DESCRIÇÃO

Caule: propagação vegetativa(s) por broto(s) lateral(ais)/por broto(s) basal(ais). Folha: tipo de roseta(s) infundibuliforme(s);
forma das lâmina(s) estreito(s) triangular(es); compr. (cm) da lâmina(s) acima de 10; ápice(s) da lâmina(s) agudo(s)/
caudado(s); forma da margem(ns) foliar(es) truncada(s) maior(es) que 1.0 mm; cor da lâmina(s) cinérea; densidade(s)
de tricoma(s) em relação a(s) cor das lâmina(s) tricoma(s) oculta(s) à cor da lâmina(s) em amba(s) às face(s); cera
epicuticular(es) ausente(s). Inflorescência: tipo de ramificação(ções) simples; orientação do pedúnculo(s) ereto(s)/
subereto(s); forma das bráctea(s) do pedúnculo(s) oval(ais); sulco(s) / nervura(s) na(s) bráctea(s) do pedúnculo(s)
presente(s); cor das bráctea(s) floral(ais) estramínea; ápice(s) das bráctea(s) floral(ais) obtuso(s)/agudo(s); número de
flor(es) de 14 a(s) 35. Flor: forma das sépala(s) obovada(s); compr. (cm) das flor(es) acima de 4.6; sulco(s) / nervura(s) na(s)
bráctea(s) floral(ais) presente(s); forma do ápice(s) dos apêndice(s) bífido(s)/dentado(s).

COMENTÁRIO

Stigmatodon euclidianus está relacionado as espécies que compõe o “complexo S. apparicianus”, com distribuição restrita ao
estado do Espírito Santo. Possui afinidade com S. harrylutheri do qual difere pelas flores ligeiramente maiores (4,7-5 cm vs. 4,5
cm compr.), pelas sépalas obovais a oblongo-elípticas (vs. oblonga a oval) com ápice obtuso-emarginado (vs. arredondado), dentre
outras.

Forma de Vida
Erva

Substrato
Rupícola

DISTRIBUIÇÃO

Nativa, é endêmica do Brasil

Domínios Fitogeográficos
Mata Atlântica

Tipos de Vegetação
Vegetação Sobre Afloramentos Rochosos

Distribuição Geográfica
Ocorrências confirmadas
Sudeste (Espírito Santo)

MATERIAL TESTEMUNHO

E. Colnago, s.n., RB, 477704 (RB00553827), Espírito Santo, Typus
D.R. Couto, 2882, R, Espírito Santo
D.R. Couto, 3298, R, Espírito Santo

IMAGENS DE CAMPO/ILUSTRAÇÕES
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Figura 1: Stigmatodon euclidianus (Leme & G.K.Br.) Leme, G.K.Br. & Barfuss

Figura 2: Stigmatodon euclidianus (Leme & G.K.Br.) Leme, G.K.Br. & Barfuss

Figura 3: Stigmatodon euclidianus (Leme & G.K.Br.) Leme, G.K.Br. & Barfuss

BIBLIOGRAFIA

1845

Coleção Flora do Brasil 2020 - Jardim Botânico do Rio de Janeiro

https://imagemcampo.jbrj.gov.br/producao%2Fimagens_de_campo%2F74001648.jpg
https://imagemcampo.jbrj.gov.br/producao%2Fimagens_de_campo%2F74001649.jpg
https://imagemcampo.jbrj.gov.br/producao%2Fimagens_de_campo%2F74001650.jpg


Angiospermas Bromeliaceae A.Juss.

BFG (2015) Growing knowledge: an overview of Seed Plant diversity in Brazil. Rodriguésia, v.66, n.4, p.1085-1113. (DOI:
10.1590/2175-7860201566411)
Barfuss, M.H.J.; Till, W.; Leme, E.M.C.; Pinzón, J.P.; Manzanares, J.M.; Halbritter, H.; Samuel, R. & Brown, G.K. (2016)
Taxonomic revision of Bromeliaceae subfam. Tillandsioideae based on a multi-locus DNA sequence phylogeny and morphology.
Phytotaxa, (monograph) 279(1): 1-97.
Couto, D.R. (2017) Revisão taxonômica e filogenia de Stigmatodon Leme, G.K. Br. & Barfuss (Bromeliaceae - Tillandsioideae).
Tese doutorado. Museu Nacional/ UFRJ.
Forzza, R.C.,Costa, A.,Siqueira Filho, J.A.,Martinelli, G.,Monteiro, R.F.,Santos-Silva, F.,Saraiva, D. P.,Paixão-Souza,
B.,Louzada, R.B.,Versieux, L. (2015) Bromeliaceae in Lista de Espécies da Flora do Brasil. Jardim Botânico do Rio de Janeiro.
Disponivel em: <http://floradobrasil.jbrj.gov.br/jabot/floradobrasil/FB121818>.
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Stigmatodon fontellanus (Leme & G.K.Br.)
Leme, G.K.Br. & Barfuss
Tem como sinônimo
basiônimo Vriesea fontellana Leme & G.K.Br.

DESCRIÇÃO

Caule: propagação vegetativa(s) por broto(s) lateral(ais). Folha: tipo de roseta(s) infundibuliforme(s); forma das lâmina(s)
triangular(es); compr. (cm) da lâmina(s) acima de 10; ápice(s) da lâmina(s) agudo(s); forma da margem(ns) foliar(es)
não truncada(s); cor da lâmina(s) verde com margem(ns) vinácea; densidade(s) de tricoma(s) em relação a(s) cor das
lâmina(s) tricoma(s) oculta(s) parcialmente a(s) cor da lâmina(s); cera epicuticular(es) ausente(s). Inflorescência: tipo
de ramificação(ções) simples; orientação do pedúnculo(s) subereto(s); forma das bráctea(s) do pedúnculo(s) oval(ais)/
lanceolada(s); sulco(s) / nervura(s) na(s) bráctea(s) do pedúnculo(s) ausente(s); cor das bráctea(s) floral(ais) verde vinácea;
ápice(s) das bráctea(s) floral(ais) obtuso(s)/emarginado(s); número de flor(es) de 14 a(s) 35. Flor: forma das sépala(s)
elíptica(s); compr. (cm) das flor(es) de 3.1 até 4.5; sulco(s) / nervura(s) na(s) bráctea(s) floral(ais) ausente(s); forma do
ápice(s) dos apêndice(s) fimbriado(s).

COMENTÁRIO

Stigmatodon fontellanus é conhecido apenas pelo espécime tipo, coletado no município de Laranja da Terra, ca. 1000 m elevação,
próximo da divisa com MG. A espécie é relacionada à S. goniorachis, mas pode ser diferenciada, dentre outras características,
pelas folhas mais curtas (ca. 11 cm vs. > 19 cm compr.) e pelo pedúnculo menor (ca. 25 cm vs. 39-48 cm compr.).

Forma de Vida
Erva

Substrato
Rupícola

DISTRIBUIÇÃO

Nativa, é endêmica do Brasil

Domínios Fitogeográficos
Mata Atlântica

Tipos de Vegetação
Vegetação Sobre Afloramentos Rochosos

Distribuição Geográfica
Ocorrências confirmadas
Sudeste (Espírito Santo)

MATERIAL TESTEMUNHO

E.M.C. Leme, 692, HB, 81977, Espírito Santo, Typus

BIBLIOGRAFIA

Couto D.R. 2017. Revisão taxonômica e filogenia de Stigmatodon Leme, G.K.Br & Barfuss (Bromeliaceae, Tillandsioideae). Tese
(Doutorado), Museu Nacional, Universidade Federal do Rio de Janeiro.
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Angiospermas Bromeliaceae A.Juss.

Stigmatodon francae D.R. Couto, Manhães
& A.F. Costa
DESCRIÇÃO

Caule: propagação vegetativa(s) por broto(s) basal(ais). Folha: tipo de roseta(s) infundibuliforme(s); forma das lâmina(s)
estreito(s) triangular(es); compr. (cm) da lâmina(s) acima de 10; ápice(s) da lâmina(s) acuminado(s); forma da margem(ns)
foliar(es) truncada(s) menor que 1.0 mm; cor da lâmina(s) verde/com estria(s) transversal(ais) alvo lepidota(s); densidade(s)
de tricoma(s) em relação a(s) cor das lâmina(s) tricoma(s) não oculta(s) à cor da lâmina(s); cera epicuticular(es) ausente(s).
Inflorescência: tipo de ramificação(ções) simples/composta(s); orientação do pedúnculo(s) pendente(s)/quase patente(s);
forma das bráctea(s) do pedúnculo(s) oval(ais); sulco(s) / nervura(s) na(s) bráctea(s) do pedúnculo(s) ausente(s); cor das
bráctea(s) floral(ais) verde; ápice(s) das bráctea(s) floral(ais) obtuso(s); número de flor(es) de 14 a(s) 35/mais de 35. Flor:
forma das sépala(s) elíptica(s); compr. (cm) das flor(es) acima de 4.6; sulco(s) / nervura(s) na(s) bráctea(s) floral(ais)
ausente(s); forma do ápice(s) dos apêndice(s) acuminado(s).

COMENTÁRIO

Stigmatodon francae, juntamente com S. brassicoides e S. goniorachis, são endêmicos de inselbergs da cidade do Rio de Janeiro.
Se assemelha a S. goniorachis, mas pode ser distinguida por seu tamanho maior na floração, inflorescência composta e flores mais
longas. Até o momento, a espécie foi registrada para inselbergs presentes no Parque Estadual da Pedra Branca, em Jacarépaguá, o
que pode garantir a proteção de suas populações.

Forma de Vida
Erva

Substrato
Rupícola

DISTRIBUIÇÃO

Nativa, é endêmica do Brasil

Domínios Fitogeográficos
Mata Atlântica

Tipos de Vegetação
Vegetação Sobre Afloramentos Rochosos

Distribuição Geográfica
Ocorrências confirmadas
Sudeste (Rio de Janeiro)

MATERIAL TESTEMUNHO

V.C. Manhães & F.P. Uribbe, 897, R (239586), Rio de Janeiro, Typus
C. R. P. França, s.n., R, Rio de Janeiro, Typus
A.R. Reitz, 7597, HBR, Rio de Janeiro, Typus

IMAGENS DE CAMPO/ILUSTRAÇÕES
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Figura 1: Stigmatodon francae D.R. Couto, Manhães & A.F. Costa

Figura 2: Stigmatodon francae D.R. Couto, Manhães & A.F. Costa

BIBLIOGRAFIA

Couto D.R., Manhães V.C. & Costa A.F. 2020. Stigmatodon francae (Bromeliaceae, Tillandsioideae), a new species from cliff
ecosystems on inselbergs in southeastern Brazil. Novon 28: 275–280.
Gouda, E.J., Butcher, D., Gouda, K. [cont. updated]. Encyclopaedia of Bromeliads. Version 4 (2018). <http://bromeliad.nl/
encyclopedia/>.
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Angiospermas Bromeliaceae A.Juss.

Stigmatodon funebris (L.B.Sm.) Leme,
G.K.Br. & Barfuss
Tem como sinônimo
basiônimo Vriesea funebris L.B.Sm.

DESCRIÇÃO

Caule: propagação vegetativa(s) por broto(s) basal(ais). Folha: tipo de roseta(s) infundibuliforme(s); forma das lâmina(s)
triangular(es)/sublinear; compr. (cm) da lâmina(s) acima de 10; ápice(s) da lâmina(s) agudo(s)/apiculado(s); forma da
margem(ns) foliar(es) não truncada(s); cor da lâmina(s) verde/vinácea/com estria(s) transversal(ais) alvo lepidota(s);
densidade(s) de tricoma(s) em relação a(s) cor das lâmina(s) tricoma(s) não oculta(s) à cor da lâmina(s); cera epicuticular(es)
presente(s). Inflorescência: tipo de ramificação(ções) composta(s); orientação do pedúnculo(s) ereto(s)/subereto(s); forma das
bráctea(s) do pedúnculo(s) oval(ais)/largamente ovada(s); sulco(s) / nervura(s) na(s) bráctea(s) do pedúnculo(s) ausente(s);
cor das bráctea(s) floral(ais) vinácea; ápice(s) das bráctea(s) floral(ais) obtuso(s); número de flor(es) mais de 35. Flor: forma
das sépala(s) elíptica(s); compr. (cm) das flor(es) acima de 4.6; sulco(s) / nervura(s) na(s) bráctea(s) floral(ais) ausente(s);
forma do ápice(s) dos apêndice(s) agudo(s).

COMENTÁRIO

Stigmatodon funebris é uma espécie de inflorescência composta, pedúnculo ereto e muito robusto, endêmica de inselbergs de
terras baixas da região Sul do Espírito Santo. A espécie possui lâmina verde-vinosa com presença de cera epicuticular alva,
tornando-a morfologicamente relacionada a S. belloi e S. attenuatoides. Para detalhes, veja comentários sobre S. belloi e S.
attenuatoides. 

Forma de Vida
Erva

Substrato
Rupícola

DISTRIBUIÇÃO

Nativa, é endêmica do Brasil

Domínios Fitogeográficos
Mata Atlântica

Tipos de Vegetação
Vegetação Sobre Afloramentos Rochosos

Distribuição Geográfica
Ocorrências confirmadas
Sudeste (Espírito Santo)

MATERIAL TESTEMUNHO

D.R. Couto, 3186, R, Espírito Santo
D.R. Couto, 3343, R, Espírito Santo
M.B. Foster & R. Forster, 896, GH (GH00029482), Espírito Santo, Typus

IMAGENS DE CAMPO/ILUSTRAÇÕES
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Figura 1: Stigmatodon funebris (L.B.Sm.) Leme, G.K.Br. & Barfuss

Figura 2: Stigmatodon funebris (L.B.Sm.) Leme, G.K.Br. & Barfuss

Figura 3: Stigmatodon funebris (L.B.Sm.) Leme, G.K.Br. & Barfuss
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Angiospermas Bromeliaceae A.Juss.

Figura 4: Stigmatodon funebris (L.B.Sm.) Leme, G.K.Br. & Barfuss
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Angiospermas Bromeliaceae A.Juss.

Stigmatodon gastinianus (Leme &
G.K.Br.) Leme, G.K.Br. & Barfuss
Tem como sinônimo
basiônimo Vriesea gastiniana Leme & G.K.Br.

DESCRIÇÃO

Caule: propagação vegetativa(s) monocárpica(s). Folha: tipo de roseta(s) infundibuliforme(s); forma das lâmina(s)
estreito(s) triangular(es); compr. (cm) da lâmina(s) acima de 10; ápice(s) da lâmina(s) acuminado(s)/caudado(s); forma da
margem(ns) foliar(es) não truncada(s); cor da lâmina(s) verde/cinérea; densidade(s) de tricoma(s) em relação a(s) cor das
lâmina(s) tricoma(s) oculta(s) à cor da lâmina(s) na(s) face(s) abaxial; cera epicuticular(es) ausente(s). Inflorescência: tipo de
ramificação(ções) composta(s); orientação do pedúnculo(s) subereto(s); forma das bráctea(s) do pedúnculo(s) largamente
ovada(s); sulco(s) / nervura(s) na(s) bráctea(s) do pedúnculo(s) ausente(s); cor das bráctea(s) floral(ais) verde/vinácea;
ápice(s) das bráctea(s) floral(ais) obtuso(s); número de flor(es) de 14 a(s) 35. Flor: forma das sépala(s) oblongo-elíptica(s);
compr. (cm) das flor(es) acima de 4.6; sulco(s) / nervura(s) na(s) bráctea(s) floral(ais) ausente(s); forma do ápice(s) dos
apêndice(s) acuminado(s).

COMENTÁRIO

Stigmatodon gastinianus é uma espécie de inflorescência composta, endêmica de inselbergs nas proximidades da cidade
Sumidouro, RJ. A espécie é uma das maiores do gênero, apresentando proximidade morfológica com S. goniorachis. Pode ser
reconhecida pela lâmina foliar estreito-triangular (40-47 cm compr. × 3,5-4 cm largura na base), discolor, com face adaxial verde
e face abaxial densamente coberta por tricomas cinéreos (característica única no gênero).

Forma de Vida
Erva

Substrato
Rupícola

DISTRIBUIÇÃO

Nativa, é endêmica do Brasil

Domínios Fitogeográficos
Mata Atlântica

Tipos de Vegetação
Vegetação Sobre Afloramentos Rochosos

Distribuição Geográfica
Ocorrências confirmadas
Sudeste (Rio de Janeiro)

MATERIAL TESTEMUNHO

R. Moura, 775, R, Rio de Janeiro
E. Croce & J. Gastin, s.n., HB, Rio de Janeiro, Typus

IMAGENS DE CAMPO/ILUSTRAÇÕES
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Figura 1: Stigmatodon gastinianus (Leme & G.K.Br.) Leme, G.K.Br. & Barfuss

Figura 2: Stigmatodon gastinianus (Leme & G.K.Br.) Leme, G.K.Br. & Barfuss

Figura 3: Stigmatodon gastinianus (Leme & G.K.Br.) Leme, G.K.Br. & Barfuss

BIBLIOGRAFIA
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Angiospermas Bromeliaceae A.Juss.
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Angiospermas Bromeliaceae A.Juss.

Stigmatodon goniorachis (Baker) Leme,
G.K.Br. & Barfuss
Tem como sinônimo
basiônimo Tillandsia goniorachis Baker
homotípico Vriesea goniorachis (Baker) Mez

DESCRIÇÃO

Caule: propagação vegetativa(s) por broto(s) basal(ais). Folha: tipo de roseta(s) infundibuliforme(s); forma das lâmina(s)
triangular(es)/estreito(s) triangular(es); compr. (cm) da lâmina(s) acima de 10; ápice(s) da lâmina(s) agudo(s); forma da
margem(ns) foliar(es) não truncada(s); cor da lâmina(s) verde/com estria(s) transversal(ais) alvo lepidota(s); densidade(s)
de tricoma(s) em relação a(s) cor das lâmina(s) tricoma(s) não oculta(s) à cor da lâmina(s); cera epicuticular(es) ausente(s).
Inflorescência: tipo de ramificação(ções) simples; orientação do pedúnculo(s) ereto(s)/subereto(s)/pendente(s); forma das
bráctea(s) do pedúnculo(s) elíptica(s); sulco(s) / nervura(s) na(s) bráctea(s) do pedúnculo(s) presente(s); cor das bráctea(s)
floral(ais) verde/vinácea; ápice(s) das bráctea(s) floral(ais) obtuso(s); número de flor(es) de 14 a(s) 35. Flor: forma das
sépala(s) oval(ais)/elíptica(s); compr. (cm) das flor(es) de 3.1 até 4.5; sulco(s) / nervura(s) na(s) bráctea(s) floral(ais)
ausente(s); forma do ápice(s) dos apêndice(s) dentado(s).

COMENTÁRIO

Stigmatodon goniorachis é endêmica da cidade do Rio de Janeiro, onde possui ampla distribuição nos inselbergs litorâneos
da cidade, desde a Urca e Pão de Açucar (limite mais ao norte) ao Parque Natural de Grumari (limite Sul), onde forma
populações densas nas faces verticais e de difícil acesso destes afloramentos rochosos. A espécie é morfologicamente relacionada
à Stigmatodon costae, a qual pode ser diferenciada principalmente pela lâmina verde-escura com faixas de tricomas alvos,
coriácea, sépalas e apêndices mais curtos, dentre outros (ver comentários de S. costae).

Forma de Vida
Erva

Substrato
Rupícola

DISTRIBUIÇÃO

Nativa, é endêmica do Brasil

Domínios Fitogeográficos
Mata Atlântica

Tipos de Vegetação
Vegetação Sobre Afloramentos Rochosos

Distribuição Geográfica
Ocorrências confirmadas
Sudeste (Rio de Janeiro)

MATERIAL TESTEMUNHO

A.F.M. Glaziou, 15471, G (G00099614), GE, GH, K (K000322054), P (P00753318), P (P00753320), P (P00763319), BR
(00000857982), C, Rio de Janeiro, Typus
A.F.M. Glaziou, 16462, P (P01723992), P (P01723991), K, Rio de Janeiro, Typus
D.R. Couto, 2378, R, Rio de Janeiro
D.R. Couto & L.I.T. Cardoso, 3074, R, Rio de Janeiro
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IMAGENS DE CAMPO/ILUSTRAÇÕES

Figura 1: Stigmatodon goniorachis (Baker) Leme, G.K.Br. & Barfuss

Figura 2: Stigmatodon goniorachis (Baker) Leme, G.K.Br. & Barfuss

Figura 3: Stigmatodon goniorachis (Baker) Leme, G.K.Br. & Barfuss
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Angiospermas Bromeliaceae A.Juss.

Figura 4: Stigmatodon goniorachis (Baker) Leme, G.K.Br. & Barfuss
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Angiospermas Bromeliaceae A.Juss.

Stigmatodon harrylutheri (Leme &
G.K.Br.) Leme, G.K.Br. & Barfuss
Tem como sinônimo
basiônimo Vriesea harrylutheri Leme & G.K.Br.

DESCRIÇÃO

Caule: propagação vegetativa(s) por broto(s) lateral(ais). Folha: tipo de roseta(s) infundibuliforme(s); forma das lâmina(s)
estreito(s) triangular(es); compr. (cm) da lâmina(s) acima de 10; ápice(s) da lâmina(s) acuminado(s); forma da margem(ns)
foliar(es) truncada(s) maior(es) que 1.0 mm; cor da lâmina(s) cinérea; densidade(s) de tricoma(s) em relação a(s) cor das
lâmina(s) tricoma(s) oculta(s) à cor da lâmina(s) em amba(s) às face(s); cera epicuticular(es) ausente(s). Inflorescência: tipo
de ramificação(ções) simples; orientação do pedúnculo(s) subereto(s); forma das bráctea(s) do pedúnculo(s) largamente
ovada(s); sulco(s) / nervura(s) na(s) bráctea(s) do pedúnculo(s) presente(s); cor das bráctea(s) floral(ais) verde/vinácea;
ápice(s) das bráctea(s) floral(ais) agudo(s)/apiculado(s); número de flor(es) de 14 a(s) 35. Flor: forma das sépala(s) oval(ais)/
oblonga(s); compr. (cm) das flor(es) de 3.1 até 4.5; sulco(s) / nervura(s) na(s) bráctea(s) floral(ais) presente(s); forma do
ápice(s) dos apêndice(s) acuminado(s)/dentado(s).

COMENTÁRIO

Stigmatodon harrylutheri é a espécie tipo do gênero e até o momento, apresenta distribuição restrita aos municípios de Serra (de
onde provém o tipo) e Santa Teresa, onde forma populações densas.  A espécie está inserida no complexo “S. apparicianus”,
caracterizada pela presença de folhas cinéreas, espessamente coriáceas, com margens truncadas, inflorescência simples, brácteas
do pedúnculo e brácteas florais fortemente nervado-sulcado na antese. A presença de lâminas mais longas, fortemente reflexas,
arqueadas na antese e pétalas com ápice arredondado são os principais caracteres utilizados para distingui-la de S. euclidianus, a
espécie mais próxima.

Forma de Vida
Erva

Substrato
Rupícola

DISTRIBUIÇÃO

Nativa, é endêmica do Brasil

Domínios Fitogeográficos
Mata Atlântica

Tipos de Vegetação
Vegetação Sobre Afloramentos Rochosos

Distribuição Geográfica
Ocorrências confirmadas
Sudeste (Espírito Santo)

MATERIAL TESTEMUNHO

E.M.C. Leme, 4084, HB, 84099, Espírito Santo, Typus
L. Kollmann, 8789, MBML, Espírito Santo

BIBLIOGRAFIA
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Stigmatodon magnibracteatus (Leme &
L.Kollmann) Leme, G.K.Br. & Barfuss
Tem como sinônimo
basiônimo Vriesea magnibracteata Leme & L.Kollmann

DESCRIÇÃO

Caule: propagação vegetativa(s) por broto(s) lateral(ais). Folha: tipo de roseta(s) infundibuliforme(s); forma das lâmina(s)
estreito(s) triangular(es); compr. (cm) da lâmina(s) acima de 10; ápice(s) da lâmina(s) acuminado(s)/caudado(s); forma da
margem(ns) foliar(es) truncada(s) maior(es) que 1.0 mm; cor da lâmina(s) cinérea; densidade(s) de tricoma(s) em relação a(s)
cor das lâmina(s) tricoma(s) oculta(s) à cor da lâmina(s) em amba(s) às face(s); cera epicuticular(es) ausente(s). Inflorescência:
tipo de ramificação(ções) simples; orientação do pedúnculo(s) ereto(s)/subereto(s); forma das bráctea(s) do pedúnculo(s)
oval(ais)/lanceolada(s); sulco(s) / nervura(s) na(s) bráctea(s) do pedúnculo(s) presente(s); cor das bráctea(s) floral(ais)
avermelhada/castanha; ápice(s) das bráctea(s) floral(ais) agudo(s); número de flor(es) até 13. Flor: forma das sépala(s)
elíptica(s); compr. (cm) das flor(es) de 3.1 até 4.5; sulco(s) / nervura(s) na(s) bráctea(s) floral(ais) presente(s); forma do
ápice(s) dos apêndice(s) caudado(s)/dentado(s).

COMENTÁRIO

Stigmatodon magnibracteatus é uma espécie com distribuição restrita aos inselbergs da região noroeste do Espírito Santo,
conhecida até o presente somente pelo material typus, no município de Água Doce do Norte, próximo a divisa com Minas
Gerais. É morfologicamente similar às espécies que formam o complexo “S. apparicianus” (S. apparicianus, S. harrylutheri, S.
euclidianus e S. bifidus), das quais pode ser diferenciada, principalmente pelas brácteas florais de cor castanho-avermelhadas e
pelas brácteas superiores do pedúnculo mais longas (50-65 cm vs. > 45 cm nas demais).

Forma de Vida
Erva

Substrato
Rupícola

DISTRIBUIÇÃO

Nativa, é endêmica do Brasil

Domínios Fitogeográficos
Mata Atlântica

Tipos de Vegetação
Vegetação Sobre Afloramentos Rochosos

Distribuição Geográfica
Ocorrências confirmadas
Sudeste (Espírito Santo)

MATERIAL TESTEMUNHO

L. Kollmann, 10970, MBML, 035053, Espírito Santo
E.M.C. Leme, 7357, RB, Espírito Santo, Typus

IMAGENS DE CAMPO/ILUSTRAÇÕES

1861

Coleção Flora do Brasil 2020 - Jardim Botânico do Rio de Janeiro



Angiospermas Bromeliaceae A.Juss.

Figura 1: Stigmatodon magnibracteatus (Leme & L.Kollmann) Leme, G.K.Br. & Barfuss

Figura 2: Stigmatodon magnibracteatus (Leme & L.Kollmann) Leme, G.K.Br. & Barfuss
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Stigmatodon multifoliatus (Leme &
G.K.Br) Leme, G.K.Br. & Barfuss
Tem como sinônimo
basiônimo Vriesea multifoliata Leme & G.K.Br.

DESCRIÇÃO

Caule: propagação vegetativa(s) por broto(s) lateral(ais). Folha: tipo de roseta(s) infundibuliforme(s); forma das lâmina(s)
estreito(s) triangular(es); compr. (cm) da lâmina(s) acima de 10; ápice(s) da lâmina(s) acuminado(s)/caudado(s); forma
da margem(ns) foliar(es) não truncada(s); cor da lâmina(s) cinérea; densidade(s) de tricoma(s) em relação a(s) cor das
lâmina(s) tricoma(s) oculta(s) à cor da lâmina(s) em amba(s) às face(s); cera epicuticular(es) ausente(s). Inflorescência: tipo de
ramificação(ções) simples; orientação do pedúnculo(s) subereto(s); forma das bráctea(s) do pedúnculo(s) oval(ais); sulco(s) /
nervura(s) na(s) bráctea(s) do pedúnculo(s) ausente(s); cor das bráctea(s) floral(ais) verde; ápice(s) das bráctea(s) floral(ais)
agudo(s); número de flor(es) até 13. Flor: forma das sépala(s) elíptica(s); compr. (cm) das flor(es) de 3.1 até 4.5; sulco(s) /
nervura(s) na(s) bráctea(s) floral(ais) presente(s); forma do ápice(s) dos apêndice(s) acuminado(s).

COMENTÁRIO

Stigmatodon multifoliatus possui afinidade morfológica com S. harrylutheri e S. apparicianus. De ambas pode ser facilmente
distinguível pelas folhas mais numerosas (28 a 45 vs. < de 22), ligeiramente mais estreitas (2-2,5 cm vs. > 2,5 cm de largura na
base), pelas margens foliares não truncadas inferior a 0,5 mm de espessura (vs. margens truncadas, igual ou superior a 1 mm de
espessura). 

Forma de Vida
Erva

Substrato
Rupícola

DISTRIBUIÇÃO

Nativa, é endêmica do Brasil

Domínios Fitogeográficos
Mata Atlântica

Tipos de Vegetação
Vegetação Sobre Afloramentos Rochosos

Distribuição Geográfica
Ocorrências confirmadas
Sudeste (Espírito Santo)

MATERIAL TESTEMUNHO

R. Oliveira, s.n., MBML, 40181, RB, 495804, Espírito Santo, Typus

IMAGENS DE CAMPO/ILUSTRAÇÕES
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Figura 1: Stigmatodon multifoliatus (Leme & G.K.Br) Leme, G.K.Br. & Barfuss

Figura 2: Stigmatodon multifoliatus (Leme & G.K.Br) Leme, G.K.Br. & Barfuss

BIBLIOGRAFIA

Forzza, R.C.,Costa, A.,Siqueira Filho, J.A.,Martinelli, G.,Monteiro, R.F.,Santos-Silva, F.,Saraiva, D. P.,Paixão-Souza,
B.,Louzada, R.B.,Versieux, L. (2015) Bromeliaceae in Lista de Espécies da Flora do Brasil. Jardim Botânico do Rio de Janeiro.
Disponivel em: <http://floradobrasil.jbrj.gov.br/jabot/floradobrasil/FB121818>.
BFG (2015) Growing knowledge: an overview of Seed Plant diversity in Brazil. Rodriguésia, v.66, n.4, p.1085-1113. (DOI:
10.1590/2175-7860201566411)
Barfuss, M.H.J.; Till, W.; Leme, E.M.C.; Pinzón, J.P.; Manzanares, J.M.; Halbritter, H.; Samuel, R. & Brown, G.K. (2016)
Taxonomic revision of Bromeliaceae subfam. Tillandsioideae based on a multi-locus DNA sequence phylogeny and morphology.
Phytotaxa (monograph), 279(1): 1-97.
Couto, D.R. (2017) Revisão taxonômica e filogenia de Stigmatodon Leme, G.K. Br. & Barfuss (Bromeliaceae - Tillandsioideae).
Tese doutorado. Museu Nacional/ UFRJ.
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Stigmatodon plurifolius (Leme) Leme,
G.K.Br. & Barfuss
Tem como sinônimo
basiônimo Vriesea plurifolia Leme

DESCRIÇÃO

Caule: propagação vegetativa(s) por broto(s) lateral(ais). Folha: tipo de roseta(s) utricular(es); forma das lâmina(s) estreito(s)
linear(es); compr. (cm) da lâmina(s) acima de 10; ápice(s) da lâmina(s) atenuado(s); forma da margem(ns) foliar(es)
não truncada(s); cor da lâmina(s) verde; densidade(s) de tricoma(s) em relação a(s) cor das lâmina(s) tricoma(s) não
oculta(s) à cor da lâmina(s); cera epicuticular(es) ausente(s). Inflorescência: tipo de ramificação(ções) simples; orientação
do pedúnculo(s) subereto(s); forma das bráctea(s) do pedúnculo(s) oval(ais); sulco(s) / nervura(s) na(s) bráctea(s) do
pedúnculo(s) ausente(s); cor das bráctea(s) floral(ais) verde; ápice(s) das bráctea(s) floral(ais) obtuso(s); número de flor(es)
até 13. Flor: forma das sépala(s) oblongo-elíptica(s); compr. (cm) das flor(es) de 3.1 até 4.5; sulco(s) / nervura(s) na(s)
bráctea(s) floral(ais) ausente(s); forma do ápice(s) dos apêndice(s) agudo(s)/dentado(s).

COMENTÁRIO

Stigmatodon plurifolius é uma espécie bem delimitada. Pode ser facilmente reconhecida pela roseta utriculosa que não acumula
água (única do gênero), pela bainha com tricomas marrons bem evidentes e que podem ser vistos a olho nu, e folhas fasciculadas.
Estes caracteres separam S. plurifolius de todas as demais espécies do gênero.

Forma de Vida
Erva

Substrato
Rupícola

DISTRIBUIÇÃO

Nativa, é endêmica do Brasil

Domínios Fitogeográficos
Mata Atlântica

Tipos de Vegetação
Vegetação Sobre Afloramentos Rochosos

Distribuição Geográfica
Ocorrências confirmadas
Sudeste (Espírito Santo)

MATERIAL TESTEMUNHO

A.P. Fontana, 101, MBML, Espírito Santo
A.P. Fontana, 902, MBML, Espírito Santo
D.R. Couto & B. Paixão-Souza, 2823, R, Espírito Santo
R.C. Forzza, 7804, RB, Espírito Santo
Araujo, L.K.C., s.n., HB, 72850, Espírito Santo, Typus

IMAGENS DE CAMPO/ILUSTRAÇÕES
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Figura 1: Stigmatodon plurifolius (Leme) Leme, G.K.Br. & Barfuss

Figura 2: Stigmatodon plurifolius (Leme) Leme, G.K.Br. & Barfuss

Figura 3: Stigmatodon plurifolius (Leme) Leme, G.K.Br. & Barfuss

BIBLIOGRAFIA
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Barfuss, M.H.J.; Till, W.; Leme, E.M.C.; Pinzón, J.P.; Manzanares, J.M.; Halbritter, H.; Samuel, R. & Brown, G.K. (2016)
Taxonomic revision of Bromeliaceae subfam. Tillandsioideae based on a multi-locus DNA sequence phylogeny and morphology.
Phytotaxa, (monograph) 279(1): 1-97.
BFG (2018) Brazilian Flora 2020: Innovation and collaboration to meet Target 1 of the Global Strategy for Plant Conservation
(GSPC). Rodriguésia 69(4): 1513-1527.
Couto, D.R. (2017) Revisão taxonômica e filogenia de Stigmatodon Leme, G.K. Br. & Barfuss (Bromeliaceae - Tillandsioideae).
Tese doutorado. Museu Nacional/ UFRJ.
Forzza, R.C.,Costa, A.,Siqueira Filho, J.A.,Martinelli, G.,Monteiro, R.F.,Santos-Silva, F.,Saraiva, D. P.,Paixão-Souza,
B.,Louzada, R.B.,Versieux, L. (2015) Bromeliaceae in Lista de Espécies da Flora do Brasil. Jardim Botânico do Rio de Janeiro.
Disponivel em: <http://floradobrasil.jbrj.gov.br/jabot/floradobrasil/FB121818>.
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Stigmatodon rosulatulus (Leme) Leme,
G.K.Br. & Barfuss
Tem como sinônimo
basiônimo Vriesea rosulata Leme

DESCRIÇÃO

Caule: propagação vegetativa(s) por broto(s) lateral(ais). Folha: tipo de roseta(s) infundibuliforme(s); forma das lâmina(s)
triangular(es); compr. (cm) da lâmina(s) até 10; ápice(s) da lâmina(s) acuminado(s)/caudado(s); forma da margem(ns)
foliar(es) não truncada(s); cor da lâmina(s) verde/amarelada; densidade(s) de tricoma(s) em relação a(s) cor das lâmina(s)
tricoma(s) não oculta(s) à cor da lâmina(s); cera epicuticular(es) ausente(s). Inflorescência: tipo de ramificação(ções)
simples; orientação do pedúnculo(s) subereto(s); forma das bráctea(s) do pedúnculo(s) oval(ais); sulco(s) / nervura(s) na(s)
bráctea(s) do pedúnculo(s) ausente(s); cor das bráctea(s) floral(ais) vinácea/castanha; ápice(s) das bráctea(s) floral(ais)
obtuso(s); número de flor(es) até 13. Flor: forma das sépala(s) elíptica(s); compr. (cm) das flor(es) de 3.1 até 4.5; sulco(s) /
nervura(s) na(s) bráctea(s) floral(ais) ausente(s); forma do ápice(s) dos apêndice(s) agudo(s).

COMENTÁRIO

Stigmatodon rosulatulus é conhecida até o momento apenas para o estado de Minas Gerais. Possui semelhança morfológica
com as espécies do "complexo Vriesea limae L.B. Sm.", a não ser pela presença do estigma tubolaciniado, que é exclusivo
de Stigmatodon. Mesmo assim, estudos filogenéticos conduzidos com marcadores plastidiais e nuclear (PHYC), inserem S.
rosulatulus no grupo V. limae, porém aninhado dentro de Stigmatodon (Couto 2017). A espécie possui afinidade com S. amadoi,
mas pode ser distinguida, dentre outros caracteres, pelas lâminas triangulares (vs. ligulada), apresentando faixas alvos (vs. sem
formação de faixas de tricomas) e menor número de flores na inflorescência (8-10 vs. 14-35 flores). 

Forma de Vida
Erva

Substrato
Rupícola

DISTRIBUIÇÃO

Nativa, é endêmica do Brasil

Domínios Fitogeográficos
Mata Atlântica

Tipos de Vegetação
Vegetação Sobre Afloramentos Rochosos

Distribuição Geográfica
Ocorrências confirmadas
Sudeste (Minas Gerais)

MATERIAL TESTEMUNHO

D.R. Couto, B. Paixão-Souza, 2412, R, Minas Gerais
R. Vasconcelos & Santos, J.G., s.n., HB, RB, 750311, Minas Gerais, Typus

IMAGENS DE CAMPO/ILUSTRAÇÕES
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Figura 1: Stigmatodon rosulatulus (Leme) Leme, G.K.Br. & Barfuss

Figura 2: Stigmatodon rosulatulus (Leme) Leme, G.K.Br. & Barfuss

Figura 3: Stigmatodon rosulatulus (Leme) Leme, G.K.Br. & Barfuss

BIBLIOGRAFIA
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Barfuss, M.H.J.; Till, W.; Leme, E.M.C.; Pinzón, J.P.; Manzanares, J.M.; Halbritter, H.; Samuel, R. & Brown, G.K. (2016)
Taxonomic revision of Bromeliaceae subfam. Tillandsioideae based on a multi-locus DNA sequence phylogeny and morphology.
Phytotaxa (monograph), 279(1): 1-97.
BFG (2018) Brazilian Flora 2020: Innovation and collaboration to meet Target 1 of the Global Strategy for Plant Conservation
(GSPC). Rodriguésia 69(4): 1513-1527.
Couto, D.R. (2017) Revisão taxonômica e filogenia de Stigmatodon Leme, G.K. Br. & Barfuss (Bromeliaceae - Tillandsioideae).
Tese doutorado. Museu Nacional/ UFRJ.
Forzza, R.C.,Costa, A.,Siqueira Filho, J.A.,Martinelli, G.,Monteiro, R.F.,Santos-Silva, F.,Saraiva, D. P.,Paixão-Souza,
B.,Louzada, R.B.,Versieux, L. (2015) Bromeliaceae in Lista de Espécies da Flora do Brasil. Jardim Botânico do Rio de Janeiro.
Disponivel em: <http://floradobrasil.jbrj.gov.br/jabot/floradobrasil/FB121818>.
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Stigmatodon sanctateresensis (Leme &
L.Kollmann) Leme, G.K.Br. & Barfuss
Tem como sinônimo
basiônimo Vriesea sanctateresensis Leme & L.Kollmann

DESCRIÇÃO

Caule: propagação vegetativa(s) por broto(s) lateral(ais). Folha: tipo de roseta(s) infundibuliforme(s); forma das lâmina(s)
triangular(es); compr. (cm) da lâmina(s) até 10; ápice(s) da lâmina(s) agudo(s); forma da margem(ns) foliar(es) não
truncada(s); cor da lâmina(s) verde/vinácea; densidade(s) de tricoma(s) em relação a(s) cor das lâmina(s) tricoma(s) não
oculta(s) à cor da lâmina(s); cera epicuticular(es) ausente(s). Inflorescência: tipo de ramificação(ções) simples; orientação
do pedúnculo(s) subereto(s); forma das bráctea(s) do pedúnculo(s) elíptica(s); sulco(s) / nervura(s) na(s) bráctea(s) do
pedúnculo(s) ausente(s); cor das bráctea(s) floral(ais) verde/vinácea; ápice(s) das bráctea(s) floral(ais) obtuso(s)/agudo(s);
número de flor(es) de 14 a(s) 35. Flor: forma das sépala(s) oblonga(s); compr. (cm) das flor(es) de 3.1 até 4.5; sulco(s) /
nervura(s) na(s) bráctea(s) floral(ais) ausente(s); forma do ápice(s) dos apêndice(s) agudo(s)/acuminado(s).

COMENTÁRIO

Stigmatodon sanctateresensis vegeta em inselbergs graníticos entre 780 a próximo de 1000 m de elevação, no município de Santa
Teresa, de onde provém o tipo. O pequeno porte e as brácteas florais vinosas e lustrosas (na natureza) a difere das outras espécies
do gênero.

Forma de Vida
Erva

Substrato
Rupícola

DISTRIBUIÇÃO

Nativa, é endêmica do Brasil

Domínios Fitogeográficos
Mata Atlântica

Tipos de Vegetação
Vegetação Sobre Afloramentos Rochosos

Distribuição Geográfica
Ocorrências confirmadas
Sudeste (Espírito Santo)

MATERIAL TESTEMUNHO

D.R. Couto, 2916, R, Espírito Santo
D.R. Couto, 3385, R, Espírito Santo
L. Kollmann, 4350, HB, MBML, 14576, Rio de Janeiro, Typus

IMAGENS DE CAMPO/ILUSTRAÇÕES
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Figura 1: Stigmatodon sanctateresensis (Leme & L.Kollmann) Leme, G.K.Br. & Barfuss

Figura 2: Stigmatodon sanctateresensis (Leme & L.Kollmann) Leme, G.K.Br. & Barfuss

Figura 3: Stigmatodon sanctateresensis (Leme & L.Kollmann) Leme, G.K.Br. & Barfuss
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Barfuss, M.H.J.; Till, W.; Leme, E.M.C.; Pinzón, J.P.; Manzanares, J.M.; Halbritter, H.; Samuel, R. & Brown, G.K. (2016)
Taxonomic revision of Bromeliaceae subfam. Tillandsioideae based on a multi-locus DNA sequence phylogeny and morphology.
Phytotaxa (monograph), 279(1): 1-97.
BFG (2018) Brazilian Flora 2020: Innovation and collaboration to meet Target 1 of the Global Strategy for Plant Conservation
(GSPC). Rodriguésia 69(4): 1513-1527.
Couto, D.R. (2017) Revisão taxonômica e filogenia de Stigmatodon Leme, G.K. Br. & Barfuss (Bromeliaceae - Tillandsioideae).
Tese doutorado. Museu Nacional/ UFRJ.
Forzza, R.C.,Costa, A.,Siqueira Filho, J.A.,Martinelli, G.,Monteiro, R.F.,Santos-Silva, F.,Saraiva, D. P.,Paixão-Souza,
B.,Louzada, R.B.,Versieux, L. (2015) Bromeliaceae in Lista de Espécies da Flora do Brasil. Jardim Botânico do Rio de Janeiro.
Disponivel em: <http://floradobrasil.jbrj.gov.br/jabot/floradobrasil/FB121818>.
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Tillandsia L.
Este tratamento é composto pelos seguintes táxons: Tillandsia, Tillandsia adpressiflora, Tillandsia aeranthos, Tillandsia
afonsoana, Tillandsia araujei, Tillandsia balbisiana, Tillandsia bandensis, Tillandsia bella, Tillandsia bergeri, Tillandsia bonita,
Tillandsia brachyphylla, Tillandsia bulbosa, Tillandsia burle-marxii, Tillandsia butzii, Tillandsia cacticola, Tillandsia candida,
Tillandsia caput-medusae, Tillandsia carminea, Tillandsia castelensis, Tillandsia catimbauensis, Tillandsia chasmophyta,
Tillandsia complanata, Tillandsia confinis, Tillandsia copynii, Tillandsia crocata, Tillandsia cyanea, Tillandsia didisticha,
Tillandsia dura, Tillandsia duratii, Tillandsia elongata, Tillandsia eltoniana, Tillandsia fasciculata, Tillandsia fendleri, Tillandsia
festucoides, Tillandsia gardneri, Tillandsia geminiflora, Tillandsia globosa, Tillandsia graomogolensis, Tillandsia grazielae,
Tillandsia heliconioides, Tillandsia heubergeri, Tillandsia incurva, Tillandsia ionantha, Tillandsia itatiensis, Tillandsia
itaubensis, Tillandsia ixioides, Tillandsia jonesii, Tillandsia jucunda, Tillandsia juncea, Tillandsia karwinskyana, Tillandsia
kautskyi, Tillandsia kegeliana, Tillandsia leiboldiana, Tillandsia leonamiana, Tillandsia lepidosepala, Tillandsia leucopetala,
Tillandsia limae, Tillandsia limarum, Tillandsia linearis, Tillandsia loliacea, Tillandsia lorentziana, Tillandsia magnusiana,
Tillandsia mallemontii, Tillandsia matudae, Tillandsia milagrensis, Tillandsia minasgeraisensis, Tillandsia neglecta, Tillandsia
nuptialis, Tillandsia oaxacana, Tillandsia organensis, Tillandsia paraensis, Tillandsia paraibensis, Tillandsia parvispica,
Tillandsia plagiotropica, Tillandsia pohliana, Tillandsia polystachia, Tillandsia polzii, Tillandsia pruinosa, Tillandsia punctulata,
Tillandsia reclinata, Tillandsia recurvata, Tillandsia recurvifolia, Tillandsia renateehlersiae, Tillandsia retrorsa, Tillandsia
rhomboidea, Tillandsia rohdenardini, Tillandsia roseiflora, Tillandsia schiedeana, Tillandsia seideliana, Tillandsia seleriana,
Tillandsia setacea, Tillandsia simulata, Tillandsia sprengeliana, Tillandsia straminea, Tillandsia streptocarpa, Tillandsia
streptophylla, Tillandsia stricta, Tillandsia sucrei, Tillandsia tectorum, Tillandsia tenuifolia, Tillandsia toropiensis, Tillandsia
tricholepis, Tillandsia tricolor, Tillandsia turneri, Tillandsia usneoides, Tillandsia wagneriana, Tillandsia winkleri, Tillandsia
witeckii, Tillandsia xiphioides.

COMO CITAR

Tardivo, R.C., Araújo, C.C., Paixão Souza, B. 2020. Tillandsia in Flora do Brasil 2020. Jardim Botânico do Rio de Janeiro.
Disponível em: http://floradobrasil.jbrj.gov.br/reflora/floradobrasil/FB6361.

Tem como sinônimo
heterotípico Acanthospora Spreng.
heterotípico Allardtia A.Dietr.
heterotípico Amalia Endl.
heterotípico Anoplophytum Beer
heterotípico Bonapartea Ruiz & Pav.
heterotípico Buonapartea G.Don
heterotípico Cipuropsis Ule
heterotípico Dendropogon Raf.
heterotípico Diaphoranthema Beer
heterotípico Misandra F.Dietr.
heterotípico Phytarrhiza Vis.
heterotípico Pityrophyllum Beer
heterotípico Platystachys K.Koch
heterotípico Strepsia Steud.
heterotípico Viridantha Espejo

DESCRIÇÃO

Plantas epífitas, rupícolas ou raramente terrícolas, mesofíticas, semi-xerofíticas ou xerofíticas, muito variáveis em tamanho.
Caule curto, aparentemente ausente a bem desenvolvido, ramificado ou não. Folhas polísticas ao longo do caule ou rosuladas,
raramente dísticas, liguladas, triangulares, lineares ou filiformes, eretas, secundas, reflexas ou as internas eretas e as externas
reflexas, verdes ou densamente cinéreo-lepidotas, membranáceas, suculentas ou rígidas, base da roseta bulbiforme ou não.
Escapo floral geralmente distinto, ereto, levemente recurvado ou pêndulo. Brácteas florais de cores variadas, atrativas,
lepidotas ou não. Inflorescência terminal, simples ou compostas, raramente uniflora.  Flores dísticas ou polísticas, sésseis ou
pediceladas, andróginas, com ou sem fragrância, podendo ocorrer ráfides em várias partes florais; sépalas convolutas, simétricas
ou assimétricas, livres ou as posteriores conatas e ou todas igualmente conatas; pétalas variáveis na forma, espatuladas, elípticas,
lineares ou lanceoladas, livres, usualmente sem apêndices basais, eretas, reflexas ou revolutas, cores variadas, (brancas, violáceas,
róseas, creme a amarelas, alaranjadas, vermelhas, azuis ou verdes); estames arranjados em duas séries de igual comprimento ou
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não (heterodínamos), inclusos ou exsertos da corola, livres ou adnatos às pétalas; filetes retos ou plicados, achatados ou lineares
para estreitamente triangulares; anteras basifixas ou dorsifixas, versáteis ou não; ovário súpero, estilete alongado, raramente
curto, com estigma espiral conduplicado ou simples ereto; óvulos numerosos e geralmente caudados. Fruto cápsula septícida.
Sementes cilíndricas a fusiformes, plumosas (SMITH & DOWNS 1977, GARDNER 1986, SPENCER & SMITH 1993, TILL
2000, BARFUSS et al. 2016).

COMENTÁRIO

Tillandsia é o maior gênero da família Bromeliaceae com mais de 700 espécies com distribuição na América Tropical e
subtropical e centro de diversidade no norte da América Central e nos Andes. No Brasil, o gênero ocorre em todos os domínios
fitogeográficos com maior diversidade na Floresta Atlântica.
Considerando a mais atual revisão taxonômica de Tillandsioideae, realizada por Barfuss e colaboradores (2016), Tillandsia está
dividido em 7 subgêneros: Tillandsia subg. Aerobia Mez, T. subg. Anoplophytum (Beer) Baker, T. subg. Diaphoranthema (Beer)
Baker, T. subg. Phytarrhiza (Vis.) Baker, T. subg. Pseudovriesea Barfuss & W. Till, T. subg. Tillandsia e T. subg. Viridantha
(Espejo) W.Till & Barfuss.
A maioria das espécies que ocorrem no Brasil pertencem ao subg.  Anoplophytum,  com brácteas florais vistosas e pétalas
distintas, seguido do subg. Tillandsia, plantas de maior porte, flores eretas e estames geralmente exsertos. Um número menor de
espécies enquadram-se no subg. Phytarrhiza, todas com pétalas amplas, geralmente odoríferas; subg. Diaphoranthema,  plantas
menores, com pétalas estreitas e pouco atrativas e  subg. Aerobia  com flores dísticas e brácteas florais imbricadas. 

Forma de Vida
Erva

Substrato
Epífita, Rupícola, Terrícola

DISTRIBUIÇÃO

Nativa, não é endêmica do Brasil

Domínios Fitogeográficos
Amazônia, Caatinga, Cerrado, Mata Atlântica, Pampa, Pantanal

Tipos de Vegetação
Área Antrópica, Caatinga (stricto sensu), Campinarana, Campo de Altitude, Campo Limpo, Campo Rupestre, Cerrado (lato
sensu), Floresta Ciliar ou Galeria, Floresta de Igapó, Floresta de Terra Firme, Floresta Estacional Decidual, Floresta Estacional
Perenifólia, Floresta Estacional Semidecidual, Floresta Ombrófila (Floresta Pluvial), Floresta Ombrófila Mista, Manguezal,
Restinga, Savana Amazônica, Vegetação Sobre Afloramentos Rochosos

Distribuição Geográfica
Ocorrências confirmadas
Norte (Acre, Amazonas, Amapá, Pará, Rondônia, Roraima, Tocantins)
Nordeste (Alagoas, Bahia, Ceará, Maranhão, Paraíba, Pernambuco, Piauí, Rio Grande do Norte, Sergipe)
Centro-Oeste (Distrito Federal, Goiás, Mato Grosso do Sul, Mato Grosso)
Sudeste (Espírito Santo, Minas Gerais, Rio de Janeiro, São Paulo)
Sul (Paraná, Rio Grande do Sul, Santa Catarina)
Possíveis ocorrências
Norte (Amazonas, Amapá, Pará, Roraima)
Nordeste (Alagoas, Paraíba, Pernambuco)
Sudeste (Espírito Santo)
Sul (Rio Grande do Sul, Santa Catarina)

CHAVE INTERATIVA

http://xper3.fr/xper3GeneratedFiles/publish/identification/-1728677738016257813/mkey.html

BIBLIOGRAFIA
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Angiospermas Bromeliaceae A.Juss.

 BARFUSS, M.H.J.; TILL, W.; LEME, E.M.C.; PINZÓN, J.P.; MANZANARES, J.M.; HALBRITTER, H.; SAMUEL, R.;
BROWN, G.K. 2016.  Taxonomic revision of Bromeliaceae subfam. Tillandsioideae based on a multi-locus DNA sequence
phylogeny and morphology. Phytotaxa 279 (1): 001-097.
GARDNER, C. S. 1986. Preliminary classification of Tillandsia  based on floral characters. Selbyana. 9: 130-146.
SPENCER , M. A. & SMITH, L. B. 1993. Racinaea, a new genus of Bromeliaceae (Tillandsioideae). Phytologia. 74(2):151-160.
Smith, L. B. & Downs, R. J.  1977. Tillandsioideae (Bromeliaceae). Flora Neotrop. Monogr. 14(2):663-1492.
TILL, W. 2000. Tillandsioideae. In: Benzing, D. H. Bromeliaceae: Profile of an Adaptative Radiation. Cambridge University
Press. Cambridge, 690p.
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Angiospermas Bromeliaceae A.Juss.

Tillandsia adpressiflora Mez
DESCRIÇÃO

Caule: compr. curto(s). Folha: formando tanque sim; em roseta(s) sim; filotaxia espiralada(s); forma da lâmina(s)
triangular(es); indumento da lâmina(s) denso(s) lepidoto(s); posição transversal(ais) da lâmina(s) reflexa(s). Inflorescência:
tipo composta(s); orientação sub ereta(s); orientação das flor(es) na(s) raque polística(s); posição das flor(es) na(s) antese
ereta(s); forma das bráctea(s) floral(ais) lanceolada(s); bráctea(s) floral(ais) carenada(s) não; cor das bráctea(s) floral(ais)
avermelhada. Flor: conação das sépala(s) livre(s); simetria das sépala(s) simétrica(s); sépala(s) carenada(s) não; forma das
pétala(s) linear(es); cor das pétala(s) lilás; posição dos estame(s) em relação a(s) corola incluso(s).

DESCRIÇÃO ADICIONAL

Planta florida, 1-2m de altura, terrestre, saxícola ou epífita, caule curto. Folhas 40-60cm compr.,10-15cm larg.,  formando roseta
com capacidade de grande acúmulo de água; bainha larga, suborbicular, roxo-vinácea na face interna; lâminha até 30cm compr.,
3-5cm largura, estreitamente triangular, densamente lepidotas. Escapo floral ereto a levemente recurvado, brácteas foliáceas,
imbricadas. Inflorescência composta na base, laxa,  simples em direção ao ápice;  brácteas primárias estreitamente lanceoladas,
agudas, involutas; espigas alongadas, lineares, com raque estreita, com 2-6 flores laxas; brácteas florais 5 cm compr., levemente
excedendo os internós e maiores que as sépalas, estreitamente lanceoladas, tubular-involutas sobre a flor e a raque. Flores 6-7
cm compr., subsésseis; sépalas 4cm compr., estreitamente lanceoladas, agudas, livres, não carenadas, pétalas eretas, levemente
excedendo os estames, violáceas, apêndices pelatíneos ausentes; estames inclusos, amarelos. Cápsula 5cm compr., levemente
cilíndrica. 

COMENTÁRIO

Tillandsia adpressiflora Mez pertence ao subgênero Allardtia (A. Dietrich.) Baker. É uma espécie com ampla distribuição na
América do Sul, nativa da Colômbia, Bolívia, Peru, Venezuela, Equador, Guiana Francesa e no Norte do Brasil.

Forma de Vida
Erva

Substrato
Epífita, Terrícola

DISTRIBUIÇÃO

Nativa, não é endêmica do Brasil

Domínios Fitogeográficos
Amazônia

Tipos de Vegetação
Campinarana, Floresta Ombrófila (Floresta Pluvial)

Distribuição Geográfica
Ocorrências confirmadas
Norte (Acre, Amazonas, Amapá, Pará)

MATERIAL TESTEMUNHO

E. Forero, 4673, K,  (K000976067)
D. Sasaki, 1888, K,  (K000976066)

BIBLIOGRAFIA

Koch, A.K.; Monteiro, R.F.; Ilkin-Borges, A.L. 2015. Checklist de Bromeliaceae da região da Volta Grande do Xingu, Pará,
Brasil. Rodriguésia 66(2)455-464.
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Angiospermas Bromeliaceae A.Juss.

Smith, L. B. & Downs, R.J. Tillandsioideae (Bromeliaceae). 1977. Flora Neotrop. Monogr. 14(2):663-1492.
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Angiospermas Bromeliaceae A.Juss.

Tillandsia aeranthos (Loisel.) L.B.Sm.
Este tratamento é composto pelos seguintes táxons: Tillandsia aeranthos, .

Tem como sinônimo
basiônimo Pourretia aeranthos Loisel.
homotípico Anoplophytum aeranthos (Loisel.) Beer
heterotípico Anoplophytum dianthoideum (G.Rossi) Beer
heterotípico Anoplophytum roseum Beer
heterotípico Tillandsia aeranthos  var.  aemula Strehl
heterotípico Tillandsia aeranthos  var.  alba Strehl & G.Rohde
heterotípico Tillandsia aeranthos  var.  albobracteata Strehl
heterotípico Tillandsia aeranthos  var.  flava Strehl
heterotípico Tillandsia aeranthos  var.  rosea Strehl
heterotípico Tillandsia bicolor Brongn.
heterotípico Tillandsia dianthoidea G.Rossi
heterotípico Tillandsia microxiphion Baker
heterotípico Tillandsia unca Griseb.

DESCRIÇÃO

Caule: compr. longo(s). Folha: formando tanque não; em roseta(s) não; filotaxia espiralada(s); forma da lâmina(s)
triangular(es); indumento da lâmina(s) esparso(s) lepidoto(s)/lepidoto(s); posição transversal(ais) da lâmina(s) ereta(s).
Inflorescência: tipo simples; orientação ereta(s); orientação das flor(es) na(s) raque polística(s); posição das flor(es) na(s)
antese ereta(s); forma das bráctea(s) floral(ais) oblonga(s); bráctea(s) floral(ais) carenada(s) não; cor das bráctea(s)
floral(ais) rosa forte(s)/rósea. Flor: conação das sépala(s) conata(s); simetria das sépala(s) simétrica(s); sépala(s) carenada(s)
não; forma das pétala(s) espatulada(s); cor das pétala(s) azul; posição dos estame(s) em relação a(s) corola incluso(s).

Forma de Vida
Erva

Substrato
Epífita, Rupícola

DISTRIBUIÇÃO

Nativa, não é endêmica do Brasil

Domínios Fitogeográficos
Mata Atlântica, Pampa

Tipos de Vegetação
Área Antrópica, Floresta Ciliar ou Galeria, Floresta Estacional Semidecidual, Floresta Ombrófila Mista

Distribuição Geográfica
Ocorrências confirmadas
Sudeste (São Paulo)
Sul (Rio Grande do Sul, Santa Catarina)

MATERIAL TESTEMUNHO

Sevegnani, L, s.n., FURB (FURB20010)
Santos, E.M., 2627, R
E. Valduga, 434, RB, 563659,  (RB00747047)

IMAGENS DE CAMPO/ILUSTRAÇÕES
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Angiospermas Bromeliaceae A.Juss.

Figura 1: Tillandsia aeranthos (Loisel.) L.B.Sm.
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Angiospermas Bromeliaceae A.Juss.

Tillandsia afonsoana T. Strehl
DESCRIÇÃO

Caule: compr. longo(s). Folha: formando tanque não; em roseta(s) não; filotaxia espiralada(s); forma da lâmina(s)
triangular(es); indumento da lâmina(s) denso(s) lepidoto(s); posição transversal(ais) da lâmina(s) patente(s)/sub ereta(s).
Inflorescência: tipo simples; orientação ereta(s); orientação das flor(es) na(s) raque polística(s); posição das flor(es) na(s)
antese ereta(s); forma das bráctea(s) floral(ais) lanceolada(s); bráctea(s) floral(ais) carenada(s) não; cor das bráctea(s)
floral(ais) rósea. Flor: conação das sépala(s) livre(s); simetria das sépala(s) simétrica(s); sépala(s) carenada(s) sim; forma
das pétala(s) espatulada(s); cor das pétala(s) azul; posição dos estame(s) em relação a(s) corola incluso(s).

Forma de Vida
Erva

Substrato
Rupícola

DISTRIBUIÇÃO

Nativa, é endêmica do Brasil

Domínios Fitogeográficos
Mata Atlântica

Tipos de Vegetação
Vegetação Sobre Afloramentos Rochosos

Distribuição Geográfica
Ocorrências confirmadas
Sul (Rio Grande do Sul)

MATERIAL TESTEMUNHO

Strehl, T., 499, HAS

IMAGENS DE CAMPO/ILUSTRAÇÕES

Figura 1: Tillandsia afonsoana T. Strehl

1881

Coleção Flora do Brasil 2020 - Jardim Botânico do Rio de Janeiro

https://imagemcampo.jbrj.gov.br/producao%2Fimagens_de_campo%2F18740613.jpg


Angiospermas Bromeliaceae A.Juss.

Tillandsia araujei Mez
Este tratamento é composto pelos seguintes táxons: Tillandsia araujei, Tillandsia araujei var. araujei.

Tem como sinônimo
heterotípico Tillandsia araujei  var.  minima E.Pereira & I.A.Penna

DESCRIÇÃO

Caule: compr. longo(s). Folha: formando tanque não; em roseta(s) não; filotaxia espiralada(s); forma da lâmina(s)
lanceolada(s)/triangular(es); indumento da lâmina(s) lepidoto(s); posição transversal(ais) da lâmina(s) secunda(s)/sub
ereta(s). Inflorescência: tipo simples; orientação ereta(s); orientação das flor(es) na(s) raque polística(s); posição das flor(es)
na(s) antese ereta(s); forma das bráctea(s) floral(ais) oblonga(s); bráctea(s) floral(ais) carenada(s) não; cor das bráctea(s)
floral(ais) rósea. Flor: conação das sépala(s) conata(s); simetria das sépala(s) assimétrica(s); sépala(s) carenada(s) sim; forma
das pétala(s) elíptica(s); cor das pétala(s) branca; posição dos estame(s) em relação a(s) corola incluso(s).

DESCRIÇÃO ADICIONAL

 Planta florida15-60cm de altura, epífita ou rupícola, mesofítica. Raízes presentes na planta adulta. Rizoma  10-42cm compr.,
apresentando ramificações laterais. Folhas ca. 50, 3-7cm compr., densamente polísticas ao longo do caule, todas secundas;
bainha curta, ca. 0,7cm compr., 0,7cm larg., oval-triangular, branca, glabra na base e lepidota em direção ao ápice; lâmina  ca.
2cm compr., 0,3cm larg., triangular-lanceolada, subereta, canaliculada, coriácea, lepidota em ambas as faces, tricomas absorventes
simétricos, não ultrapassando a margem foliar. Escapo 6-17cm compr., excedendo as folhas, ereto, delgado, glabro; brácteas 5-9,
as inferiores ca. 4cm compr., foliáceas, as superiores ca. 2,5cm compr., elípticas ou ovais, maiores que os entrenós, imbricadas,
membranáceas, esparsamente lepidotas, róseas. Inflorescência espiga, 3-5cm compr., sublaxa, 5-12 flores polísticas. Brácteas
florais 1,5-2,3cm compr. 0,6-0,9cm  larg., excedendo as sépalas, oblongas, cuspidadas, ecarenadas, glabras ou esparsamente
lepidotas no ápice, membranáceas, róseas. Flores ca. 2cm compr., sésseis; sépalas ca. 1,6cm compr., 0,4cm larg., levemente
assimétricas, elípticas,  a anterior livre, as posteriores fortemente concrescidas e carenadas, glabras. pétalas 2-3cm compr.,0,5cm
larg., elípticas a espatuladas, agudas, margem inteira, nervuras retas, reflexas na antese, formando uma corola aberta, brancas;
estames ca. 1,1-1,3cm compr., inclusos, menores ou igualando a parte basal das pétalas; filetes 0,8-1cm compr., adnatos,
achatados,plicados ca. 0,3-0,5cm abaixo da antera, região plicada 0,4cm compr., anteras 0,35cm compr, lineares, dorsifixas, não-
versáteis. ovário 0,3cm compr., 0,2cm diâm., oval,  estilete 1,1cm compr., estigma 0,1cm compr., simples ereto.

COMENTÁRIO

Tillandsia araujei  pertence ao subgênero Anoplophytum   e assemelha-se à T. tenuifolia, devido ao caule bem desenvolvido,
apresentando ramificações laterais. No entanto, diferencia-se pelas folhas secundas, o escapo floral sempre exserto e as brácteas
florais não carenadas. 

Forma de Vida
Erva

Substrato
Epífita, Rupícola

DISTRIBUIÇÃO

Nativa, é endêmica do Brasil

Domínios Fitogeográficos
Mata Atlântica

Tipos de Vegetação
Vegetação Sobre Afloramentos Rochosos

Distribuição Geográfica

1882

Coleção Flora do Brasil 2020 - Jardim Botânico do Rio de Janeiro



Angiospermas Bromeliaceae A.Juss.

Ocorrências confirmadas
Sudeste (Rio de Janeiro, São Paulo)

MATERIAL TESTEMUNHO

A.F.M. Glaziou, 16457, P (P00713164), Rio de Janeiro, Typus

IMAGENS DE CAMPO/ILUSTRAÇÕES

Figura 1: Tillandsia araujei Mez

Figura 2: Tillandsia araujei Mez

BIBLIOGRAFIA

Smith, L. B. & Downs, R. J.  1977. Tillandsioideae (Bromeliaceae). Flora Neotrop. Monogr. 14(2):663-1492.
Tardivo, R. C. 2002. Revisão taxonômica de Tillandsia L. subg. Anoplophytum (Beer) Baker (Bromeliaceae). Tese de
Doutorado. Universidade de São Paulo, São Paulo. 
Wanderley, M. G. L. & Martins, S. 2007. Bromeliaceae: In: Flora FanerogÃ¢mica do Estado de São Paulo. Vol.5, ed.
M.G.L.Wanderley, G.J.Shepherd, T.S.Melhem & A. M. Giulietti, Fapesp, v. 5, 39-41.
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Angiospermas Bromeliaceae A.Juss.

Tillandsia araujei Mez var. araujei

DESCRIÇÃO

Vide descrição de 
Tillandsia araujei
 Me
z

Forma de Vida
Erva

Substrato
Epífita, Rupícola

DISTRIBUIÇÃO

Nativa, é endêmica do Brasil

Domínios Fitogeográficos
Mata Atlântica

Tipos de Vegetação
Vegetação Sobre Afloramentos Rochosos

Distribuição Geográfica
Ocorrências confirmadas
Sudeste (Rio de Janeiro, São Paulo)

MATERIAL TESTEMUNHO

R.C. Forzza, 1633, RB
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Angiospermas Bromeliaceae A.Juss.

Tillandsia balbisiana Schult. & Schult.f.
DISTRIBUIÇÃO

Cultivada, não é endêmica do Brasil

MATERIAL TESTEMUNHO

C. Wright, 1521, P (P01766048)
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Angiospermas Bromeliaceae A.Juss.

Tillandsia bandensis Baker
DESCRIÇÃO

Caule: compr. curto(s). Folha: formando tanque não; em roseta(s) não; filotaxia dística(s); forma da lâmina(s)
subcilíndrica(s); indumento da lâmina(s) denso(s) lepidoto(s); posição transversal(ais) da lâmina(s) ereta(s)/sub ereta(s).
Inflorescência: tipo simples; orientação ereta(s); orientação das flor(es) na(s) raque dística(s); posição das flor(es) na(s)
antese ereta(s); forma das bráctea(s) floral(ais) elíptica(s)/ovada(s); bráctea(s) floral(ais) carenada(s) não; cor das bráctea(s)
floral(ais) vinácea. Flor: conação das sépala(s) livre(s); simetria das sépala(s) simétrica(s); sépala(s) carenada(s) não; forma
das pétala(s) elíptica(s); cor das pétala(s) azul; posição dos estame(s) em relação a(s) corola incluso(s).

DESCRIÇÃO ADICIONAL

Tillandsia bandensis pertence ao subgênero Phytarrhiza. De acordo com Büneker et al. (2015),Tillandsia bandensis foi citada
para o Brasil por Mez (1891-1894) mas, excluida por Smith (1955), há 57 anos atrás. Ainda, segundo os autores, uma única
população foi reencontrada no Rio Grande do Sul, no Bioma Pampa, restrita à região oeste, Cerro do Tigre, habitando os paredões
rochosos. Caracteriza-se pelas flores conspícuas, odoríferas, brácteas florais vináceas e pétalas azuis. Os autores a diferenciam
de T. mallemontii Glaziou ex Mez, pelas lâminas foliares eretas e subereto-patentes, pela presença de bráctea na região mediana
do pedúnculo e pelas brácteas florais e sépalas vináceas. 

Forma de Vida
Erva

Substrato
Rupícola

DISTRIBUIÇÃO

Nativa, não é endêmica do Brasil

Domínios Fitogeográficos
Pampa

Tipos de Vegetação
Floresta Ombrófila Mista, Vegetação Sobre Afloramentos Rochosos

Distribuição Geográfica
Ocorrências confirmadas
Sul (Rio Grande do Sul)

MATERIAL TESTEMUNHO

R.C. Forzza, 2308, RB, 382274,  (RB00648945)

BIBLIOGRAFIA

 
BüNEKER, H.M.; PONTES, R.C. & WITECK-NETO, L. 2015. Novos registros em Tillandsia (Bromeliaceae, Tillandsioideae)
para o Rio Grande do Sul, Brasil. Rodriguésia 66(2):493-498.
MEZ, C. 1891-1894. Bromeliaceae. In: Martius C.F.P. Flora Brasiliensis. 3 (3): 173-634.
MEZ, C. 1896. Bromeliaceae. In A. L. P. P. Candolle & A. C. P. Candolle (eds.). Monographiae Phanerogamarum 9:1-990.
Paris.
SMITH, L. B. 1955. The Bromeliaceae of Brazil. Smithsonian Misc. Collect. 126 (1) 290p.
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Angiospermas Bromeliaceae A.Juss.

Tillandsia bella Strehl
DESCRIÇÃO

Caule: compr. longo(s). Folha: formando tanque não; em roseta(s) sim; filotaxia espiralada(s); forma da lâmina(s)
triangular(es); indumento da lâmina(s) esparso(s) lepidoto(s); posição transversal(ais) da lâmina(s) sub ereta(s).
Inflorescência: tipo simples; orientação ereta(s); orientação das flor(es) na(s) raque polística(s); posição das flor(es)
na(s) antese ereta(s); forma das bráctea(s) floral(ais) ovada(s); bráctea(s) floral(ais) carenada(s) não; cor das bráctea(s)
floral(ais) avermelhada/rosa forte(s)/rósea. Flor: conação das sépala(s) conata(s); simetria das sépala(s) simétrica(s); sépala(s)
carenada(s) sim; forma das pétala(s) unguiculada(s); cor das pétala(s) azul; posição dos estame(s) em relação a(s) corola
incluso(s).

DESCRIÇÃO ADICIONAL

Rupícola, caule longo; Folhas suberetas, polísticas, em roseta alongada; lâmina triangular, acanalado-côncava, esparso-lepidotas;
Inflorescência ereta, simples, compacta; Brácteas florais ovadas, infladas, imbricadas, vermelhas ou róseas, ecarenadas; Flores
polísticas, eretas, sésseis; sépalas adaxiais conatas, carenadas; pétalas unguiculadas, unha branca e lâmina azul-escuro; estames
inclusos.

Forma de Vida
Erva

Substrato
Rupícola

DISTRIBUIÇÃO

Nativa, é endêmica do Brasil

Domínios Fitogeográficos
Mata Atlântica

Tipos de Vegetação
Vegetação Sobre Afloramentos Rochosos

Distribuição Geográfica
Ocorrências confirmadas
Sul (Rio Grande do Sul)

MATERIAL TESTEMUNHO

H. Büneker, 063, RB,  (RB01407662), Rio Grande do Sul
T. Strehl, 1097, HAS, 31017,  (HAS0031017)
T. Strehl, 1064, HAS, 30590,  (HAS0030590)
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Angiospermas Bromeliaceae A.Juss.

Tillandsia bergeri Mez
Tem como sinônimo
heterotípico Tillandsia dianthoidea  var.  grisea Guillaumin

DESCRIÇÃO

Caule: compr. curto(s). Folha: formando tanque não; em roseta(s) sim; filotaxia espiralada(s); forma da lâmina(s)
triangular(es); indumento da lâmina(s) lepidoto(s); posição transversal(ais) da lâmina(s) sub ereta(s). Inflorescência: tipo
simples; orientação sub ereta(s); orientação das flor(es) na(s) raque polística(s); posição das flor(es) na(s) antese ereta(s);
forma das bráctea(s) floral(ais) oblonga(s); bráctea(s) floral(ais) carenada(s) sim; cor das bráctea(s) floral(ais) esverdeada/
rósea. Flor: conação das sépala(s) conata(s); simetria das sépala(s) simétrica(s); sépala(s) carenada(s) não; forma das
pétala(s) espatulada(s); cor das pétala(s) lilás; posição dos estame(s) em relação a(s) corola incluso(s).

Forma de Vida
Erva

Substrato
Epífita, Rupícola

DISTRIBUIÇÃO

Nativa, não é endêmica do Brasil

Domínios Fitogeográficos
Mata Atlântica

Tipos de Vegetação
Floresta Estacional Semidecidual, Vegetação Sobre Afloramentos Rochosos

Distribuição Geográfica
Ocorrências confirmadas
Sul (Rio Grande do Sul)

MATERIAL TESTEMUNHO

Tardivo, R.C., 294, UPCB

IMAGENS DE CAMPO/ILUSTRAÇÕES

Figura 1: Tillandsia bergeri Mez
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Angiospermas Bromeliaceae A.Juss.

Tillandsia bonita Versieux & Martinelli
DESCRIÇÃO

Caule: compr. curto(s). Folha: formando tanque sim; em roseta(s) sim; filotaxia espiralada(s); forma da lâmina(s)
triangular(es); indumento da lâmina(s) denso(s) lepidoto(s); posição transversal(ais) da lâmina(s) sub ereta(s). Inflorescência:
tipo composta(s); orientação ereta(s); orientação das flor(es) na(s) raque dística(s); posição das flor(es) na(s) antese ereta(s);
forma das bráctea(s) floral(ais) elíptica(s); bráctea(s) floral(ais) carenada(s) não; cor das bráctea(s) floral(ais) esverdeada.
Flor: conação das sépala(s) conata(s); simetria das sépala(s) simétrica(s); sépala(s) carenada(s) não; forma das pétala(s)
ligulada(s); cor das pétala(s) branca; posição dos estame(s) em relação a(s) corola incluso(s).

DESCRIÇÃO ADICIONAL

Rupícola, caule curto; Folhas polísticas, suberetas; bainha páleo-esverdeada a vináceas, largo-oval, denso-lepidota; lâmina
estreito-triangular, vinácea, densamente lepidota, canaliculada; Pedúnculo ereto; brácteas ovadas, ápice acuminado. Inflorescência
composta; brácteas florais verdes, elípticas. Flores dísticas, eretas; sépalas verdes, menores que as brácteas florais, elípticas, curto-
conatas, glabras; pétalas brancas, liguladas, ápice obtuso; estames inclusos na corola.
Com flores em julho e dezembro (com base no material tipo em cultivo: G. Martinelli 16923a, 16923b).

Forma de Vida
Erva

Substrato
Rupícola

DISTRIBUIÇÃO

Nativa, é endêmica do Brasil

Domínios Fitogeográficos
Cerrado

Tipos de Vegetação
Vegetação Sobre Afloramentos Rochosos

Distribuição Geográfica
Ocorrências confirmadas
Centro-Oeste (Mato Grosso do Sul)

MATERIAL TESTEMUNHO

G. Martinelli, 16923a, RB, 545183,  (RB00706659), Typus
G. Martinelli, 16923, RB, 545183, Typus
G. Martinelli, 16923, US, 3662949,  (US01913943), RB, 450408,  (RB00608980), Typus

IMAGENS DE CAMPO/ILUSTRAÇÕES
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Angiospermas Bromeliaceae A.Juss.

Figura 1: Tillandsia bonita Versieux & Martinelli

Figura 2: Tillandsia bonita Versieux & Martinelli

BIBLIOGRAFIA

BFG - The Brazil Flora Group. 2015. Growing knowledge: an overview of Seed Plant diversity in Brazil. Rodriguésia 66(4):
1085-1113.
Versieux, L. M., Vasconcellos, N., & Martinelli, G. 2013. Tillandsia bonita (Bromeliaceae), a new species from Mato Grosso do
Sul, Brazil, with notes on leaf anatomy. Systematic Botany, 38(1), 75-81.
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Angiospermas Bromeliaceae A.Juss.

Tillandsia brachyphylla Baker
Tem como sinônimo
heterotípico Anoplophytum binotii E.Morren ex Baker

DESCRIÇÃO

Caule: compr. curto(s). Folha: formando tanque não; em roseta(s) sim; filotaxia espiralada(s); forma da lâmina(s)
triangular(es); indumento da lâmina(s) denso(s) lepidoto(s); posição transversal(ais) da lâmina(s) ereta(s). Inflorescência:
tipo composta(s); orientação sub ereta(s); orientação das flor(es) na(s) raque polística(s); posição das flor(es) na(s) antese
ereta(s); forma das bráctea(s) floral(ais) elíptica(s); bráctea(s) floral(ais) carenada(s) sim; cor das bráctea(s) floral(ais) rosa
forte(s)/rósea. Flor: conação das sépala(s) conata(s); simetria das sépala(s) simétrica(s); sépala(s) carenada(s) sim; forma das
pétala(s) elíptica(s); cor das pétala(s) rósea; posição dos estame(s) em relação a(s) corola incluso(s).

DESCRIÇÃO ADICIONAL

Planta  rupícola, mesofítica, florida 10-15cm de altura, isolada ou em agrupamentos. Raízes presentes na maturidade. Rizoma
1-2cm compr., não ramificado. Folhas 20-30, 4-9cm compr., eretas ou secundas, formando uma roseta ereta, com base
bulbiforme; bainha 1-2cm compr., 1-1,8cm larg., elíptica, pouco distinta; lâmina 2,0-7,0cm compr., estreitamente triangular-
lanceolada, ereta ou secunda, carnosa, canaliculada, lepidota, tricomas absorventes assimétricos, ultrapassando a amrgem foliar.
Escapo 2,5-6,0cm compr.,0,3cm diâm., coberto pelas brácteas, ereto ou levemente recurvado, geralmente glabro; brácteas
3-4, parcialmente imbricadas, as inferiores ca. 5cm compr., 0,8cm larg., lanceoladas, longo-acuminadas, foliáceas, maiores que
os entrenós, as superiores 3-3,8cm compr., ca. 1cm larg., oval-lanceoladas, acuminadas, densamente lepidotas em direção ao
ápice. Inflorescência racemo 5-7cm compr., 4-5cm diâm., subglobosa, com 3-10 ramos eretos, raque 5-7cm compr., glabra,
visível. Brácteas primárias 1,8-2,5cm compr., 0,8-1cm larg., excedendo as espigas, oval-lanceoladas, acuminadas, vermelhas,
densamente lepidotas. Ramos 2-3cm compr., laxos, com 2-5 flores, freqüentemente com uma flor estéril, apical. Brácteas florais
1,3-2,0cm compr., ca. 0,8cm larg., maior que o comprimento das sépalas, elípticas, agudas, carenadas, densamente lepidotas,
membranáceas, vermelhas. Flores ca. 2cm compr., pediceladas; pedicelo ca. 0,3cm compr.; sépalas 1-1,3cm compr., 0,2-0,3cm
larg., lanceoladas, acuminadas, as posteriores fortemente concrescidas por ca. 1cm, esverdeadas na base e vermelhas em direção
ao ápice,  esparsamente lepidotas, carenadas. pétalas 1,8-2cm compr., elípticas, margem inteira, ápice arredondado, levemente
cuculadas, nervuras sinuosas, reflexas na antese, formando uma corola aberta, vermelhas no ápice e brancas em direção à base;
estames ca. 1,5cm compr., quase igual ao comprimento total das pétalas, inclusos; filetes 1,3cm compr, livres, achatados, eretos,
não plicados, brancos; anteras 0,2cm compr., 0,03cm larg., lineares, dorsifixas, amarelas; ovário 0,5cm compr., 0,3cm diâm.;
estilete 1,0cm compr., branco, vermelho em direção ao ápice, estigma 0,1cm compr., simples ereto, vermelho.

COMENTÁRIO

Planta endêmica do Estado do Rio de Janeiro, encontrada desde o nível do mar até a região serrana, em Petrópolis e Teresópolis.
Espécie rupícola, acima de 800m de altitude.

Forma de Vida
Erva

Substrato
Rupícola

DISTRIBUIÇÃO

Nativa, é endêmica do Brasil

Domínios Fitogeográficos
Mata Atlântica

Tipos de Vegetação
Campo de Altitude, Vegetação Sobre Afloramentos Rochosos

Distribuição Geográfica
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Angiospermas Bromeliaceae A.Juss.

Ocorrências confirmadas
Sudeste (Rio de Janeiro)

MATERIAL TESTEMUNHO

G. Martinelli, 2564, RB, Rio de Janeiro
A.F.M. Glaziou, 8018, K,  (K000321888), Typus

BIBLIOGRAFIA

Smith, L. B. & Downs, R. J. 1977. Tillandsioideae (Bromeliaceae). Flora Neotrop. Monog. 14(2)663-1492.
Tardivo, R. C. 2002. Revisão taxonômica de Tillandsia L. subgênero Anoplophytum (Beer) Baker (Bromeliaceae). Tese de
Doutorado. Universidade de São Paulo, São Paulo.
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Angiospermas Bromeliaceae A.Juss.

Tillandsia bulbosa Hook.f.
Este tratamento é composto pelos seguintes táxons: Tillandsia bulbosa, .

Tem como sinônimo
homotípico Platystachys bulbosa (Hook. f.) Beer
heterotípico Platystachys erythraea (Lindl. & Paxton) Beer
heterotípico Platystachys inanis (Lindl. & Paxton) Beer
heterotípico Tillandsia bulbosa  var.  brasiliensis Schult. & Schult.f.
heterotípico Tillandsia bulbosa  var.  picta Hook.
heterotípico Tillandsia erythraea Lindl. & Paxton
heterotípico Tillandsia inanis Lindl. & Paxton
heterotípico Tillandsia pumila Lindl. & Paxton

DESCRIÇÃO

Caule: compr. curto(s). Folha: formando tanque sim; em roseta(s) sim; filotaxia espiralada(s); forma da lâmina(s) linear(es);
indumento da lâmina(s) lepidoto(s); posição transversal(ais) da lâmina(s) sub ereta(s). Inflorescência: tipo simples/
composta(s); orientação ereta(s); orientação das flor(es) na(s) raque dística(s); posição das flor(es) na(s) antese ereta(s);
forma das bráctea(s) floral(ais) lanceolada(s); bráctea(s) floral(ais) carenada(s) sim; cor das bráctea(s) floral(ais) castanho
claro/esverdeada/roxo. Flor: conação das sépala(s) conata(s); simetria das sépala(s) simétrica(s); sépala(s) carenada(s)
não; forma das pétala(s) linear(es); cor das pétala(s) azul/branca/lilás/roxo; posição dos estame(s) em relação a(s) corola
exserto(s).

Forma de Vida
Erva

Substrato
Epífita

DISTRIBUIÇÃO

Nativa, não é endêmica do Brasil

Domínios Fitogeográficos
Amazônia, Mata Atlântica

Tipos de Vegetação
Caatinga (stricto sensu), Floresta de Terra Firme, Floresta Estacional Semidecidual, Floresta Ombrófila (Floresta Pluvial),
Restinga

Distribuição Geográfica
Ocorrências confirmadas
Norte (Amazonas, Amapá, Pará)
Nordeste (Alagoas, Bahia, Maranhão, Paraíba, Pernambuco, Rio Grande do Norte, Sergipe)
Sudeste (Espírito Santo)

MATERIAL TESTEMUNHO

D.A. Folli, 2673, CVRD, 5310,  (CVRD005310), Espírito Santo
Alves, M, 41, ALCB (ALCB010405), Bahia
G. Martinelli, 15533, RB, 371329,  (RB00141023)

IMAGENS DE CAMPO/ILUSTRAÇÕES
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Angiospermas Bromeliaceae A.Juss.

Figura 1: Tillandsia bulbosa Hook.f.

Figura 2: Tillandsia bulbosa Hook.f.

BIBLIOGRAFIA

Siqueira-Filho, J.A. & Leme, E.M.C. 2006. Fragmentos de Mata Atlântica do Nordeste: Biodiversidade, conservação e suas
bromélias. Andrea Jakobsson Estúdio Editorial Ltda., Rio de Janeiro. 416 p.
Guarçoni, E. A. E. et al. 2020. New occurrence records of Bromeliaceae for the state of Maranhão, northeastern Brazil. Check List
16 (6): 1575–1580 https://doi.org/10.15560/16.6.1575
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Angiospermas Bromeliaceae A.Juss.

Tillandsia burle-marxii Ehlers
DESCRIÇÃO

Caule: compr. longo(s). Folha: formando tanque não; em roseta(s) não; filotaxia espiralada(s); forma da lâmina(s)
triangular(es); indumento da lâmina(s) denso(s) lepidoto(s); posição transversal(ais) da lâmina(s) sub ereta(s). Inflorescência:
tipo simples; orientação ereta(s); orientação das flor(es) na(s) raque polística(s); posição das flor(es) na(s) antese ereta(s);
forma das bráctea(s) floral(ais) elíptica(s); bráctea(s) floral(ais) carenada(s) sim; cor das bráctea(s) floral(ais) amarelada/
esverdeada. Flor: conação das sépala(s) conata(s); simetria das sépala(s) simétrica(s); sépala(s) carenada(s) sim; forma das
pétala(s) espatulada(s); cor das pétala(s) branca; posição dos estame(s) em relação a(s) corola incluso(s).

DESCRIÇÃO ADICIONAL

Tillandsia burle-marxii pertence ao subgênero Anoplophytum. A espécie foi coletada por Roberto Burle-Marx, no estado da
Bahia, sem localidade exata e descrita por R. Ehlers em 1994. Segundo a autora, T. burbe-marxii assemelha-se à T. araujei var.
minima no aspecto geral da planta com folhas dispostas ao longo do caule alongado, no entanto, a diferencia desta, pelas brácteas
florais verde-amareladas, cuspidadas, acuminadas e carenadas em direção ao ápice e pelas sépalas amarelas e pétalas menores e
mais largas.

Forma de Vida
Erva

Substrato
Rupícola

DISTRIBUIÇÃO

Nativa, é endêmica do Brasil

Domínios Fitogeográficos
Caatinga, Cerrado

Tipos de Vegetação
Campo Rupestre, Vegetação Sobre Afloramentos Rochosos

Distribuição Geográfica
Ocorrências confirmadas
Nordeste (Bahia)

MATERIAL TESTEMUNHO

Burle Marx, R., s.n., WU, Bahia, Typus

IMAGENS DE CAMPO/ILUSTRAÇÕES
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Angiospermas Bromeliaceae A.Juss.

Figura 1: Tillandsia burle-marxii Ehlers

BIBLIOGRAFIA

EHLERS, R. 1994. Eine neue, Kleine Tillandsie aus Brasilien: Tillandsia burle-marxii. Die Bromelie 3:75.
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Angiospermas Bromeliaceae A.Juss.

Tillandsia butzii Mez
DISTRIBUIÇÃO

Cultivada, não é endêmica do Brasil

MATERIAL TESTEMUNHO

M. Araquistain, 2163, P (P01761479)
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Angiospermas Bromeliaceae A.Juss.

Tillandsia cacticola L.B.Sm.
DISTRIBUIÇÃO

Cultivada, não é endêmica do Brasil

MATERIAL TESTEMUNHO

Sandeman, C., 4325, K,  (K000321950), Typus
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Angiospermas Bromeliaceae A.Juss.

Tillandsia candida Leme
DESCRIÇÃO

Caule: compr. longo(s). Folha: formando tanque não; em roseta(s) não; filotaxia espiralada(s); forma da lâmina(s)
filiforme(s)/triangular(es); indumento da lâmina(s) lepidoto(s); posição transversal(ais) da lâmina(s) ereta(s)/sub ereta(s).
Inflorescência: tipo simples; orientação ereta(s); orientação das flor(es) na(s) raque dística(s); posição das flor(es) na(s)
antese ereta(s); forma das bráctea(s) floral(ais) elíptica(s); bráctea(s) floral(ais) carenada(s) não; cor das bráctea(s)
floral(ais) rósea. Flor: conação das sépala(s) conata(s); simetria das sépala(s) simétrica(s); sépala(s) carenada(s) sim; forma
das pétala(s) linear(es)/sublinear; cor das pétala(s) branca; posição dos estame(s) em relação a(s) corola incluso(s).

DESCRIÇÃO ADICIONAL

Tillandsia candida  pertence ao subgênero Anoplophytum.  Fioratto (2009) em um estudo do gênero Tillandsia para a Bahia, 
relatou que, até então,  a espécie era conhecida apenas pelo material tipo, coletado no município de Nova Itarana, 1000 m. de
altitude.  No entanto, Valentim & Louzada (2020) confirmaram novos registros encontrados cerca de 205 km da localidade tipo,
em área urbana no domínio Caatinga. Os autores relataram que trata-se de uma espécie rara, diferenciada pelas brácteas florais
avermelhadas com ápice acuminado, pelas flores brancas e pelo estigma espiral-conduplicado.

Forma de Vida
Erva

Substrato
Epífita, Rupícola

DISTRIBUIÇÃO

Nativa, é endêmica do Brasil

Domínios Fitogeográficos
Caatinga, Mata Atlântica

Tipos de Vegetação
Campo Rupestre

Distribuição Geográfica
Ocorrências confirmadas
Nordeste (Bahia)

MATERIAL TESTEMUNHO

Seidel, A., 975, HB, Typus

BIBLIOGRAFIA

FIORATTO, L. 2009. O gênero Tillandsia L. (Bromeliaceae)no estado da Bahia, Brasil. Dissertação de mestrado.
Instituto de Botânica da Secretaria de Estado do Meio Ambiente, São Paulo.
VALENTIM, R. & LOUZADA, R. 2020. A new record of Tillandsia candida Leme (Bromeliaceae, Tillandsioideae) and notes on
its taxonomy. Hoehnea 47: e 130219 http://dx.doi.org/10.1590/2236-8906-13/2019
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Angiospermas Bromeliaceae A.Juss.

Tillandsia caput-medusae E.Morren
DISTRIBUIÇÃO

Cultivada, não é endêmica do Brasil

MATERIAL TESTEMUNHO

Hahn, s.n., P (P02175413)
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Angiospermas Bromeliaceae A.Juss.

Tillandsia carminea W.Till
DESCRIÇÃO

Caule: compr. longo(s). Folha: formando tanque não; em roseta(s) sim; filotaxia espiralada(s); forma da lâmina(s)
triangular(es); indumento da lâmina(s) denso(s) lepidoto(s); posição transversal(ais) da lâmina(s) secunda(s). Inflorescência:
tipo simples; orientação sub ereta(s); orientação das flor(es) na(s) raque polística(s); posição das flor(es) na(s) antese ereta(s);
forma das bráctea(s) floral(ais) ovada(s); bráctea(s) floral(ais) carenada(s) sim; cor das bráctea(s) floral(ais) rósea. Flor:
conação das sépala(s) conata(s); simetria das sépala(s) simétrica(s); sépala(s) carenada(s) sim; forma das pétala(s) elíptica(s);
cor das pétala(s) azul/lilás; posição dos estame(s) em relação a(s) corola incluso(s).

DESCRIÇÃO ADICIONAL

 Planta epífita ou rupícola, crescendo pendente, isolada ou formando touceiras, ca. 15cm altura, quando florida. Raízes
persistentes na planta adulta. Rizoma ca. 5cm compr. Folhas ca.7cm compr., polísticas, secundas; bainha 0,5cm compr., 1cm
larg., pouco aparente; lâmina 5cm compr., 1,2cm larg., triangular, aguda, secunda, involuta, rígida, lepidota em ambas as faces.
Escapo floral 4-6cm compr., 0,2cm diâm., não ultrapassando o comprimento das folhas, ereto; brácteas  6, as inferiores 3,5cm
compr., 0,6cm larg., lanceoladas, longo-caudadas, foliáceas, maiores que os entrenós, as superiores ca. 2,5cm compr., 0,5cm
larg., ovais, agudas, lepidotas em direção ao ápice. Inflorescência espiga, com 9-11 flores polísicas,  ca. 5cm compr., 2cm
larg. Bráctea floral ca. 2cm compr., 1-1,5cm larg., excedendo as sépalas,  oval, obtusa acuminada, não carenada, densamente
lepidota,  carmínea. Flores ca. 2cm compr., sésseis; sépalas 1,2-1,6cm compr., 0,5cm larg., lanceoladas, agudas, conadas por
ca. 0,2cm, glabras, carenadas; pétalas 2,8cm  compr., 0,3cm larg., elípticas, com ápice obtuso, nervuras retas, reflexas na antese,
formando uma corola aberta, atroazulinas; estames 1,4-1,8cm compr, inclusos, menores ou igualando a parte basal das pétalas,
  filetes 1,5cm compr., adnatos, achatados,  plicados na sua porção mediana, região plicada 0,2cm; anteras 0,3cm compr., 0,2cm
larg.,lineares, basifixas. Ovário 0,3cm compr., 0,1cm diâm., oval,  estilete 1,7cm compr., igual ou ultrapassando levemente o
comprimento dos estames; estigma 0,1cm compr., simples-ereto.

COMENTÁRIO

Tillandsia carminea pertence ao subgênero Anoplophytum.  Espécie endêmica do Rio de Janeiro, cohabitando com T. reclinata, T.
brachyphylla e T. organensis. 

Forma de Vida
Erva

Substrato
Rupícola

DISTRIBUIÇÃO

Nativa, é endêmica do Brasil

Domínios Fitogeográficos
Mata Atlântica

Tipos de Vegetação
Campo de Altitude

Distribuição Geográfica
Ocorrências confirmadas
Sudeste (Rio de Janeiro)

MATERIAL TESTEMUNHO

G. Martinelli, 12976, WU, RB
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Angiospermas Bromeliaceae A.Juss.

IMAGENS DE CAMPO/ILUSTRAÇÕES

Figura 1: Tillandsia carminea W.Till

BIBLIOGRAFIA

Tardivo, R. C. 2002. Revisão taxonômica de Tillandsia L. subg. Anoplophytum (Beer) Baker (Bromeliaceae). Tese de
Doutorado. Universidade de São Paulo, São Paulo. 
TILL, W. 2000. Tillandsioideae. In: Benzing, D. H. Bromeliaceae: Profile of an Adaptative Radiation. Cambridge University
Press. Cambridge, 690p.
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Angiospermas Bromeliaceae A.Juss.

Tillandsia castelensis Leme & W.Till
DESCRIÇÃO

Caule: compr. curto(s). Folha: formando tanque não; em roseta(s) sim; filotaxia espiralada(s); forma da lâmina(s)
triangular(es); indumento da lâmina(s) denso(s) lepidoto(s); posição transversal(ais) da lâmina(s) secunda(s)/sub ereta(s).
Inflorescência: tipo composta(s); orientação sub ereta(s); orientação das flor(es) na(s) raque polística(s); posição das flor(es)
na(s) antese sub ereta(s); forma das bráctea(s) floral(ais) elíptica(s); bráctea(s) floral(ais) carenada(s) sim; cor das bráctea(s)
floral(ais) rósea. Flor: conação das sépala(s) livre(s); simetria das sépala(s) simétrica(s); sépala(s) carenada(s) sim; forma
das pétala(s) elíptica(s); cor das pétala(s) roxo; posição dos estame(s) em relação a(s) corola incluso(s).

Forma de Vida
Erva

Substrato
Rupícola

DISTRIBUIÇÃO

Nativa, é endêmica do Brasil

Domínios Fitogeográficos
Mata Atlântica

Tipos de Vegetação
Campo de Altitude

Distribuição Geográfica
Ocorrências confirmadas
Sudeste (Espírito Santo)

MATERIAL TESTEMUNHO

Leitão, R.V., s.n., RB, 495805
Reginaldo Vasconcellos, s.n., RB, 495805,  (RB00586880), Typus

BIBLIOGRAFIA

Elton M. C. Leme, Claudio Nicoletti de Fraga, Ludovic J. C. Kollmann, Gregory K. Brown, Walter Till, Otávio B. de C.
Ribeiro, Marlon C. Machado, Fernando J. S. Monteiro & André Paviotti Fontana. 2010. Miscellaneous New Species of Brazilian
Bromeliaceae. Rodriguesia, 61(1): 021-067.
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Angiospermas Bromeliaceae A.Juss.

Tillandsia catimbauensis Leme, W. Till &
J.A. Siqueira
DESCRIÇÃO

Caule: compr. curto(s). Folha: formando tanque não; em roseta(s) sim; filotaxia espiralada(s); forma da lâmina(s)
triangular(es); indumento da lâmina(s) lepidoto(s); posição transversal(ais) da lâmina(s) secunda(s)/sub ereta(s).
Inflorescência: tipo simples; orientação sub ereta(s); orientação das flor(es) na(s) raque polística(s); posição das flor(es)
na(s) antese ereta(s); forma das bráctea(s) floral(ais) elíptica(s); bráctea(s) floral(ais) carenada(s) não; cor das bráctea(s)
floral(ais) avermelhada/rósea. Flor: conação das sépala(s) conata(s); simetria das sépala(s) simétrica(s); sépala(s) carenada(s)
não; forma das pétala(s) espatulada(s)/linear(es); cor das pétala(s) lilás/roxo; posição dos estame(s) em relação a(s) corola
incluso(s).

DESCRIÇÃO ADICIONAL

Rupícola, caule curto; Folhas ligeiramente secundas, igualando ou menores que a inflorescência; bainha inconspícua; lâmina
estreito-triangulares, canaliculadas, lepidotas; Inflorescência simples, subereta; brácteas florais elípticas, ecarinadas, rósea-
avermelhadas, base glabra e ápice lepidoto, as basais excedendo as flores, as superiores excedendo as sépalas; Flores polísticas,
pediceladas; sépalas estreitamente elíptico-lanceoladas, concrescidas na base, membranáceas, ecarinadas; pétalas sublinear-
espatuladas, púrpuras; estames inclusos, menores que o estilete.

Forma de Vida
Erva

Substrato
Rupícola

DISTRIBUIÇÃO

Nativa, é endêmica do Brasil

Domínios Fitogeográficos
Caatinga

Tipos de Vegetação
Floresta Estacional Semidecidual, Vegetação Sobre Afloramentos Rochosos

Distribuição Geográfica
Ocorrências confirmadas
Nordeste (Pernambuco)
Possíveis ocorrências
Nordeste (Alagoas)

MATERIAL TESTEMUNHO

J.A. Siqueira Filho, 1990, HVASF, 1111, , , ,  (HVASF001111), Pernambuco
Maciel, B.S.B., s.n., UFP, 41590,  (UFP041590), Pernambuco, Typus

BIBLIOGRAFIA

SIQUEIRA FILHO, J.A. & Leme, E.M.C. 2006. Fragmentos de mata Fraguimentos de Mata Atlântica do Nordeste:
Biodiversidade, conservação e suas bromélias. Andrea Jakobsson Estúdio Editorial Ltda., Rio de Janeiro. 416 p.
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Angiospermas Bromeliaceae A.Juss.

Tillandsia chasmophyta H. Büneker, R.
Pontes & K. Soares
DESCRIÇÃO

Caule: compr. longo(s). Folha: formando tanque não; em roseta(s) não; filotaxia espiralada(s); forma da lâmina(s)
triangular(es); indumento da lâmina(s) denso(s) lepidoto(s); posição transversal(ais) da lâmina(s) ereta(s)/sub ereta(s).
Inflorescência: tipo simples; orientação ereta(s); orientação das flor(es) na(s) raque polística(s); posição das flor(es)
na(s) antese ereta(s); forma das bráctea(s) floral(ais) elíptica(s); bráctea(s) floral(ais) carenada(s) não; cor das bráctea(s)
floral(ais) rósea. Flor: conação das sépala(s) livre(s); simetria das sépala(s) simétrica(s); sépala(s) carenada(s) sim; forma
das pétala(s) espatulada(s); cor das pétala(s) branca/lilás; posição dos estame(s) em relação a(s) corola incluso(s).

Forma de Vida
Erva

Substrato
Rupícola

DISTRIBUIÇÃO

Nativa, é endêmica do Brasil

Domínios Fitogeográficos
Mata Atlântica

Tipos de Vegetação
Vegetação Sobre Afloramentos Rochosos

Distribuição Geográfica
Ocorrências confirmadas
Sul (Rio Grande do Sul)

MATERIAL TESTEMUNHO

H.M. Büneker & R.C. Pontes, 111, SMDB, 13922, Typus
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Angiospermas Bromeliaceae A.Juss.

Tillandsia complanata Benth.
Este tratamento é composto pelos seguintes táxons: Tillandsia complanata, .

Tem como sinônimo
heterotípico Tillandsia axillaris Griseb.
heterotípico Tillandsia complanata  subsp.  latifolia Gilmartin

DESCRIÇÃO

Caule: compr. curto(s). Folha: formando tanque sim; em roseta(s) sim; filotaxia espiralada(s); forma da lâmina(s)
triangular(es); indumento da lâmina(s) esparso(s) lepidoto(s); posição transversal(ais) da lâmina(s) reflexa(s). Inflorescência:
tipo simples; orientação sub ereta(s); orientação das flor(es) na(s) raque dística(s); posição das flor(es) na(s) antese ereta(s);
forma das bráctea(s) floral(ais) elíptica(s); bráctea(s) floral(ais) carenada(s) não; cor das bráctea(s) floral(ais) rosa forte(s)/
rósea. Flor: conação das sépala(s) conata(s); simetria das sépala(s) simétrica(s); sépala(s) carenada(s) não; forma das
pétala(s) espatulada(s); cor das pétala(s) rósea; posição dos estame(s) em relação a(s) corola incluso(s).

DESCRIÇÃO ADICIONAL

Planta epífita, curto caulescente. Folhas 30-40cm compr., formando uma densa roseta, na maioria das vezes, excedendo a
inflorescência; bainha  10-16cm compr., elíptica ou estreitamente oval, densamente lepidota, tricomas de coloração marrom;
lâminas  3-5cm larg., liguladas ou triangulares, agudas a obtusas, levemente lepidotas e glabras na face superior, purpúreas em
direção ao ápice. Escapo, muitos, 1-2cm diâm., a partir da axila das folhas, recurvados, achatados na base, glabros, recurvados;
brácteas do escapo 6-8, eretas, imbricadas, estreitamente lanceoladas, agudas ou acuminadas, subcartáceas, glabras ou subglabras.
Inflorescência simples, ca. 8cm compr., 1,5-2cm larg., lanceolada ou linear, aguda, complanada, glabras, 4-20 flores. Brácetas
florais 1,5-2,5cm compr., elíticas obtusas, excedendo as sépalas, eretas, imbricadas, coriáceas, não carenadas, róseas a purpúreas.
Flores subsésseis; sépalas 1,0-1,5cm compr., lanceoladas, agudas, as posteriores conatas, carenadas; pétalas  2cm compr.,
espatuladas, ápice obtuso,  eretas, reflexas no ápice, róseas a purpúreas; estames inclusos

COMENTÁRIO

Tillandsia complanata  Benth. é uma espécie epífita em Floresta Pluvial, 800-3500 altitude, nativa na Costa Rica, na Bolívia e no
Norte do Brasil, Bioma Amazônia.

Forma de Vida
Erva

Substrato
Epífita

DISTRIBUIÇÃO

Nativa, não é endêmica do Brasil

Domínios Fitogeográficos
Amazônia

Tipos de Vegetação
Floresta Ombrófila (Floresta Pluvial)

Distribuição Geográfica
Ocorrências confirmadas
Norte (Roraima)

MATERIAL TESTEMUNHO

Balslev, H., 1821, UEC, 29345,  (UEC043663)
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Angiospermas Bromeliaceae A.Juss.

Sinclair, s.n., K,  (K000321853), Typus

BIBLIOGRAFIA

Smith, L. B. & Downs, R. J. 1977. Tillandsioideae (Bromeliaceae). Flora Neotrópica Monograph. 14(2): 663-1492. New York.
Hafner Press.
Luther, H. E. 2014. An alphabetical list of Bromeliad binomials (Edited by Bruce K. Holst). Marie Selby Botanical Gardens
and Brom. Soc. International.
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Angiospermas Bromeliaceae A.Juss.

Tillandsia confinis L.B.Sm.
Este tratamento é composto pelos seguintes táxons: Tillandsia confinis, Tillandsia confinis var. confinis.

DESCRIÇÃO

Caule: compr. curto(s). Folha: formando tanque sim; em roseta(s) sim; filotaxia espiralada(s); forma da lâmina(s)
triangular(es); indumento da lâmina(s) esparso(s) lepidoto(s); posição transversal(ais) da lâmina(s) ereta(s)/sub ereta(s).
Inflorescência: tipo composta(s); orientação sub ereta(s); orientação das flor(es) na(s) raque dística(s); posição das flor(es)
na(s) antese ereta(s); forma das bráctea(s) floral(ais) lanceolada(s)/oblonga(s); bráctea(s) floral(ais) carenada(s) sim; cor
das bráctea(s) floral(ais) avermelhada. Flor: conação das sépala(s) conata(s); simetria das sépala(s) simétrica(s); sépala(s)
carenada(s) sim; forma das pétala(s) linear(es); cor das pétala(s) branca; posição dos estame(s) em relação a(s) corola
incluso(s).

DESCRIÇÃO ADICIONAL

Planta epífita, 30-70cm altura, caule curto. Folhas 30-40cm compr., formando uma roseta infundibuliforme, bainha 13-20cm
compr, ampla, elíptica, verde-pálido na face superior e purpúrea na face inferior; lâmina 25-35cm larg., estreito-triangulares,
atenuadas, levemente lepidotas, quase glabras. Escapo floral ereto, delicado e glabro; brácteas subfoliáceas imbricadas, as
superiores com bainhas vermelhas. Inflorescência composta, laxa, brácteas primárias ovais, as inferiores caudadas e as superiores
apiculadas; espigas 6-10cm compr., 15-20cm larg., linear-lanceoladas, complanadas, variando de 8-15 flores e 2-3 brácteas
estéreis na base. Brácteas florais 1,8-2,5cm compr., oblongo-lanceoladas, agudas, carenadas, imbricadas e coalescentes,
avermelhadas ou alaranjadas, igual ou excedendo as sépalas; cálice formado por sépalas 1,7-2,5cm comp., lineares, agudas,
subcartáceas, as posteriores levemente conatas, carenadas, levemente lepidotas; corola com pétalas 0,7cm compr., brancas,
reflexas, estames inclusos.  

COMENTÁRIO

 Tillandsia confinis pertence ao subgênero Allardtia. São aceitas 2 variedades: T. confinis var. confinis e T.
confinis var. caudata L. B. Sm., descrita por Smith em 1963. Esta, pode ser diferenciada da variedade típica pela inflorescência
maior com ca. 30cm  e pelas brácteas primárias ultrapassando as espigas inferiores. Tillandsia confinis var. confinis é nativa no
Brasil, encontrada somente no Bioma Amazônia na Serra da Neblina, no estado do Amazonas.

Forma de Vida
Erva

Substrato
Epífita, Terrícola

DISTRIBUIÇÃO

Nativa, não é endêmica do Brasil

Domínios Fitogeográficos
Amazônia

Tipos de Vegetação
Floresta Ombrófila (Floresta Pluvial)

Distribuição Geográfica
Ocorrências confirmadas
Norte (Amazonas)

MATERIAL TESTEMUNHO

R.C. Forzza, 7135, RB,  (RB00770037), Amazonas
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Angiospermas Bromeliaceae A.Juss.

BIBLIOGRAFIA

Smith, L. B. & Downs, R. J. 1977. Tillandsioideae (Bromeliaceae). Fl.Neotrop.Monogr. 14(2):663-1492
Luther, H. E. 2014. An alphabetical list of bromeliad binomials. (Edited by Bruce K. Holst)   10ed. Sarasota. Marie Selby
Botanical Gardens and Brom. Soc. International.
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Angiospermas Bromeliaceae A.Juss.

Tillandsia confinis L.B.Sm. var. confinis
Tem como sinônimo
heterotípico Tillandsia abysmophila L.B.Sm. & Steyerm.
heterotípico Tillandsia subtropicalis L.B.Sm.

DESCRIÇÃO

Vide descrição de 
Tillandsia confinis
 L.B.Sm.

Forma de Vida
Erva

Substrato
Epífita

DISTRIBUIÇÃO

Nativa, é endêmica do Brasil

Domínios Fitogeográficos
Amazônia

Tipos de Vegetação
Floresta Ombrófila (Floresta Pluvial)

Distribuição Geográfica
Ocorrências confirmadas
Norte (Amazonas)

BIBLIOGRAFIA

Holst, B. K. 1994. Checklist of Venezuelan Bromeliaceae with notes on species distribution by state and levels of endemism.
Selbyana 15: 132–149.
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Angiospermas Bromeliaceae A.Juss.

Tillandsia copynii Gouda
DESCRIÇÃO

Caule: compr. longo(s). Folha: formando tanque não; em roseta(s) sim; filotaxia espiralada(s); forma da lâmina(s)
lanceolada(s)/linear(es); indumento da lâmina(s) lepidoto(s); posição transversal(ais) da lâmina(s) ereta(s)/sub ereta(s).
Inflorescência: tipo simples; orientação ereta(s); orientação das flor(es) na(s) raque dística(s); posição das flor(es)
na(s) antese ereta(s); forma das bráctea(s) floral(ais) lanceolada(s)/ovada(s); bráctea(s) floral(ais) carenada(s) não; cor
das bráctea(s) floral(ais) esverdeada. Flor: conação das sépala(s) livre(s); simetria das sépala(s) simétrica(s); sépala(s)
carenada(s) não; forma das pétala(s) ligulada(s); cor das pétala(s) amarela; posição dos estame(s) em relação a(s) corola
incluso(s).

DESCRIÇÃO ADICIONAL

Folhas 2-3cm, menores que o caule; flores perfumadas à noite; pétalas ocranáceas.
Com frutos em agosto.

Forma de Vida
Erva

Substrato
Epífita

DISTRIBUIÇÃO

Nativa, é endêmica do Brasil

Domínios Fitogeográficos
Cerrado

Tipos de Vegetação
Cerrado (lato sensu)

Distribuição Geográfica
Ocorrências confirmadas
Centro-Oeste (Distrito Federal, Goiás)
Sudeste (Minas Gerais)

MATERIAL TESTEMUNHO

A.C. Sevilha, 3168, CEN, 56237 (CEN00056237), RB, 506315,  (RB00606380), Goiás
G. Pereira-Silva, 8263, CEN, 77267 (CEN00077267), Goiás
C.C. Araújo, 29, SP, Distrito Federal
A.N. Copijn, s.n., U, Minas Gerais, Typus
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Angiospermas Bromeliaceae A.Juss.

Tillandsia crocata (E.Morren) Baker
Tem como sinônimo
basiônimo Phytarrhiza crocata E.Morren
heterotípico Tillandsia mandonii E.Morren ex Mez

DESCRIÇÃO

Caule: compr. curto(s). Folha: formando tanque não; em roseta(s) não; filotaxia dística(s); forma da lâmina(s) linear(es);
indumento da lâmina(s) denso(s) lepidoto(s); posição transversal(ais) da lâmina(s) patente(s). Inflorescência: tipo simples;
orientação ereta(s); orientação das flor(es) na(s) raque dística(s); posição das flor(es) na(s) antese ereta(s); forma das
bráctea(s) floral(ais) lanceolada(s); bráctea(s) floral(ais) carenada(s) não; cor das bráctea(s) floral(ais) esverdeada.
Flor: conação das sépala(s) livre(s); simetria das sépala(s) simétrica(s); sépala(s) carenada(s) sim; forma das pétala(s)
unguiculada(s); cor das pétala(s) amarela; posição dos estame(s) em relação a(s) corola incluso(s).

Forma de Vida
Erva

Substrato
Epífita, Rupícola

DISTRIBUIÇÃO

Nativa, não é endêmica do Brasil

Domínios Fitogeográficos
Mata Atlântica, Pampa

Tipos de Vegetação
Vegetação Sobre Afloramentos Rochosos

Distribuição Geográfica
Ocorrências confirmadas
Sudeste (Rio de Janeiro, São Paulo)
Sul (Paraná, Rio Grande do Sul)

MATERIAL TESTEMUNHO

A.C. Brade, 19581, RB
Lewis, G.P., 1381, MBM (MBM102897)

IMAGENS DE CAMPO/ILUSTRAÇÕES
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Angiospermas Bromeliaceae A.Juss.

Figura 1: Tillandsia crocata (E.Morren) Baker

Figura 2: Tillandsia crocata (E.Morren) Baker

BIBLIOGRAFIA

 
Smith, L. B. & Downs, R. J.  1977. Tillandsioideae (Bromeliaceae). Flora Neotrop. Monogr. 14(2):663-1492.
TARDIVO, R. C.; CERVI, A. C. 2001. Bromeliads of the State Park of Vila Velha, Ponta Grossa, Paraná, Brazil. Selbyana.
22(1): 68-74
Wanderley, M. G. L. & Martins, S. 2007. Bromeliaceae: In: Flora FanerogÃ¢mica do Estado de São Paulo. Vol.5, ed.
M.G.L.Wanderley, G.J.Shepherd, T.S.Melhem & A. M. Giulietti, Fapesp, v. 5, 39-41.
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Angiospermas Bromeliaceae A.Juss.

Tillandsia cyanea Linden ex K.Koch
DISTRIBUIÇÃO

Cultivada, não é endêmica do Brasil

Distribuição Geográfica
Ocorrências confirmadas
Nordeste (Bahia)

MATERIAL TESTEMUNHO

Oliveira, ALPC de, s/n, ALCB (ALCB010750), Bahia
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Angiospermas Bromeliaceae A.Juss.

Tillandsia didisticha (E.Morren) Baker
Tem como sinônimo
basiônimo Anoplophytum didistichum E.Morren
heterotípico Guzmania complanata Wittm.
heterotípico Tillandsia barrosoae W.Till
heterotípico Tillandsia crassifolia Baker
heterotípico Tillandsia goyazensis Mez
heterotípico Tillandsia oranensis Baker
heterotípico Tillandsia vernicosa Baker

DESCRIÇÃO

Caule: compr. curto(s). Folha: formando tanque não; em roseta(s) sim; filotaxia espiralada(s); forma da lâmina(s)
triangular(es); indumento da lâmina(s) denso(s) lepidoto(s); posição transversal(ais) da lâmina(s) sub ereta(s). Inflorescência:
tipo simples/composta(s); orientação ereta(s); orientação das flor(es) na(s) raque dística(s); posição das flor(es) na(s) antese
ereta(s); forma das bráctea(s) floral(ais) ovada(s); bráctea(s) floral(ais) carenada(s) sim; cor das bráctea(s) floral(ais)
avermelhada/vinácea. Flor: conação das sépala(s) conata(s); simetria das sépala(s) simétrica(s); sépala(s) carenada(s) sim/não;
forma das pétala(s) elíptica(s); cor das pétala(s) branca; posição dos estame(s) em relação a(s) corola incluso(s).

DESCRIÇÃO ADICIONAL

Planta rupícola, mesofítica ou xerofítica, florida 15-35cm de altura, isolada ou formando pequenas touceiras.Raízes presentes
na planta adulta. Rizoma ca. 3cm compr., castanho-escuro. Folhas 20-32, ca. 18cm compr., eretas a secundas; bainha 0,3-0,5cm
compr., 1,5cm larg., oval, pouco evidente, achatada, glabra em direção à base; lâmina foliar ca. 17cm compr., 1,5cm larg.,
triangular, longo-atenuada, canaliculada, pruinosa ou não, lepidota, tricomas absorventes simétricos, não ultrapassando a margem
foliar, ferrugíneos, conferindo à planta, uma coloração castanho-ferrugínea ou assimétricos, esbranquiçados, conferindo à planta
uma coloração prateada.  Escapo ca. 12cm compr., 0,3cm diâm., maior que a roseta foliar, ereto, delicado; brácteas do escapo
8-10, 2,5cm compr., 0,8cm larg., elípticas, agudas, imbricadas, as inferiores foliáceas, maiores que os entrenós, densamente
lepidotas. Inflorescência simples racemo ou duplo racemo heterotético, ou raro tripo racemo heterotético, 7-23cm compr.,  densa;
ramos 2-30, com 3-15 flores cada, 3-11cm compr., eretas na base, expandidas em direção ao ápice, estreitamente lanceoladas,
base estéril com brácteas reduzidas, imbricadas; brácteas primárias ca. 2cm compr., semelhantes as brácteas do escapo, eretas,
imbricadas, menores que as espigas. Brácteas florais 1,1-1,5cm compr.,  0,5cm larg., levemente menor, igual ou maior que as
sépalas, ovais, agudas, rígidas, carenadas ou  não carenadas, com as nervuras salientes, lepidotas em toda a extensão ou somente
no ápice, vermelhas. Flores 1,8-2cm compr., pedicelo 0,1cm compr., sépalas 1,1cm compr., 0,3cm larg., lanceoladas, agudas
ou acuminadas,  levemente concrescidas ou as posteriores levemente conadas por ca. 0,2cm, carenadas, glabras ou lepidotas,
lanuginosas ou não; pétalas 1,5-2,0cm compr., 0,2cm larg., elípticas,  com ápice obtuso a retuso, margem inteira, nervuras
sinuosas, reflexas na antese, formando uma corola aberta, brancas ou mais raramente, róseo-pálidas; estames ca. 1,2cm compr.,
menores ou igualando a parte basal das pétalas, inclusos; filetes ca.1cm compr., livres, achatados, plicados ca. 0,3cm abaixo da
antera, região plicada ca. 0,2cm compr., anteras 0,3cm compr., lineares, dorsifixas, não versáteis; ovário ca. 0,3cm compr., 0,2cm
diâm., estilete 0,9cm compr., estigma 0,1cm compr., simples-ereto, branco.

COMENTÁRIO

Tillandsia didisticha pertence ao subgênero Aerobia. Apresenta uma ampla distribuição e grande variabilidade morfológica,
observada especialmente na direção das folhas, eretas, reflexas ou fortemente secundas, pruinosas ou não; tricomas simétricos e
ferrugíneos até assimétricos e esbranquiçados; a inflorescência pode ser simples racemo ou duplo ou triplo racemo heterotético
com mais de 20 ramos.

Forma de Vida
Erva

Substrato
Rupícola
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Angiospermas Bromeliaceae A.Juss.

DISTRIBUIÇÃO

Nativa, não é endêmica do Brasil

Domínios Fitogeográficos
Caatinga, Cerrado, Mata Atlântica, Pampa

Tipos de Vegetação
Caatinga (stricto sensu), Campo Rupestre, Cerrado (lato sensu), Floresta Estacional Semidecidual

Distribuição Geográfica
Ocorrências confirmadas
Nordeste (Pernambuco)
Centro-Oeste (Goiás, Mato Grosso do Sul, Mato Grosso)
Sul (Paraná)
Possíveis ocorrências
Nordeste (Paraíba)

MATERIAL TESTEMUNHO

G. Hatschbach, 15779, MBM, B (B 10 0243339)
Hatschbach, G, 72890, ALCB (ALCB010749), Mato Grosso do Sul
H.S. Irwin, 34462, NYBG, 873333,  (NY00873333), Goiás

IMAGENS DE CAMPO/ILUSTRAÇÕES

Figura 1: Tillandsia didisticha (E.Morren) Baker
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Angiospermas Bromeliaceae A.Juss.

Figura 2: Tillandsia didisticha (E.Morren) Baker

BIBLIOGRAFIA

BARFUSS, M.H.J.; TILL, W.; LEME, E.M.C.; PINZÓN, J.P.; MANZANARES, J.M.; HALBRITTER, H.; SAMUEL, R.;
BROWN, G.K. 2016.  Taxonomic revision of Bromeliaceae subfam. Tillandsioideae based on a multi-locus DNA sequence
phylogeny and morphology. Phytotaxa 279 (1): 001-097
Smith, L. B. & Downs, R. J.  1977. Tillandsioideae (Bromeliaceae). Flora Neotrop. Monogr. 14(2):663-1492.
Tardivo, R. C. 2002. Revisão taxonômica de Tillandsia L. subg. Anoplophytum (Beer) Baker (Bromeliaceae). Tese de
Doutorado. Universidade de São Paulo, São Paulo. 
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Angiospermas Bromeliaceae A.Juss.

Tillandsia dura Baker
DESCRIÇÃO

Caule: compr. longo(s). Folha: formando tanque não; em roseta(s) sim; filotaxia espiralada(s); forma da lâmina(s) linear(es);
indumento da lâmina(s) esparso(s) lepidoto(s); posição transversal(ais) da lâmina(s) ereta(s)/secunda(s). Inflorescência:
tipo simples; orientação ereta(s); orientação das flor(es) na(s) raque dística(s); posição das flor(es) na(s) antese ereta(s);
forma das bráctea(s) floral(ais) lanceolada(s)/oblonga(s)/ovada(s); bráctea(s) floral(ais) carenada(s) sim; cor das bráctea(s)
floral(ais) avermelhada. Flor: conação das sépala(s) conata(s); simetria das sépala(s) simétrica(s); sépala(s) carenada(s) sim;
forma das pétala(s) ligulada(s); cor das pétala(s) azul/lilás; posição dos estame(s) em relação a(s) corola incluso(s).

Forma de Vida
Erva

Substrato
Epífita

DISTRIBUIÇÃO

Nativa, é endêmica do Brasil

Domínios Fitogeográficos
Mata Atlântica

Tipos de Vegetação
Floresta Estacional Semidecidual

Distribuição Geográfica
Ocorrências confirmadas
Sudeste (Espírito Santo, Rio de Janeiro, São Paulo)
Sul (Santa Catarina)

MATERIAL TESTEMUNHO

G. Martinelli, 3595, RB
A.F.M. Glaziou, 16460, K,  (K000321799), Typus
G. Martinelli, 15891, RB, 341257,  (RB00141201)

BIBLIOGRAFIA

Martins, S., Wanderley, M. G. L., & Proença, S. L. (2007). Bromeliaceae. Wanderley, MGL; Shepherd, GJ; Melhem TS &
Giulietti, AM Flora fanerogâmica do estado de São Paulo. Instituto de Botânica, São Paulo, 5, 39-161.
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Angiospermas Bromeliaceae A.Juss.

Tillandsia duratii Vis.
Este tratamento é composto pelos seguintes táxons: Tillandsia duratii, Tillandsia duratii var. saxatilis.

Tem como sinônimo
homotípico Phytarrhiza duratii (Vis.) Vis.
heterotípico Anoplophytum duratii (Vis.) Beer

DESCRIÇÃO

Caule: compr. longo(s). Folha: formando tanque não; em roseta(s) não; filotaxia espiralada(s); forma da lâmina(s)
triangular(es); indumento da lâmina(s) denso(s) lepidoto(s); posição transversal(ais) da lâmina(s) contorcida(s)/reflexa(s).
Inflorescência: tipo simples/composta(s); orientação ereta(s); orientação das flor(es) na(s) raque dística(s); posição das
flor(es) na(s) antese sub ereta(s); forma das bráctea(s) floral(ais) elíptica(s)/ovada(s); bráctea(s) floral(ais) carenada(s)
sim; cor das bráctea(s) floral(ais) castanho claro/esverdeada. Flor: conação das sépala(s) livre(s); simetria das sépala(s)
simétrica(s); sépala(s) carenada(s) não; forma das pétala(s) unguiculada(s); cor das pétala(s) lilás; posição dos estame(s) em
relação a(s) corola incluso(s).

Forma de Vida
Erva

Substrato
Epífita

DISTRIBUIÇÃO

Nativa, não é endêmica do Brasil

Domínios Fitogeográficos
Cerrado, Pampa, Pantanal

Tipos de Vegetação
Cerrado (lato sensu), Floresta Estacional Decidual, Floresta Estacional Semidecidual

Distribuição Geográfica
Ocorrências confirmadas
Centro-Oeste (Goiás, Mato Grosso do Sul, Mato Grosso)
Sul (Rio Grande do Sul)
Possíveis ocorrências
Sul (Rio Grande do Sul)

MATERIAL TESTEMUNHO

J. Cordeiro, 3114, MBM, 357517
H.C. Lima, 5562, RB, 344326,  (RB00648927)

BIBLIOGRAFIA

Smith, L. B. & Downs, R. J.  1977. Tillandsioideae (Bromeliaceae). Flora Neotrop. Monogr. 14(2):663-1492.
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Angiospermas Bromeliaceae A.Juss.

Tillandsia duratii var. saxatilis (Hassl.)
L.B.Sm.
Tem como sinônimo
basiônimo Tillandsia confusa  var.  saxatilis Hassl.
heterotípico Tillandsia confusa  var.  minor Hassl.
heterotípico Tillandsia decomposita  var.  minor Hassl.
heterotípico Tillandsia decomposita Baker
heterotípico Tillandsia tomentosa N.E.Br.
heterotípico Tillandsia weddellii Baker

DESCRIÇÃO

Hábito – EPÍFITA
Caule: compr. CURTO
Folha: formando tanque? NÃO
em roseta(s)? NÃO
filotaxia ESPIRALADA
forma da lâmina(s) TRIANGULAR
indumento da lâmina(s) DENSO-LEPIDOTO
posição transversal(ais) da lâmina(s) REFLEXA / CONTORCIDA
Inflorescência:
            tipo  / orientação SIMPLES OU COMPOSTA / ERETA
Flor:
            orientação das flor(es) na(s) raque DÍSTICAS
            posição das flor(es) na(s) antese SUB-ERETAS
            forma das bráctea(s) floral(ais) LANCEOLADAS
            bráctea(s) floral(ais) carenada(s)?  SIM
            cor das bráctea(s) floral(ais) ESVERDEADA / CASTANHO-CLARO
            conação das sépala(s) LIVRES
            simetria das sépala(s) SIMÉTRICAS
            sépala(s) carenada(s)? NÃO
            forma das pétala(s) UNGUICULADAS
            cor das pétala(s) LILASES
            posição dos estame(s) em relação a(s) corola INCLUSOS

Forma de Vida
Erva

Substrato
Epífita

DISTRIBUIÇÃO

Nativa, é endêmica do Brasil

Domínios Fitogeográficos
Cerrado, Pampa, Pantanal

Tipos de Vegetação
Cerrado (lato sensu), Floresta Estacional Decidual

Distribuição Geográfica
Ocorrências confirmadas
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Angiospermas Bromeliaceae A.Juss.

Centro-Oeste (Mato Grosso do Sul)
Possíveis ocorrências
Sul (Rio Grande do Sul)

BIBLIOGRAFIA

Smith, L.B. 1968. Notes on Bromeliaceae XXVII. Phytologia 16: 78 - comb. nov.
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Angiospermas Bromeliaceae A.Juss.

Tillandsia elongata Kunth
Este tratamento é composto pelos seguintes táxons: Tillandsia elongata, Tillandsia elongata var. subimbricata.

DESCRIÇÃO

Caule: compr. curto(s). Folha: formando tanque sim; em roseta(s) sim; filotaxia espiralada(s); forma da lâmina(s)
triangular(es); indumento da lâmina(s) denso(s) lepidoto(s); posição transversal(ais) da lâmina(s) reflexa(s). Inflorescência:
tipo composta(s); orientação sub ereta(s); orientação das flor(es) na(s) raque dística(s); posição das flor(es) na(s) antese
ereta(s); forma das bráctea(s) floral(ais) ovada(s); bráctea(s) floral(ais) carenada(s) sim; cor das bráctea(s) floral(ais)
avermelhada/rósea. Flor: conação das sépala(s) conata(s); simetria das sépala(s) simétrica(s); sépala(s) carenada(s) sim;
forma das pétala(s) elíptica(s); cor das pétala(s) azul/lilás; posição dos estame(s) em relação a(s) corola incluso(s).

DESCRIÇÃO ADICIONAL

 Planta epífita, 1-2m de altura, caule curto. Folhas muitas, ca. 80cm compr., formando uma roseta utriculada; bainha oval, lâmina
4cm larg., subuladas, atenuadas, reflexas. Escapo floral 10-15cm diâmetro; brácteas imbricadas, as inferiores, foliáceas, reflexas,
as superiores ovais e geralmente apiculadas ou com lâminas curtas, filiformes, eretas. Inflorescência composta, laxa, espigas
lineares , complanadas, 1,2cm larg.; brácteas primárias semelhantes às brácteas do escapo superiores, muito menores que os
ramos; raque delgada , glabra. Bráctea floral ereta, estreitamente oval, obtusa ou apiculada, recurvada no ápice, 1,8-2,0cm compr.,
excedendo as sépalas, subcartáceas, glabras. Flores subsésseis; sépalas estreitamente elípticas, obtusas, 1,1-1,3cm compr., glabra,
carenadas; pétalas 2,5cm compr., lineares a elípticas, azuis ou lilases, estames inclusos.

COMENTÁRIO

 Tillandsia elongata é uma espécie terrestre ou epífita, ocorrendo no México, Jamaica, Peru e Norte do Brasil, no Bioma
Amazônia, Estado do Acre, 15-450 altitude.

Forma de Vida
Erva

Substrato
Epífita, Terrícola

DISTRIBUIÇÃO

Nativa, não é endêmica do Brasil

Domínios Fitogeográficos
Amazônia

Tipos de Vegetação
Floresta Ombrófila (Floresta Pluvial)

Distribuição Geográfica
Ocorrências confirmadas
Norte (Acre)
Possíveis ocorrências
Norte (Amazonas)

MATERIAL TESTEMUNHO

J. G. Kulhman, 391, RB, 3135

BIBLIOGRAFIA
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Angiospermas Bromeliaceae A.Juss.

Smith, L. B. & Downs, R. J. 1977. Tillandsioideae (Bromeliaceae). Flora Neotrópica Monograph. 14(2):659-1492. New York,
Hafner Press.
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Angiospermas Bromeliaceae A.Juss.

Tillandsia elongata var. subimbricata
(Baker) L.B.Sm.
Tem como sinônimo
basiônimo Tillandsia subimbricata Baker
heterotípico Tillandsia orthorhachis Mez & C.F.Baker

DESCRIÇÃO

Espigas com cerca de 20cm de comprimento, com cerca de 20 flores.

COMENTÁRIO

Apenas um material testemunho para o Brasil - J.G. Kuhlmann, 391, "Isla de Ajorani, Rio Branco", 1913.

Forma de Vida
Erva

Substrato
Epífita, Terrícola

DISTRIBUIÇÃO

Nativa, não é endêmica do Brasil

Domínios Fitogeográficos
Amazônia

Tipos de Vegetação
Floresta Ombrófila (Floresta Pluvial)

Distribuição Geográfica
Ocorrências confirmadas
Norte (Acre)
Possíveis ocorrências
Norte (Amazonas)

MATERIAL TESTEMUNHO

J.G. Kuhlmann, 391, RB, 3135, ,  (RB00648954)

BIBLIOGRAFIA

Smith, L. B., & Downs, R. J. (1977). Tillandsioideae (Bromeliaceae). Flora Neotropica. Monograph Number 14, Part 2.
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Angiospermas Bromeliaceae A.Juss.

Tillandsia eltoniana E.Pereira
DESCRIÇÃO

Caule: compr. curto(s). Folha: formando tanque não; em roseta(s) sim; filotaxia espiralada(s); forma da lâmina(s) linear(es)/
triangular(es); indumento da lâmina(s) denso(s) lepidoto(s); posição transversal(ais) da lâmina(s) secunda(s)/sub ereta(s).
Inflorescência: tipo composta(s); orientação ereta(s); orientação das flor(es) na(s) raque dística(s); posição das flor(es)
na(s) antese sub ereta(s); forma das bráctea(s) floral(ais) ovada(s); bráctea(s) floral(ais) carenada(s) sim; cor das bráctea(s)
floral(ais) rósea. Flor: conação das sépala(s) conata(s); simetria das sépala(s) simétrica(s); sépala(s) carenada(s) sim/não;
forma das pétala(s) espatulada(s)/linear(es); cor das pétala(s) branca/rósea; posição dos estame(s) em relação a(s) corola
exserto(s).

DESCRIÇÃO ADICIONAL

Epífita, caule curto; Folhas subsecundas, subcanaliculadas, denso-lepidotas; Inflorescência composta, subcilíndrica; Brácteas
florais ovadas, róseas, carenadas, esparso-lepidotas; Flores dísticas, suberetas; Sépalas lineares, róseas a esverdeadas,
parcialmente conatas; Pétalas linear-espatuladas, páleo-lilases; estames exsertos.

Forma de Vida
Erva

Substrato
Epífita

DISTRIBUIÇÃO

Nativa, é endêmica do Brasil

Domínios Fitogeográficos
Mata Atlântica

Tipos de Vegetação
Campo de Altitude, Floresta Ombrófila (Floresta Pluvial)

Distribuição Geográfica
Ocorrências confirmadas
Sudeste (Espírito Santo)

MATERIAL TESTEMUNHO

Kautsky, R.A., 871, HB, Typus
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Angiospermas Bromeliaceae A.Juss.

Tillandsia fasciculata Sw.
Este tratamento é composto pelos seguintes táxons: Tillandsia fasciculata, Tillandsia fasciculata var. fasciculata, Tillandsia
fasciculata var. venosispica.

DESCRIÇÃO

Caule: compr. curto(s). Folha: formando tanque não; em roseta(s) sim; filotaxia espiralada(s); forma da lâmina(s)
lanceolada(s); indumento da lâmina(s) lepidoto(s); posição transversal(ais) da lâmina(s) sub ereta(s). Inflorescência: tipo
simples/composta(s); orientação ereta(s); orientação das flor(es) na(s) raque dística(s); posição das flor(es) na(s) antese
ereta(s); forma das bráctea(s) floral(ais) ovada(s); bráctea(s) floral(ais) carenada(s) sim; cor das bráctea(s) floral(ais)
amarelada/avermelhada. Flor: conação das sépala(s) conata(s); simetria das sépala(s) simétrica(s); sépala(s) carenada(s) sim;
forma das pétala(s) linear(es); cor das pétala(s) branca/lilás/roxo; posição dos estame(s) em relação a(s) corola exserto(s).

Forma de Vida
Erva

Substrato
Epífita

DISTRIBUIÇÃO

Nativa, não é endêmica do Brasil

Domínios Fitogeográficos
Amazônia

Tipos de Vegetação
Floresta de Igapó

Distribuição Geográfica
Ocorrências confirmadas
Norte (Amapá, Pará)
Possíveis ocorrências
Norte (Amazonas, Amapá, Pará)

CHAVE DE IDENTIFICAÇÃO

Brácteas florais com nervuras, todas ou a maioria delas, tênues - Tillandsia fasciculata var. fasciculata.
Brácteas florais escuras quando secas, com nervuras proeminentes - Tillandsia fasciculata var. venosispica Mez.

MATERIAL TESTEMUNHO

Fróes, R. L., 27527, RB, 102503
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Angiospermas Bromeliaceae A.Juss.

Tillandsia fasciculata Sw. var. fasciculata
Tem como sinônimo
heterotípico Platystachys glaucophylla (Hook.) Beer
heterotípico Platystachys havanensis Beer
heterotípico Tillandsia beutelspacheri Matuda
heterotípico Tillandsia compressa  var.  oligostachya Baker
heterotípico Tillandsia fasciculata  var.  bogotensis André
heterotípico Tillandsia fasciculata  var.  convexispica Mez
heterotípico Tillandsia fasciculata  var.  latispica Mez
heterotípico Tillandsia fasciculata  var.  pendulispica Mez
heterotípico Tillandsia glaucophylla (Hook.) Baker
heterotípico Tillandsia havanensis Beer
heterotípico Tillandsia insignis Matuda
heterotípico Tillandsia pungens Mez
heterotípico Vriesea glaucophylla Hook.

DESCRIÇÃO

Hábito – EPÍFITA
Caule: compr. CURTO
Folha: formando tanque? NÃO
em roseta(s)? SIM
filotaxia ESPIRALADA
forma da lâmina(s) LANCEOLADA
indumento da lâmina(s) LEPIDOTA
posição transversal(ais) da lâmina(s) SUB-ERETA
Inflorescência:
            tipo  / orientação SIMPLES ou COMPOSTA / ERETA
Flor:
            orientação das flor(es) na(s) raque DÍSTICAS
            posição das flor(es) na(s) antese ERETAS
            forma das bráctea(s) floral(ais) OVADAS
            bráctea(s) floral(ais) carenada(s)?  SIM
            cor das bráctea(s) floral(ais) AMARELO / AVERMELHADAS
Flor:
            conação das sépala(s) CONADAS POSTERIORMENTE
            simetria das sépala(s) SIMETRICAS 
            sépala(s) carenada(s)? SIM
            forma das pétala(s) LINEAR (TUBULAR)
            cor das pétala(s) – BRANCO / ROXO
            posição dos estame(s) em relação a(s) corola EXSERTO
Floração: flores de julho a setembro, frutos em setembro.

Forma de Vida
Erva

Substrato
Epífita

DISTRIBUIÇÃO

Nativa, é endêmica do Brasil

Domínios Fitogeográficos
Amazônia
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Angiospermas Bromeliaceae A.Juss.

Tipos de Vegetação
Floresta de Igapó

Distribuição Geográfica
Ocorrências confirmadas
Norte (Amapá, Pará)
Possíveis ocorrências
Norte (Amazonas)
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Angiospermas Bromeliaceae A.Juss.

Tillandsia fasciculata var. venosispica Mez
DESCRIÇÃO

Hábito – EPÍFITA
Caule: compr. CURTO
Folha: formando tanque? NÃO
em roseta(s)? SIM
filotaxia ESPIRALADA
forma da lâmina(s) LANCEOLADA
indumento da lâmina(s) LEPIDOTA
posição transversal(ais) da lâmina(s) SUB-ERETA
Inflorescência:
            tipo  / orientação SIMPLES / COMPOSTA / ERETA
Flor:
            orientação das flor(es) na(s) raque DÍSTICAS
            posição das flor(es) na(s) antese ERETAS
            forma das bráctea(s) floral(ais) OVADAS
            bráctea(s) floral(ais) carenada(s)?  SIM
            cor das bráctea(s) floral(ais) AMARELO / AVERMELHADAS
Flor:
            conação das sépala(s) CONADAS POSTERIORMENTE
            simetria das sépala(s) SIMETRICAS
            sépala(s) carenada(s)? SIM
            forma das pétala(s) LINEAR (TUBULAR)
            cor das pétala(s) – BRANCO / ROXO
            posição dos estame(s) em relação a(s) corola EXSERTO

Forma de Vida
Erva

Substrato
Epífita

DISTRIBUIÇÃO

Nativa, desconhecido

Domínios Fitogeográficos
Amazônia

Distribuição Geográfica
Possíveis ocorrências
Norte (Amazonas, Amapá, Pará)

MATERIAL TESTEMUNHO

Sintenis, 473, K, Typus

BIBLIOGRAFIA

DC. Monogr. Phan. 9: 683. 1896

1929
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Angiospermas Bromeliaceae A.Juss.

Tillandsia fendleri Griseb.
Este tratamento é composto pelos seguintes táxons: Tillandsia fendleri, Tillandsia fendleri var. fendleri.

Tem como sinônimo
heterotípico Tillandsia rubra  var.  fendleri (Griseb.) Mez

DESCRIÇÃO

Caule: compr. curto(s). Folha: formando tanque sim; em roseta(s) sim; filotaxia espiralada(s); forma da lâmina(s)
triangular(es); indumento da lâmina(s) lepidoto(s); posição transversal(ais) da lâmina(s) ereta(s)/sub ereta(s). Inflorescência:
tipo composta(s); orientação ereta(s); orientação das flor(es) na(s) raque dística(s); posição das flor(es) na(s) antese ereta(s);
forma das bráctea(s) floral(ais) elíptica(s)/ovada(s); bráctea(s) floral(ais) carenada(s) sim; cor das bráctea(s) floral(ais)
amarelada. Flor: conação das sépala(s) conata(s); simetria das sépala(s) simétrica(s); sépala(s) carenada(s) sim; forma das
pétala(s) espatulada(s); cor das pétala(s) azul/lilás; posição dos estame(s) em relação a(s) corola incluso(s).

DESCRIÇÃO ADICIONAL

Planta epífita, florida ca. 2m altura. Folhas 40-100cm compr., geralmente excedendo o escapo floral, formando uma roseta
crateriforme; bainha ampla, pouco distinta, subelíptica a elíptica, densamente lepidota, verde-pálido, face inferior avermelhada;
lâminas liguladas ou triangulares, agudo-acuminadas, eretas a suberetas. Escapo floral ereto, 30-60cm, robusto; brácteas do escapo
eretas e densamente imbricadas. Inflorescência raramente simples, geralmente composta, 10-15 espigas, polísticas, com 6-muitas
flores dísticas. Bráctea floral 3-6cm compr., oval ou elíptica, menor ou excedendo as sépalas, ereta, levemente carenada, ápice
apiculado e recurvado, amarela a alaranjada. Flores ca. 2cm compr., sésseis, eretas; sépalas 2,5-4cm compr., oval-lanceoladas a
oblongas, obtusas a agudas, carenadas, as posteriores conatas, levemente lepidotas; pétalas 4,5cm compr., excedendo os estames,
liguladas, reflexas, azuis a violáceas em direção ao ápice; estames inclusos. 

COMENTÁRIO

 Tillandsia fendleri  ocorre na Colômbia, Venezuela, Equador e no Brasil, está restrita ao Bioma Amazônia.

Forma de Vida
Erva

Substrato
Epífita

DISTRIBUIÇÃO

Nativa, não é endêmica do Brasil

Domínios Fitogeográficos
Amazônia

Tipos de Vegetação
Floresta Ombrófila (Floresta Pluvial)

Distribuição Geográfica
Ocorrências confirmadas
Norte (Amazonas, Roraima)

MATERIAL TESTEMUNHO

Silva, N.T. da & Brazão, U., 60654, INPA

1930
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Angiospermas Bromeliaceae A.Juss.

Tillandsia fendleri Griseb. var. fendleri
Tem como sinônimo
heterotípico Tillandsia bangii Baker ex Rusby
heterotípico Tillandsia deppeana  var.  latifolia (Griseb.) L.B.Sm.
heterotípico Tillandsia excelsa  var.  latifolia Griseb.
heterotípico Tillandsia kalbreyeri Baker
heterotípico Tillandsia paniculata  var.  latifolia (Griseb.) Mez
heterotípico Tillandsia smithiana Carabia

DESCRIÇÃO

Vide descrição 
Tillandsia fendleri
 Griseb.

Forma de Vida
Erva

Substrato
Epífita

DISTRIBUIÇÃO

Nativa, é endêmica do Brasil

Domínios Fitogeográficos
Amazônia

Tipos de Vegetação
Floresta Ombrófila (Floresta Pluvial)

Distribuição Geográfica
Ocorrências confirmadas
Norte (Amazonas)

1931
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Angiospermas Bromeliaceae A.Juss.

Tillandsia festucoides Brongn. ex Mez
DISTRIBUIÇÃO

Cultivada, não é endêmica do Brasil

MATERIAL TESTEMUNHO

B.K. Holst, 7500, RB,  (RB01344042)
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Angiospermas Bromeliaceae A.Juss.

Tillandsia gardneri Lindl.
Este tratamento é composto pelos seguintes táxons: Tillandsia gardneri, .

Tem como sinônimo
heterotípico Anoplophytum incanum E.Morren ex C.Morren
heterotípico Anoplophytum rollissonii E.Morren ex C.Morren
heterotípico Tillandsia cambuquirensis Silveira
heterotípico Tillandsia chapeuensis Rauh
heterotípico Tillandsia fluminensis Mez
heterotípico Tillandsia gardneri  var.  cabofrioensis W.Weber & Ehlers
heterotípico Tillandsia horstii Rauh
heterotípico Tillandsia regnellii Mez
heterotípico Tillandsia venusta Silveira

DESCRIÇÃO

Caule: compr. curto(s). Folha: formando tanque não; em roseta(s) sim; filotaxia espiralada(s); forma da lâmina(s)
triangular(es); indumento da lâmina(s) denso(s) lepidoto(s); posição transversal(ais) da lâmina(s) ereta(s)/reflexa(s).
Inflorescência: tipo composta(s); orientação sub ereta(s); orientação das flor(es) na(s) raque polística(s); posição das flor(es)
na(s) antese ereta(s); forma das bráctea(s) floral(ais) ovada(s); bráctea(s) floral(ais) carenada(s) não; cor das bráctea(s)
floral(ais) rósea. Flor: conação das sépala(s) conata(s); simetria das sépala(s) simétrica(s); sépala(s) carenada(s) sim; forma
das pétala(s) elíptica(s)/espatulada(s); cor das pétala(s) rósea; posição dos estame(s) em relação a(s) corola incluso(s).

DESCRIÇÃO ADICIONAL

Planta epífita ou rupícola, florida 12-25cm altura, isolada ou formando pequenas toucerias. Raízes presentes na planta adulta.
Rizoma 3-4cm compr., 0,4cm diâm., castanho-escuro. Folhas ca. 60, 13-25cm compr., as externas geralmente reflexas, as
internas eretas, formando uma roseta aberta; bainha pouco evidente, 1 cm compr., 2cm larg., membranácea, esbranquiçada;
lâmina 12-23cm compr., 2cm larg., triangular, longo acuminada, geralmente rígida, coberta por tricomas assimétricos em ambas
as faces, dando à planta uma coloração prateada ou alvescente. Escapo 6-12cm compr.,não ultrapassando o comprimento das
folhas, lepidota, ereto ou recurvado; brácteas 6-7cm compr., 1cm larg., lanceoladas, longo acuminadas, as inferiores semelhentes
às folhas, imbricadas.   Inflorescência racemo, 4-6cm compr., elíptica ou subglobosa, ca. 12 ramos com 2-3 flores cada.
Brácteas primárias 5,5cm compr., 1cm larg., igualando o comprimento dos ramos. Ramos 4-5cm compr., oval ou estreitamente
lanceoladas, complanadas, com 3-20 flores dísticas. Bráctea floral  1,2-1,7cm compr., 0,8-0,9cm larg., igual ou menor que o
tamanho das sépalas,  ecarenada, oval, agudas, lepidotas em direção ao ápice. Flores 1,8cm compr., sépalas 1-1,5cm compr.,
0,4cm larg., lanceoladas, agudo-acuminadas, a anterior livre, as posteriores conadas ca. 0,4cm e carenadas, lepidotas, róseas;
pétalas 1,4-1,8cm compr., elípticas ou espatuladas, expandidas, margem inteira, róseas; estames 0,9cm compr., inclusos; filetes
0,7cm compr., achatados, plicados abaixo da antera, região plicada ca. 0,2cm , anteras 0,2cm compr., lineares, dorsifixas; gineceu
com 0,2cm compr., ca. 0,1cm diâm., oval; estilete 0,8cm compr., estigma 0,2cm compr, simples-ereto.

COMENTÁRIO

 Tillandsia gardneri  pertence ao subgênero Anoplophytum.  No campo pode ser confundida com T. geminiflora  pelas folhas
rosuladas, inflorescência paniculada e corola rósea. No entanto,  diferencia-se desta, pelas folhas carnosas, densamente lepidotas,
tricomas assimétricos, ultrapassando a margem foliar. Dependendo do habitat, apresenta uma variação no tamanho e na direção
das folhas, secundas, quando rupícolas; o escapo floral pode ser ereto a levemente recurvo e as pétalas variam de elípticas a
espatuladas. 

Forma de Vida
Erva

Substrato
Epífita, Rupícola

DISTRIBUIÇÃO

1933
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Angiospermas Bromeliaceae A.Juss.

Nativa, não é endêmica do Brasil

Domínios Fitogeográficos
Caatinga, Cerrado, Mata Atlântica, Pampa

Tipos de Vegetação
Campo Rupestre, Floresta Estacional Semidecidual, Floresta Ombrófila (Floresta Pluvial), Floresta Ombrófila Mista, Manguezal,
Restinga, Vegetação Sobre Afloramentos Rochosos

Distribuição Geográfica
Ocorrências confirmadas
Nordeste (Alagoas, Bahia, Ceará, Paraíba, Pernambuco, Piauí, Rio Grande do Norte, Sergipe)
Centro-Oeste (Goiás)
Sudeste (Espírito Santo, Minas Gerais, Rio de Janeiro, São Paulo)
Sul (Paraná, Rio Grande do Sul, Santa Catarina)

MATERIAL TESTEMUNHO

D. Sucre, 5416, RB
G. Gardner, 134, K,  (K000321797), Typus
A.C. Brade, 19071, RB, 62565 (RB00274898)

IMAGENS DE CAMPO/ILUSTRAÇÕES

Figura 1: Tillandsia gardneri Lindl.
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Angiospermas Bromeliaceae A.Juss.

Figura 2: Tillandsia gardneri Lindl.

Figura 3: Tillandsia gardneri Lindl.

Figura 4: Tillandsia gardneri Lindl.

BIBLIOGRAFIA

Siqueira-Filho, J.A. & Leme, E.M.C. 2006. Fragmentos de Mata Atlântica do Nordeste: Biodiversidade, conservação e suas
bromélias. Andrea Jakobsson Estúdio Editorial Ltda., Rio de Janeiro. 416 p
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Angiospermas Bromeliaceae A.Juss.

Tillandsia geminiflora Brongn.
Este tratamento é composto pelos seguintes táxons: Tillandsia geminiflora, Tillandsia geminiflora var. geminiflora.

Tem como sinônimo
homotípico Anoplophytum geminiflorum (Brongn.) E.Morren ex C.Morren
heterotípico Tillandsia geminiflora  var.  incana (Wawra) Mez
heterotípico Tillandsia incana Wawra

DESCRIÇÃO

Caule: compr. curto(s). Folha: formando tanque não; em roseta(s) sim; filotaxia espiralada(s); forma da lâmina(s)
triangular(es); indumento da lâmina(s) lepidoto(s); posição transversal(ais) da lâmina(s) ereta(s)/reflexa(s). Inflorescência:
tipo composta(s); orientação sub ereta(s); orientação das flor(es) na(s) raque polística(s); posição das flor(es) na(s) antese
ereta(s); forma das bráctea(s) floral(ais) oblonga(s); bráctea(s) floral(ais) carenada(s) sim; cor das bráctea(s) floral(ais)
rósea. Flor: conação das sépala(s) conata(s); simetria das sépala(s) simétrica(s); sépala(s) carenada(s) sim; forma das
pétala(s) espatulada(s); cor das pétala(s) rósea; posição dos estame(s) em relação a(s) corola incluso(s).

DESCRIÇÃO ADICIONAL

Planta epífita, florida, 12-20cm altura, geralmente formando pequenas touceiras. Raízes presentes na planta adulta. Rizoma
curto, ca. 2-3cm compr., castanho-escuro. Folhas 45, 6-20cm compr., eretas ou levemente secundas, formando uma roseta aberta;
bainha pouco desenvolvida, 0,5-0,8cm compr., 1,5cm larg., membranácea, esbranquiçada; lâmina 5,5-19cm compr., 1,5-2cm larg.,
triangular, atenuada, ereta ou recurvada, membranácea, levemente vinosa na base, verde ou  avermelhada em direção ao ápice,
lepidota em ambas as  faces. Escapo ca. 15cm  compr., 0,5cm diâm., ultrapassando o comprimento da roseta, tênue, avermelhado,
lepidoto, pendente; brácteas 7-9cm compr., 1-1,2cm larg., imbricadas, cobrindo totalmente o escapo. Inflorescência panícula,
globosa ou quase piramidal, 3-8cm compr., 3-6cm diâm., com ca. 14 ramos de disposição polística, laxos. Brácteas primárias
5-7cm compr.,1-1,5cm larg., as inferiores 6,5cm compr.; ramos 3-4cm compr., estreitamente lanceoladas, complanadas, com
2-4 flores dísticas; as espigas inferiores com uma base estéril longa, raque geniculada, fina. Brácteas florais 1-1,6cm compr.,
0,5cm larg. na porção mediana, igual, levemente maior ou menor que o comprimento das sépalas, oblongas, agudas, simétricas,
fortemente carenadas, róseas, densamente lepidotas; Flores  ca. 1,8-2cm compr., sépalas 1,2-1,5cm compr., 0,3cm larg.,
lanceoladas, agudo-acuminadas, a anterior livre, as posteriores conatas por ca. 0,4cm. e fortemente carenadas, róseas; pétalas
1,6cm compr., 0,4cm larg., espatuladas de ápice arredondado,  róseas ou salmão; estames 1,0 cm compr; inclusos, filetes 0,8cm
compr., plicados ca. 0,1cm abaixo da antera,  região plicada ca. 0,2cm; anteras 0,2cm compr., lineares, dorsifixas, amarelas-ouro;
ovário 0,2cm compr., 0,1cm diâm, oval, estilete 0,7cm compr., ultrapassando levemente o comprimento dos estames; estigma
0,1cm compr, simples-ereto.

COMENTÁRIO

 Tillandsia geminiflora é quase que exclusivamente epífita, vivendo em florestas úmidas, especialmente na Mata Atlântica, desde
o nível do mar até 1.600 m.s.m. Nativa no Brasil, ocorrendo também no Paraguai, Uruguai e Argentina, este táxon caracteriza-se
pelo escapo floral ultrapassando o comprimento das folhas, a bráctea floral oblonga e carenada, as sépalas lanceladas, sendo as
posteriores conatas e fortemente carenadas. Estes caracteres a diferenciam de T. gardneri, espécie muito semelhante apresentando
também, as lâminas foliares triangulares e a inflorescência paniculada. 

Forma de Vida
Erva

Substrato
Epífita

DISTRIBUIÇÃO

Nativa, não é endêmica do Brasil
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Angiospermas Bromeliaceae A.Juss.

Domínios Fitogeográficos
Caatinga, Cerrado, Mata Atlântica, Pampa

Tipos de Vegetação
Floresta Estacional Semidecidual, Floresta Ombrófila (Floresta Pluvial), Floresta Ombrófila Mista, Vegetação Sobre
Afloramentos Rochosos

Distribuição Geográfica
Ocorrências confirmadas
Nordeste (Bahia, Paraíba, Pernambuco, Sergipe)
Centro-Oeste (Distrito Federal, Goiás, Mato Grosso do Sul)
Sudeste (Espírito Santo, Minas Gerais, Rio de Janeiro, São Paulo)
Sul (Paraná, Rio Grande do Sul, Santa Catarina)
Possíveis ocorrências
Nordeste (Alagoas)

MATERIAL TESTEMUNHO

L.B. Smith, 12704, NYBG, 822295,  (NY00822295), Santa Catarina
M. Bocayuva, 45, RB, 394725, ,  (RB00281791)

IMAGENS DE CAMPO/ILUSTRAÇÕES

Figura 1: Tillandsia geminiflora Brongn.

Figura 2: Tillandsia geminiflora Brongn.
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Angiospermas Bromeliaceae A.Juss.

Figura 3: Tillandsia geminiflora Brongn.

BIBLIOGRAFIA

Siqueira-Filho, J.A. & Leme, E.M.C. 2006. Fragmentos de Mata Atlântica do Nordeste: Biodiversidade, conservação e suas
bromélias. Andrea Jakobsson Estúdio Editorial Ltda., Rio de Janeiro. 416 p.
Tardivo, R. C. 2002. Revisão taxonômica de Tillandsia L. subgênero Anoplophytum (Beer) Baker, Bromeliaceae. Tese de
Doutorado. Universidade de São Paulo, São Paulo.
Wanderley, M. G. L.; Fiorata, L.;  Ogawa, K.; Tardivo, R. C. 2007. Bromeliaceae - Tillandsia L.  Flora Fanerogâmica do
EStado de São Paulo. vol. 5:116-125.
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Angiospermas Bromeliaceae A.Juss.

Tillandsia geminiflora Brongn. var.
geminiflora
Tem como sinônimo
heterotípico Anoplophytum paniculatum E.Morren ex Baker
heterotípico Anoplophytum rubidum (Lindl.) Beer
heterotípico Tillandsia caldasiana Baker
heterotípico Tillandsia rubida Lindl.

DESCRIÇÃO

Vide descrição 
Tillandsia geminiflora
 Brongn.

Forma de Vida
Erva

Substrato
Epífita

DISTRIBUIÇÃO

Nativa, não é endêmica do Brasil

Domínios Fitogeográficos
Cerrado, Mata Atlântica

Tipos de Vegetação
Floresta Estacional Semidecidual, Floresta Ombrófila (Floresta Pluvial), Floresta Ombrófila Mista

Distribuição Geográfica
Ocorrências confirmadas
Nordeste (Bahia, Paraíba, Pernambuco)
Centro-Oeste (Distrito Federal, Goiás)
Sudeste (Espírito Santo, Minas Gerais, Rio de Janeiro, São Paulo)
Sul (Paraná, Rio Grande do Sul, Santa Catarina)

MATERIAL TESTEMUNHO

A.F. Costa, 878, R
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Angiospermas Bromeliaceae A.Juss.

Tillandsia globosa Wawra
Este tratamento é composto pelos seguintes táxons: Tillandsia globosa, Tillandsia globosa var. globosa.

Tem como sinônimo
heterotípico Tillandsia globosa  var.  alba E.Pereira
heterotípico Tillandsia globosa  var.  crinifolia Wawra
heterotípico Tillandsia globosa  var.  major L.B.Sm.

DESCRIÇÃO

Caule: compr. curto(s). Folha: formando tanque não; em roseta(s) sim; filotaxia espiralada(s); forma da lâmina(s) linear(es);
indumento da lâmina(s) lepidoto(s); posição transversal(ais) da lâmina(s) reflexa(s). Inflorescência: tipo composta(s);
orientação ereta(s); orientação das flor(es) na(s) raque polística(s); posição das flor(es) na(s) antese ereta(s); forma das
bráctea(s) floral(ais) lanceolada(s); bráctea(s) floral(ais) carenada(s) sim; cor das bráctea(s) floral(ais) rósea. Flor: conação
das sépala(s) conata(s); simetria das sépala(s) simétrica(s); sépala(s) carenada(s) sim; forma das pétala(s) elíptica(s); cor das
pétala(s) rósea; posição dos estame(s) em relação a(s) corola incluso(s).

DESCRIÇÃO ADICIONAL

Planta epífita, isolada ou formando pequenas touceiras, florida, 12-17cm de altura. Raízes presentes na planta adulta. Rizoma
curto, 0,2cm compr., aparentemente ausente.  Folhas 35-50, ca. 20cm compr., as internas eretas, as externas, reflexas; bainha
distinta, 2-3cm compr., 0,2cm larg., estreitamente oval, membranácea, esbranquiçada;  lâmina foliar ca. 18cm compr., 0,1cm
larg., estreitamente linear, filiforme, atenuada, involuta. Escapo 6-8cm compr., 0,3cm diâm., ereto ou levemente recurvado,
delicado; brácteas 6-8, 7-10cm compr., 0,8cm larg., imbricadas, vermelhas, densamente lepidotas. Inflorescência 4-6cm compr.,
densamente  paniculada, com  ca. 8-15 espigas polísticas. Brácteas  primárias  ca. 2,5cm compr., 0,8cm larg., usualmente
excedendo as espigas inferiores, oval-lanceoladas, filiformes, acuminadas, vermelhas, lepidotas; espigas laxas, 2-4 flores, raque
geniculada visível. Brácteas florais 1,2-1,5cm compr., 0,5cm larg., igualando o comprimento das sépalas, lanceoladas, agudas,
membranáceas, carenadas, róseas, lepidotas. Flores curto pediceladas, 1,8-2cm compr.; pedicelo 0,3cm compr.; sépalas 1,2-1,5cm
compr., 0,3cm larg., lanceoladas, acuminadas, membranáceas, carenadas, fino-lepidotas, a anterior livre, as posteriores carenadas
e  conadas ca. 05,cm; pétalas 1,5-2,2cm de compr., ca. 0,3cm larg., elípticas, róseas a violáceas; estames 1,1cm compr., inclusos,
  filetes 0,9cm compr., achatados, adnatos, plicados ca. 0,2 abaixo da antera, região plicada 0,3cm compr.,  anteras 0,2cm compr.,
lineares, dorsifixas, versáteis; ovário 0,4cm compr., estilete 0,6cm compr., menor que os estames; estigma simples ereto.

COMENTÁRIO

Tillandsia globosa pode ser diferenciada das demais espécies pelas pétalas elípticas, róseas a violáceas e pelas folhas filiformes,
caráter este, compartilhado apenas com T.linearis.

Forma de Vida
Erva

Substrato
Epífita

DISTRIBUIÇÃO

Nativa, não é endêmica do Brasil

Domínios Fitogeográficos
Mata Atlântica

Tipos de Vegetação
Floresta Estacional Semidecidual, Floresta Ombrófila (Floresta Pluvial)

Distribuição Geográfica
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Angiospermas Bromeliaceae A.Juss.

Ocorrências confirmadas
Nordeste (Bahia, Paraíba)
Sudeste (Espírito Santo, Minas Gerais, Rio de Janeiro, São Paulo)

MATERIAL TESTEMUNHO

J.M.A. Braga, 7307, RB, 392691, ,  (RB00288376)
Koch, I., 29895, UEC, 68939,  (UEC043631), São Paulo

IMAGENS DE CAMPO/ILUSTRAÇÕES

Figura 1: Tillandsia globosa Wawra

BIBLIOGRAFIA

Tardivo, R. C. 2002. Revisão taxonômica de Tillandsia L. subg. Anoplophytum (Beer) Baker (Bromeliaceae). Tese de
Doutorado. Universidade de São Paulo, São Paulo. 
Wanderley, M. G. L. & Martins, S. 2007. Bromeliaceae: In: Flora FanerogÃ¢mica do Estado de São Paulo. Vol.5, ed.
M.G.L.Wanderley, G.J.Shepherd, T.S.Melhem & A. M. Giulietti, Fapesp, v. 5, 39-41.
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Angiospermas Bromeliaceae A.Juss.

Tillandsia globosa Wawra var. globosa
Tem como sinônimo
heterotípico Anoplophytum undosum E.Morren ex Baker

DESCRIÇÃO

Vide descrição de Tillandsia globosa Wawra.

Forma de Vida
Erva

Substrato
Epífita

DISTRIBUIÇÃO

Nativa, não é endêmica do Brasil

Domínios Fitogeográficos
Mata Atlântica

Tipos de Vegetação
Floresta Estacional Semidecidual

Distribuição Geográfica
Ocorrências confirmadas
Nordeste (Bahia, Paraíba)
Sudeste (Espírito Santo, Minas Gerais, Rio de Janeiro, São Paulo)

MATERIAL TESTEMUNHO

D. Sucre, 3958, RB
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Angiospermas Bromeliaceae A.Juss.

Tillandsia graomogolensis Silveira
Tem como sinônimo
heterotípico Tillandsia kurt-horstii Rauh

DESCRIÇÃO

Caule: compr. curto(s). Folha: formando tanque não; em roseta(s) não; filotaxia espiralada(s); forma da lâmina(s)
triangular(es); indumento da lâmina(s) denso(s) lepidoto(s); posição transversal(ais) da lâmina(s) sub ereta(s). Inflorescência:
tipo simples; orientação ereta(s); orientação das flor(es) na(s) raque dística(s); posição das flor(es) na(s) antese sub ereta(s);
forma das bráctea(s) floral(ais) elíptica(s)/lanceolada(s); bráctea(s) floral(ais) carenada(s) não; cor das bráctea(s) floral(ais)
roxo. Flor: conação das sépala(s) livre(s); simetria das sépala(s) simétrica(s); sépala(s) carenada(s) não; forma das pétala(s)
unguiculada(s); cor das pétala(s) lilás; posição dos estame(s) em relação a(s) corola incluso(s).

Forma de Vida
Erva

Substrato
Rupícola

DISTRIBUIÇÃO

Nativa, é endêmica do Brasil

Domínios Fitogeográficos
Cerrado, Mata Atlântica

Tipos de Vegetação
Campo Rupestre, Vegetação Sobre Afloramentos Rochosos

Distribuição Geográfica
Ocorrências confirmadas
Sudeste (Minas Gerais)

MATERIAL TESTEMUNHO

Paixão-Souza, B., 60, VIC, Minas Gerais
R. Mello-Silva, CFCR 10012, MBM, SP, SPF

IMAGENS DE CAMPO/ILUSTRAÇÕES
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Angiospermas Bromeliaceae A.Juss.

Figura 1: Tillandsia graomogolensis Silveira

Figura 2: Tillandsia graomogolensis Silveira

BIBLIOGRAFIA

PAIXÃO-SOUZA, B. 2012. Taxonomia e Anatomia foliar do complexo Tillandsia streptocarpa Baker (Tillhandsia subg.
Phytarrhiza – Bromeliaceae) . Dissertação (Mestrado). Universidade Federal de Viçosa.
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Angiospermas Bromeliaceae A.Juss.

Tillandsia grazielae D.Sucre & R.Braga
Tem como sinônimo
heterotípico Tillandsia planorbis Reitz

DESCRIÇÃO

Caule: compr. curto(s). Folha: formando tanque não; em roseta(s) sim; filotaxia espiralada(s); forma da lâmina(s)
triangular(es); indumento da lâmina(s) denso(s) lepidoto(s); posição transversal(ais) da lâmina(s) sub ereta(s). Inflorescência:
tipo composta(s); orientação sub ereta(s); orientação das flor(es) na(s) raque polística(s); posição das flor(es) na(s) antese
ereta(s); forma das bráctea(s) floral(ais) ovada(s); bráctea(s) floral(ais) carenada(s) sim; cor das bráctea(s) floral(ais) rosa
forte(s). Flor: conação das sépala(s) conata(s); simetria das sépala(s) simétrica(s); sépala(s) carenada(s) sim; forma das
pétala(s) linear(es); cor das pétala(s) branca/lilás; posição dos estame(s) em relação a(s) corola incluso(s).

DESCRIÇÃO ADICIONAL

Planta florida 8-15cm de altura, epífita ou rupícola, isolada ou formando pequenas touceiras. Raízes presentes na planta adulta.
Rizoma ca. 0,6cm compr., 0,3cm diâm., envolvido por catafilos secos, castanho-escuros. Folhas 8-11cm compr., polísticas,
as externas reflexas, as internas, eretas, formando uma roseta ampla; bainha quase indistinta,  2-3cm compr., 1,5-1,8cm larg.,
carnosa; lâmina 6-8cm compr., ca.1,5cm larg., triangular, aguda, canaliculada em direção ao ápice, membranácea, densamente
lepidota, conferindo à planta uma coloração prateada ou amarelada. Escapo 4,5-7cm compr., 0,3cm diâm., ereto, excedendo a
roseta; brácteas imbricadas, cobrindo totalmente o escapo, as inferiores subfoliáceas, 3,5-4cm compr., as superiores ca. 2,5cm
compr., ovais, agudas ou mucronadas, a face adaxial rósea, lepidotas. Inflorescência racemo, 6-7,5cm compr., com 3-9 ramos
eretos, botões florais atrofiados no ápice de cada ramo. Brácteas primárias ca. 2cm compr.,  similares às brácteas do escapo,
densamente lepidotas, ramos da inflorescência 3-4cm compr, 0,8-1,0cm larg., lanceolados, complanados, curto-estipitados, com
3-5 flores sésseis, dísticas. Brácteas florais 1,6-2,1cm compr., 0,8cm larg., maiores que o comprimento das sépalas, densamente
imbricadas, ovais, agudas, carenadas em direção ao ápice, vermelhas na face superior, densamente lepidotas. Flores ca. 2,8cm
compr., pedicelo ca. 0,2cm compr., sépalas 1,3-1,4cm compr., 0,4cm larg., lanceoladas, agudas, levemente conadas, as posteriores
carenadas, glabras;  pétalas 2,3-2,6cm compr., 0,2-0,3cm larg., linear-lanceoladas, formando um tubo ereto, o ápice arredondado
e levemente expandido, lilazes no ápice e esbranquiçadas em direção à base; estames ca. 1,6cm compr., inclusos, filetes 1,4cm
compr., achatados, retos, não plicados; anteras ca. 0,3cm compr, lineares, dorsifixas, não versárteis, castanhas; pólen amarelo;
ovário 0,2-0,3cm compr.,  0,2cm diâm., oval-arredondado, esverdeado; estilete 1cm compr, branco, menor que o comprimento
dos estames, estigma  ca. 0,1cm compr., simples-ereto, branco.

COMENTÁRIO

Espécie endêmica com distribuição restrita no Estado do Rio de Janeiro, na região serrana, nos municípios de Petrópolis e
Teresópolis,  no Parque Nacional da Serra dos Órgãos.

Forma de Vida
Erva

Substrato
Rupícola

DISTRIBUIÇÃO

Nativa, é endêmica do Brasil

Domínios Fitogeográficos
Mata Atlântica

Tipos de Vegetação
Campo de Altitude, Vegetação Sobre Afloramentos Rochosos

Distribuição Geográfica
Ocorrências confirmadas
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Angiospermas Bromeliaceae A.Juss.

Sudeste (Rio de Janeiro)

MATERIAL TESTEMUNHO

D. Sucre, 2278, RB, 138431 (00287187), Rio de Janeiro
D. Sucre, 136[=herb. RB 138431], NYBG, 1546577,  (NY01546577), Rio de Janeiro, Typus

IMAGENS DE CAMPO/ILUSTRAÇÕES

Figura 1: Tillandsia grazielae D.Sucre & R.Braga

BIBLIOGRAFIA

 
Martinelli, G.; Vieira, C. M.; Gonzalez, M.; Leitman, P.; Piratininga, A.; Costa, A. F. & Forzza, R. 2008. Bromeliaceae da Mata
Atlântica Brasileira: Lista de espécies, distribuição e conservação. Rodriguésia 59 (1):209-258.
Sucre, D.; Braga, R. 1975. Tillandsia grazielae. Bol. Mus. Bot. Munic. Curitiba 22:1.
Tardivo, R. C. 2002. Revisão taxonômica de Tillandsia L. subgênero Anoplophytum (Beer) Baker (Bromeliaceae). Tese de
doutorado, Universidade de São Paulo, São Paulo, SP.
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Angiospermas Bromeliaceae A.Juss.

Tillandsia heliconioides Kunth
Tem como sinônimo
homotípico Vriesea heliconioides (Kunth) Hook. ex Walp.
heterotípico Guzmania obtusa Rusby
heterotípico Tillandsia disticha (L.) Willd. ex Schult. & Schult.f.
heterotípico Vriesea bellula Linden
heterotípico Vriesea bullata C.Chev.
heterotípico Vriesea disticha (L.) Kuntze
heterotípico Vriesea falkenbergii W.Bull
heterotípico Vriesea heliconioides  var.  polysticha L.B.Sm.

DESCRIÇÃO

Caule: compr. curto(s). Folha: formando tanque sim; em roseta(s) sim; filotaxia espiralada(s); forma da lâmina(s) linear(es);
indumento da lâmina(s) esparso(s) lepidoto(s); posição transversal(ais) da lâmina(s) recurvada(s). Inflorescência: tipo
simples; orientação ereta(s); orientação das flor(es) na(s) raque polística(s); posição das flor(es) na(s) antese ereta(s); forma
das bráctea(s) floral(ais) ovada(s); bráctea(s) floral(ais) carenada(s) sim; cor das bráctea(s) floral(ais) avermelhada. Flor:
conação das sépala(s) livre(s); simetria das sépala(s) simétrica(s); sépala(s) carenada(s) não; forma das pétala(s) linear(es);
cor das pétala(s) branca; posição dos estame(s) em relação a(s) corola incluso(s).

Forma de Vida
Erva

Substrato
Epífita

DISTRIBUIÇÃO

Nativa, não é endêmica do Brasil

Domínios Fitogeográficos
Amazônia

Tipos de Vegetação
Floresta Ombrófila (Floresta Pluvial)

Distribuição Geográfica
Ocorrências confirmadas
Norte (Acre, Amazonas, Pará, Rondônia)

MATERIAL TESTEMUNHO

Maguire, B., 60292, NY,  (NY02171692), Amazonas
Glocimar Pereira-Silva, 15467, CEN (CEN00077540), Rondônia

BIBLIOGRAFIA

BARFUSS, MHJ, TILL, W, LEME EMC, PINZÓN JP, MANZANARES JM, HALBRITTER H, SAMUEL R & BROWN
GK. 2016. Taxonomic revision of subfam. Tillandsioideae based on a multi-locus DNA sequence phylogeny and morphology.
Phytotaxa 279 (1): 1-97. http://dx.doi.org/10.11646/phytotaxa.279.1.1
SMITH LB & DOWNS RJ. 1977. Tillandsioideae (Bromeliaceae). Flora Neotropica 14(2): 663-1492.
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Angiospermas Bromeliaceae A.Juss.

Tillandsia heubergeri Ehlers
DESCRIÇÃO

Caule: compr. curto(s). Folha: formando tanque não; em roseta(s) sim; filotaxia espiralada(s); forma da lâmina(s)
triangular(es); indumento da lâmina(s) denso(s) lepidoto(s); posição transversal(ais) da lâmina(s) ereta(s). Inflorescência:
tipo simples; orientação sub ereta(s); orientação das flor(es) na(s) raque polística(s); posição das flor(es) na(s) antese ereta(s);
forma das bráctea(s) floral(ais) ovada(s); bráctea(s) floral(ais) carenada(s) não; cor das bráctea(s) floral(ais) rósea. Flor:
conação das sépala(s) conata(s); simetria das sépala(s) simétrica(s); sépala(s) carenada(s) sim; forma das pétala(s) elíptica(s);
cor das pétala(s) rósea; posição dos estame(s) em relação a(s) corola incluso(s).

DESCRIÇÃO ADICIONAL

Planta rupícola, mesofítica, florida 4-8cm de altura, isolada ou formando pequenas touceiras.  Raízes presentes na planta
adulta. Rizoma 1-2cm compr., 0,5-0,8cm larg., simples, sem ramificações laterais; castanho-escuro; Folhas 20-50, ca.6-7cm
compr., secundas, as folhas internas menores e recurvadas; formando roseta ereta, com base bulbiforme; bainha 0,8-3cm compr.,
1cm larg., elíptica, achatada, pouco distinta da lâmina, com ambas as faces lepidotas; lâmina 2-4cm compr., 0,4-0,8cm larg.,
triangular, carnosa, densamente lepidota em ambas as faces, tricomas assimétricos, ultrapassando a margem foliar. Escapo 3-4cm
compr., 0,3cm de diâm., menor que o comprimento das folhas, ereto ou levemente recurvado, branco, densamente lepidoto;
brácteas 3-3,5cm compr., ca. 0,5cm larg., triangulares, acuminadas, canaliculadas, as inferiores foliáceas, maiores que os
entrenós, imbricadas, lepidotas. Inflorescência espiga, 3cm compr., 2cm larg., com 5-11 flores polísticas. Bráctea floral 1,8-2cm
compr., 0,9-1,1cm larg, excedendo as sépalas, oval, aguda, as inferiores apiculadas, membranáceas, não carenadas; densamente
lepidota em ambas as faces. Flores 2-2,2cm compr., sésseis; sépalas 1,3-1,5cm compr., 0,3-0,4cm larg., lanceoladas, agudas, a
anterior livre, as posteriores levemente concrescidas na base, carenadas, membranáceas, esverdeadas, esparsamente lepidotas;
pétalas 2-2,3cm compr., 0,25-3,0cm larg., elípticas, margem inteira, ápice truncado, nervuras retas, reflexas na antese, formando
uma corola aberta, esbranquiçada na base e ápice róseo; estames ca. 1,7 cm compr., maiores que a parte basal, quase do tamanho
total das pétalas, inclusos; filetes 1,5cm compr., livres, achatados, não plicados, brancos; anteras 0,2cm compr.,0,03cm larg.,
lineares, dorsifixas, não versáteis, castanho-claras; ovário 0,25cm compr., 0,2cm diâm., oval, levemente esverdeado, estilete 1cm
compr., branco; estigma 0,1cm compr., simples ereto.

COMENTÁRIO

 Tillandsia heubergeri é endêmica da Bahia, encontrada na Chapada da Diamantina, Lençóis, Morro do Pai Inácio, 1.000 metros
de altitude.

Forma de Vida
Erva

Substrato
Rupícola

DISTRIBUIÇÃO

Nativa, é endêmica do Brasil

Domínios Fitogeográficos
Caatinga, Cerrado

Tipos de Vegetação
Campo Rupestre

Distribuição Geográfica
Ocorrências confirmadas
Nordeste (Bahia)

MATERIAL TESTEMUNHO
1948
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Angiospermas Bromeliaceae A.Juss.

G. Martinelli, 6071, RB, 192368 (00288399), Rio de Janeiro

IMAGENS DE CAMPO/ILUSTRAÇÕES

Figura 1: Tillandsia heubergeri Ehlers

BIBLIOGRAFIA

Fiorato, L. 2009. O gênero Tillandsia L. (Bromeliaceae) no Estado da Bahia, Brasil. Dissertação de Mestrado. Instituto de
Botânica da Secretaria do Meio Ambiente, São Paulo, SP.
Tardivo, R. C. 2002. Revisão taxonômica de Tillandsia L. subgênero Anoplophytum ( Beer) Baker (Bromeliaceae). Tese de
Doutorado. Universidade de São Paulo, São Paulo, SP.
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Angiospermas Bromeliaceae A.Juss.

Tillandsia incurva Griseb.
Tem como sinônimo
homotípico Vriesea incurva (Griseb.) Read
heterotípico Tillandsia castaneobulbosa Mez & Wercklé

DESCRIÇÃO

Caule: compr. curto(s). Folha: formando tanque não; em roseta(s) sim; filotaxia espiralada(s); forma da lâmina(s)
triangular(es); indumento da lâmina(s) lepidoto(s); posição transversal(ais) da lâmina(s) reflexa(s). Inflorescência: tipo
composta(s); orientação sub ereta(s); orientação das flor(es) na(s) raque dística(s); posição das flor(es) na(s) antese ereta(s);
forma das bráctea(s) floral(ais) elíptica(s); bráctea(s) floral(ais) carenada(s) não; cor das bráctea(s) floral(ais) rósea.
Flor: conação das sépala(s) livre(s); simetria das sépala(s) simétrica(s); sépala(s) carenada(s) não; forma das pétala(s)
espatulada(s); cor das pétala(s) esverdeada; posição dos estame(s) em relação a(s) corola exserto(s).

DESCRIÇÃO ADICIONAL

Tillandsia incurva pertence ao subg. Pseudovriesea Barfuss & W. Till,  de acordo com Barfuss et al. (2017). É encontrada
amplamente na América do Sul, na Bolívia, Venezuela, Colômbia e no Brasil ocorre nos estados do Amazônia e Roraima. Habita
as florestas úmidas, entre 900-3.000m de altitude.

Forma de Vida
Erva

Substrato
Epífita

DISTRIBUIÇÃO

Nativa, não é endêmica do Brasil

Domínios Fitogeográficos
Amazônia

Tipos de Vegetação
Vegetação Sobre Afloramentos Rochosos

Distribuição Geográfica
Ocorrências confirmadas
Norte (Amazonas, Roraima)

MATERIAL TESTEMUNHO

G. Martinelli, 17812, RB,  (RB00886172), Amazonas
R.C. Forzza, 6665, RB,  (RB00715593), Amazonas
R.C. Forzza, 8148, RB,  (RB00942964), Roraima

BIBLIOGRAFIA

BARFUSS, M.H.J.; TILL, W.; LEME, E.M.C.; PINZÓN, J.P.; MANZANARES, J.M.; HALBRITTER, H.; SAMUEL, R.;
BROWN, G.K. 2016.  Taxonomic revision of Bromeliaceae subfam. Tillandsioideae based on a multi-locus DNA sequence
phylogeny and morphology. Phytotaxa 279 (1): 001-097
SMITH, L. B. 1957. The Bromeliaceae of Colombia. Contribuitions from the United States National Herbarium. vol.33, 166.
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Angiospermas Bromeliaceae A.Juss.

Tillandsia ionantha Planch.
DISTRIBUIÇÃO

Cultivada, não é endêmica do Brasil

MATERIAL TESTEMUNHO

W.D. Stevens, 11165, P (P02175315)
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Angiospermas Bromeliaceae A.Juss.

Tillandsia itatiensis E.H.Souza & Leodeg.
DESCRIÇÃO

Caule: compr. longo(s). Folha: formando tanque não; em roseta(s) não; filotaxia espiralada(s); forma da lâmina(s)
triangular(es); indumento da lâmina(s) lepidoto(s); posição transversal(ais) da lâmina(s) sub ereta(s). Inflorescência:
tipo simples; orientação ereta(s); orientação das flor(es) na(s) raque dística(s); posição das flor(es) na(s) antese ereta(s);
forma das bráctea(s) floral(ais) elíptica(s); bráctea(s) floral(ais) carenada(s) não; cor das bráctea(s) floral(ais) esverdeada.
Flor: conação das sépala(s) conata(s); simetria das sépala(s) simétrica(s); sépala(s) carenada(s) não; forma das pétala(s)
unguiculada(s); cor das pétala(s) azul; posição dos estame(s) em relação a(s) corola incluso(s).

DESCRIÇÃO ADICIONAL

Tillandsia itatiensis pertence ao subgênero Phytarrhiza. Trata-se de uma espécie recém descrita por Leodegario et al. (2020),
saxícola, encontrada em inselbergs na Caatinga, em Itatim, município de Milagres no estada do Bahia. Os autores comparam
a nova espécie à T. streptocarpa e T. grao-mologensis,  diferenciando destas, pelo caule longo, inflorescência simples com até
5 flores e estigma simples-ereto. Os autores ressaltam que a espécie encontra-se criticamente ameaçada, devido à distribuição
restrita e o extrativismo humano.

Forma de Vida
Erva

Substrato
Rupícola

DISTRIBUIÇÃO

Nativa, é endêmica do Brasil

Domínios Fitogeográficos
Caatinga

Tipos de Vegetação
Caatinga (stricto sensu), Vegetação Sobre Afloramentos Rochosos

Distribuição Geográfica
Ocorrências confirmadas
Nordeste (Bahia)

MATERIAL TESTEMUNHO

M.M. Leodegario, 5685, HURB, 25011, Bahia, Typus

BIBLIOGRAFIA

Leodegario, M.M.; Cavalcante, B. P.; Aona, L.Y.S.; Wanderley, M.G.L.; Souza, E. H.  2020.Tillandsia itatiensis: a new species
of Tillandsia L. (Bromeliaceae) from Bahia, Brazil. Phytotaxa 456 (2): 186-194.
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Angiospermas Bromeliaceae A.Juss.

Tillandsia itaubensis T. Strehl
DESCRIÇÃO

Caule: compr. longo(s). Folha: formando tanque não; em roseta(s) não; filotaxia espiralada(s); forma da lâmina(s)
triangular(es); indumento da lâmina(s) denso(s) lepidoto(s); posição transversal(ais) da lâmina(s) patente(s)/recurvada(s).
Inflorescência: tipo simples; orientação sub ereta(s); orientação das flor(es) na(s) raque polística(s); posição das flor(es)
na(s) antese ereta(s); forma das bráctea(s) floral(ais) ovada(s); bráctea(s) floral(ais) carenada(s) não; cor das bráctea(s)
floral(ais) rosa forte(s)/rósea/vinácea. Flor: conação das sépala(s) conata(s); simetria das sépala(s) simétrica(s); sépala(s)
carenada(s) sim; forma das pétala(s) unguiculada(s); cor das pétala(s) azul; posição dos estame(s) em relação a(s) corola
incluso(s).

DESCRIÇÃO ADICIONAL

Rupícola, caule longo, raízes desenvolvidas; Folhas acanaladas, polísticas, recurvadas a patentes; lâmina triangular, denso-
lepidota; Inflorescência simples, subereta; Brácteas florais ovadas, róseas a vináceas, lepidotas, ecarenadas; Flores polísticas,
eretas; sépalas estreito-ovadas, membranáceas, róseas a esverdeadas, cobertas pelas brácteas, as adaxiais parcialmente conatas e
carenadas; pétalas unguiculadas, azuis; estamos inclusos.

Forma de Vida
Erva

Substrato
Rupícola

DISTRIBUIÇÃO

Nativa, é endêmica do Brasil

Domínios Fitogeográficos
Mata Atlântica

Tipos de Vegetação
Vegetação Sobre Afloramentos Rochosos

Distribuição Geográfica
Ocorrências confirmadas
Sul (Rio Grande do Sul)

MATERIAL TESTEMUNHO

T. Strehl, 1172, HAS, 36898,  (HAS0036898), Typus
T. Strehl, 1173, HAS, 36900,  (HAS0036900)
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Angiospermas Bromeliaceae A.Juss.

Tillandsia ixioides Grisebach
Tem como sinônimo
heterotípico Tillandsia stricta  var.  paraguariensis Hassl.

DESCRIÇÃO

Caule: compr. curto(s). Folha: formando tanque não; em roseta(s) sim; filotaxia espiralada(s); forma da lâmina(s)
triangular(es); indumento da lâmina(s) lepidoto(s); posição transversal(ais) da lâmina(s) sub ereta(s). Inflorescência: tipo
composta(s); orientação sub ereta(s); orientação das flor(es) na(s) raque polística(s); posição das flor(es) na(s) antese
ereta(s); forma das bráctea(s) floral(ais) ovada(s); bráctea(s) floral(ais) carenada(s) não; cor das bráctea(s) floral(ais) rósea.
Flor: conação das sépala(s) conata(s); simetria das sépala(s) simétrica(s); sépala(s) carenada(s) sim; forma das pétala(s)
espatulada(s); cor das pétala(s) amarela; posição dos estame(s) em relação a(s) corola incluso(s).

DESCRIÇÃO ADICIONAL

Tillandsia ixioides é uma planta com 8-30cm de altura, epífita ou rupícola, isolada ou formando pequenas touceiras. Raízes
presentes na planta adulta. Rizoma ca. 6cm compr., castanho-escuro. Folhas 17-23, as inferiores ca. 8cm compr., as superiores
17cm compr., polísticas, coriáceas, formando uma roseta ereta; bainha 2cm compr., 1,8cm larg., estreita, glabra, subhialina
e lepidota; lâmina 8-15cm compr., 1-1,5cm larg., estreitamente triangular, longo-acuminada, ereta ou levemente secunda,
canaliculada, coriácea, lepidota em ambas as faces. Escapo 6,5-15cm, 0,4cm diâm., igualando ou ultrapassando a roseta
foliar, ereto ou recurvado, glabro; brácteas do escapo 4-5, as inferiores ca. 6cm compr., foliáceas, as superiores ca. 3,5cm
compr., 1-1,3cm larg., maiores que os internós, ovais, agudas, parcialmente imbricadas cobrindo totoalmente o escapo.
Inflorescência racemo, 4-6cm compr., sublaxa, 5-9 flores polísticas, raque glabra. Bráctea floral 2-2,8cm compr., 0,7cm larg.,
igual ou excedendo levemente o comprimento das sépalas, largamente ovais ou elípticas, agudas, com as margens hialinas,
lepidotas, não carenadas. Flores pediceladas ca. 3,5cm; pedicelo ca. 0,5cm compr.; sépalas ca. 2cm compr., ca.1cm larg., oval-
lanceoladas, agudas, levemente conadas, as posteriores carenadas, esparsamente lepidotas; pétalas 2-3cm compr., 0,6cm larg.
no ápice, espatuladas, levemente expandidas, subpatentes na antese, amarelas; estames inclusos, 1,8cm compr., filetes 2,3cm
compr.,plicados ca. 0,2cm abaixo da antera, região plicada 0,3cm compr., adnatos, porém não epipétalos, anteras ca. 0,4cm
compr., lineares, dorsifixas, não vesáteis, ovário ca. 1cm compr., 0,3cm diâm., estilete 1,8cm compr., estigma 0,1cm compr,
simples-ereto. 
 

COMENTÁRIO

Tillandsia ixioides pertence ao subgênero Anoplophytum. Apresenta distribuição na Bolívia, Argentina, Uruguai e no extremo Sul
do Brasil, na região metropolitana de Porto Alegre até os pampas.

Forma de Vida
Erva

Substrato
Epífita, Rupícola

DISTRIBUIÇÃO

Nativa, não é endêmica do Brasil

Domínios Fitogeográficos
Mata Atlântica, Pampa

Tipos de Vegetação
Campo Limpo, Floresta Estacional Semidecidual

Distribuição Geográfica
Ocorrências confirmadas
Sul (Rio Grande do Sul)
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Angiospermas Bromeliaceae A.Juss.

MATERIAL TESTEMUNHO

Strehl, T., s.n., HAS, 36081, Rio Grande do Sul
J.L. Waechter, 1893, PEL (PEL0001561), Rio Grande do Sul

BIBLIOGRAFIA

Smith, L. B. & Downs, R. J.  1977. Tillandsioideae (Bromeliaceae). Flora Neotrop. Monogr. 14(2):663-1492.
Tardivo, R. C. 2002. Revisão taxonômica de Tillandsia L. subg. Anoplophytum (Beer) Baker (Bromeliaceae). Tese de
Doutorado. Universidade de São Paulo, São Paulo. 
TILL, W. 2000. Tillandsioideae. In: Benzing, D. H. Bromeliaceae: Profile of an Adaptative Radiation. Cambridge University
Press. Cambridge, 690p.
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Angiospermas Bromeliaceae A.Juss.

Tillandsia jonesii T. Strehl
DESCRIÇÃO

Caule: compr. longo(s). Folha: formando tanque não; em roseta(s) não; filotaxia espiralada(s); forma da lâmina(s)
triangular(es); indumento da lâmina(s) denso(s) lepidoto(s); posição transversal(ais) da lâmina(s) patente(s)/reflexa(s)/
sub ereta(s). Inflorescência: tipo simples; orientação sub ereta(s); orientação das flor(es) na(s) raque polística(s); posição
das flor(es) na(s) antese ereta(s); forma das bráctea(s) floral(ais) ovada(s); bráctea(s) floral(ais) carenada(s) sim; cor das
bráctea(s) floral(ais) rósea. Flor: conação das sépala(s) conata(s); simetria das sépala(s) simétrica(s); sépala(s) carenada(s)
sim; forma das pétala(s) elíptica(s); cor das pétala(s) azul; posição dos estame(s) em relação a(s) corola incluso(s).

Forma de Vida
Erva

Substrato
Rupícola

DISTRIBUIÇÃO

Nativa, é endêmica do Brasil

Domínios Fitogeográficos
Mata Atlântica

Tipos de Vegetação
Vegetação Sobre Afloramentos Rochosos

Distribuição Geográfica
Ocorrências confirmadas
Sul (Rio Grande do Sul)

MATERIAL TESTEMUNHO

Tardivo, R.C., 288, UPCB, SP

IMAGENS DE CAMPO/ILUSTRAÇÕES

Figura 1: Tillandsia jonesii T. Strehl
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Angiospermas Bromeliaceae A.Juss.

Figura 2: Tillandsia jonesii T. Strehl

1957
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Angiospermas Bromeliaceae A.Juss.

Tillandsia jucunda A.Cast.
DISTRIBUIÇÃO

Cultivada, não é endêmica do Brasil

MATERIAL TESTEMUNHO

Shreiter, 27/2339, K,  (K000321913), Typus

1958
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Angiospermas Bromeliaceae A.Juss.

Tillandsia juncea (Ruiz & Pav.) Poiret
Tem como sinônimo
basiônimo Bonapartea juncea Ruiz & Pav.
homotípico Acanthospora juncea (Ruiz & Pav.) Spreng.
homotípico Misandra juncea (Ruiz & Pav.) F.Dietr.
homotípico Platystachys juncea (Ruiz & Pav.) Beer
heterotípico Tillandsia juncifolia Regel
heterotípico Tillandsia quadrangularis M.Martens & Galeotti

DESCRIÇÃO

Caule: compr. curto(s). Folha: formando tanque não; em roseta(s) sim; filotaxia espiralada(s); forma da lâmina(s) linear(es);
indumento da lâmina(s) denso(s) lepidoto(s); posição transversal(ais) da lâmina(s) ereta(s)/sub ereta(s). Inflorescência: tipo
simples/composta(s); orientação ereta(s); orientação das flor(es) na(s) raque dística(s); posição das flor(es) na(s) antese
ereta(s); forma das bráctea(s) floral(ais) ovada(s); bráctea(s) floral(ais) carenada(s) sim; cor das bráctea(s) floral(ais)
avermelhada/rósea. Flor: conação das sépala(s) conata(s); simetria das sépala(s) simétrica(s); sépala(s) carenada(s) sim;
forma das pétala(s) elíptica(s); cor das pétala(s) lilás/roxo; posição dos estame(s) em relação a(s) corola exserto(s).

Forma de Vida
Erva

Substrato
Epífita, Terrícola

DISTRIBUIÇÃO

Nativa, não é endêmica do Brasil

Domínios Fitogeográficos
Caatinga, Mata Atlântica

Tipos de Vegetação
Floresta Estacional Decidual, Floresta Estacional Semidecidual, Floresta Ombrófila (Floresta Pluvial)

Distribuição Geográfica
Ocorrências confirmadas
Nordeste (Alagoas, Bahia, Ceará, Paraíba, Pernambuco, Sergipe)
Sudeste (Minas Gerais)
Possíveis ocorrências
Norte (Pará)

MATERIAL TESTEMUNHO

J.A. Siqueira Filho, 1465, UFP, Pernambuco
J.A. Siqueira Filho, 2504, HVASF, 11231,  (HVASF011231), Pernambuco
C. Farney, 3049, RB, 298190,  (RB00289337)
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Angiospermas Bromeliaceae A.Juss.

Tillandsia karwinskyana Schult. &
Schult.f.
DISTRIBUIÇÃO

Cultivada, não é endêmica do Brasil

1960
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Angiospermas Bromeliaceae A.Juss.

Tillandsia kautskyi E.Pereira
DESCRIÇÃO

Caule: compr. curto(s). Folha: formando tanque não; em roseta(s) sim; filotaxia espiralada(s); forma da lâmina(s)
triangular(es); indumento da lâmina(s) denso(s) lepidoto(s); posição transversal(ais) da lâmina(s) secunda(s). Inflorescência:
tipo composta(s); orientação ereta(s); orientação das flor(es) na(s) raque dística(s); posição das flor(es) na(s) antese ereta(s)/
sub ereta(s); forma das bráctea(s) floral(ais) elíptica(s); bráctea(s) floral(ais) carenada(s) sim; cor das bráctea(s) floral(ais)
rósea. Flor: conação das sépala(s) livre(s); simetria das sépala(s) simétrica(s); sépala(s) carenada(s) não; forma das pétala(s)
elíptica(s); cor das pétala(s) branca/rósea; posição dos estame(s) em relação a(s) corola incluso(s).

DESCRIÇÃO ADICIONAL

Planta florida ca. 8-8,5cm de altura, isolada ou formando touceiras, epífita, heliófila,  mesofítica. Raízes presentes na planta
adulta. Rizoma curto, 4-10cm compr., simples, sem ramificações laterais. Folhas 50-60, ca. 4-6cm compr., polísticas, densamente
imbricadas, geralmente secundas; bainha 0,8-1,4cm larg., elíptica, levemente distinta; lâmina 3-7cm compr., 0,8-1,3cm lar.,
triangular, atenuada, secundas, levemente canaliculadas, carnosa, densamente lepidota, tricomas absorventes assimétricos,
ultrapassando a margem foliar. Escapo 2,5-6cm compr., igualando o tamanho da roseta foliar, delicado, levemente recurvado,
glabro; brácteas do escapo 3-4,  as superiores ca.0,2cm compr., as inferiores ca. 3cm compr., não foliáceas, maiores que os
entrenós, imbricadas, elípticas, longo-atenuadas, róseas. Inflorescência racemo, ca. 4cm compr., 3cm diâm., 4-12 ramos, com
2-4 flores, eretos ou levemente expandidos. Brácteas florais 0,8-1,5cm compr., excedendo as sépalas, 0,6-1,2cm larg., elípticas,
cuspidadas, carenadas, membranáceas, róseas ou avermelhadas, densamente lepidotas. Flores 1,8-2cm compr., sésseis; sépalas
0,9-1,5cm compr., 0,3cm larg., lanceoladas, acuminadas, livres, esparsamente lepidotas, não carenadas, mas com a nervura central
espessa, esverdeadas ou róseas. Pétalas 1,6-2,2cm compr., 0,25-0,03cm larg.,  elípticas, com margem inteira, retuso, reflexas na
antese, formando uma corola aberta, a parte superior vermelho-carmínea ou róseo-escura e branca em direção à base. Estames
1,5-1,8cm compr., quase igualando o comprimento total das pétalas, inclusos; filetes 1,3-1,5cm compr., adnatos, achatados, eretos
ou levemente plicados abaixo da antera, brancos; anteras 0,2cm compr., 0,3cm larg., lineares, dorsifixas, não versáteis, amarelo-
acastanhadas. Ovário 0,3cm compr., 0,2cm diâm., oval; estilete 0,8-1cm compr., branco, vermelho em direção ao ápice; estigma
0,1cm compr., simples ereto.

COMENTÁRIO

Espécie rara, encontrada na região serrana do Espírito Santo chegando à divisa do Estado do Rio de Janeiro, 700-1.000m de
altitude.
Epífita, mesofítica, isolada ou formando agrupamentos.

Forma de Vida
Erva

Substrato
Epífita

DISTRIBUIÇÃO

Nativa, é endêmica do Brasil

Domínios Fitogeográficos
Mata Atlântica

Tipos de Vegetação
Floresta Estacional Semidecidual, Floresta Ombrófila (Floresta Pluvial)

Distribuição Geográfica
Ocorrências confirmadas
Sudeste (Espírito Santo)

1961
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Angiospermas Bromeliaceae A.Juss.

MATERIAL TESTEMUNHO

Kautsky, R.A., 371, HB, 60853, UFRN,  (UFRN00018706)

IMAGENS DE CAMPO/ILUSTRAÇÕES

Figura 1: Tillandsia kautskyi E.Pereira

BIBLIOGRAFIA

Pereira, E. 1974. Species novae in Brasilia Bromeliacearum-VII. Bradea. 1 (43):437-445.
Smith, L. B. & Downs, R. J. 1977. Tillandsioideae (Bromeliaceae). Flora Noetrop. Monogr. 14(2):663-1492.
Tardivo, R. C. Revisão taxonômica de Tillandsia L. subgênero Anoplophytum (Beer) Baker (Bromeliaceae). Tese de Doutorado.
Universidade de São Paulo. 2002. 
Wendt, T.; Coser, T. S.; Boudet-Fernandes, H.; Martinelli, G. 2010. Bromeliaceae do município de Santa Teresa, Espírito Santo:
lista das espécies, distribuição, conservação e comentários taxonômicos. Bol.Museu Prof. Mello-Leitão 27:21-53
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Angiospermas Bromeliaceae A.Juss.

Tillandsia kegeliana Mez
DESCRIÇÃO

Caule: compr. curto(s). Folha: formando tanque sim/não; em roseta(s) sim; filotaxia espiralada(s); forma da lâmina(s)
triangular(es); indumento da lâmina(s) lepidoto(s); posição transversal(ais) da lâmina(s) recurvada(s)/secunda(s).
Inflorescência: tipo simples; orientação sub ereta(s); orientação das flor(es) na(s) raque dística(s); posição das flor(es) na(s)
antese ereta(s); forma das bráctea(s) floral(ais) elíptica(s)/ovada(s); bráctea(s) floral(ais) carenada(s) sim; cor das bráctea(s)
floral(ais) avermelhada. Flor: conação das sépala(s) conata(s); simetria das sépala(s) simétrica(s); sépala(s) carenada(s) não;
forma das pétala(s) elíptica(s); cor das pétala(s) lilás/roxo; posição dos estame(s) em relação a(s) corola exserto(s).

DESCRIÇÃO ADICIONAL

Epífita, planta florida não mais que 12 cm, (sem confirmação se há formação de tanque / fitotelma) caule curto; Folhas
densamente rosuladas, frequentemente secundas; bainha largo-ovada, distinta da lâmina; lâminas triangulares, recurvadas,
lepidotas; Inflorescência simples, sub-ereta, pedúnculo curvo destacando-se lateralmente da roseta, elíptica, fortemente
complanada; Brácteas florais ovadas a elípticas, avermelhadas, sub-eretas, carenadas, glabrescentes; Flores dísticas, pediceladas,
eretas; Sépalas livres a conatas, elípticas, ecarenadas; Pétalas roxas a lilases, elípticas; Estames exsertos.

Forma de Vida
Erva

Substrato
Epífita

DISTRIBUIÇÃO

Nativa, não é endêmica do Brasil

Domínios Fitogeográficos
Amazônia, Mata Atlântica

Tipos de Vegetação
Floresta Estacional Semidecidual, Floresta Ombrófila (Floresta Pluvial)

Distribuição Geográfica
Ocorrências confirmadas
Norte (Amapá)
Nordeste (Alagoas, Bahia, Paraíba)
Possíveis ocorrências
Nordeste (Pernambuco)

MATERIAL TESTEMUNHO

D. Andrade-Lima, 67-4998, IPA
J.M. Pires, 50851, NY,  (NY02450160)
Kegel, 881, GOET, Typus
Kegel, 802, GOET
Splitgerber, 644
R.A. Pontes, 5, JPB
R.A. Pontes, 109, JPB

BIBLIOGRAFIA

Siqueira-Filho, J.A. & Leme, E.M.C. 2006. Fragmentos de Mata Atlântica do Nordeste: Biodiversidade, conservação e suas
bromélias. Andrea Jakobsson Estúdio Editorial Ltda., Rio de Janeiro. 416 p.
Pontes, R. A. S, & Agra, M. F. (2006). Flora da Paraíba, Brasil: Tillandsia L.(Bromeliaceae). Rodriguésia, 57(1), 47-61.
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Angiospermas Bromeliaceae A.Juss.

1964
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Angiospermas Bromeliaceae A.Juss.

Tillandsia leiboldiana Schltdl.
DISTRIBUIÇÃO

Cultivada, não é endêmica do Brasil

MATERIAL TESTEMUNHO

W. Holm, 13, P (P02175115)

1965
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Angiospermas Bromeliaceae A.Juss.

Tillandsia leonamiana E.Pereira
Tem como sinônimo
heterotípico Tillandsia recurvifolia  var.  subsecundifolia (W.Weber & Ehlers) W.Till

DESCRIÇÃO

Caule: compr. longo(s). Folha: formando tanque não; em roseta(s) sim; filotaxia espiralada(s); forma da lâmina(s)
lanceolada(s)/triangular(es); indumento da lâmina(s) denso(s) lepidoto(s); posição transversal(ais) da lâmina(s) reflexa(s).
Inflorescência: tipo simples; orientação ereta(s); orientação das flor(es) na(s) raque polística(s); posição das flor(es) na(s)
antese ereta(s); forma das bráctea(s) floral(ais) ovada(s); bráctea(s) floral(ais) carenada(s) não; cor das bráctea(s) floral(ais)
avermelhada. Flor: conação das sépala(s) livre(s); simetria das sépala(s) simétrica(s); sépala(s) carenada(s) sim; forma das
pétala(s) elíptica(s); cor das pétala(s) azul/lilás; posição dos estame(s) em relação a(s) corola incluso(s).

DESCRIÇÃO ADICIONAL

Planta epífita ou rupícola, mesofítica, florida ca. 20cm de altura,  crescendo isolada ou formando pequenas touceiras, Raízes
presentes na planta adulta. Rizoma 8-10cm compr., ca. 3cm diâm., não ramificado. Folhas 38-40, ca. 25cm compr., polísticas, as
internas eretas, as externas reflexas, formando uma roseta ampla; bainha 0,3cm compr., 0,2cm larg., oval;  lâmina 20 cm compr.,
2,5cm larg., triangular-lanceolada, membranácea, lepidota, tricomas absorventes assimétricos, ultrapassando a margem foliar.
Escapo ca. 20 cm compr., 0,3cm  diâm., menor ou igual ao comprimento da roseta, ereto, glabro, verde; brácteas do escapo
2-3, 7cm compr., 3 cm larg., maiores que os entrenós, as inferiores foliáceas. Inflorescência ca. 4cm compr., espiga  com 5-7
flores polísticas. Bráctea floral 2,7cm compr., 1,5cm larg., oval, aguda, ultrapassando o comprimento das sépalas,  não carenada,
densamente lepidota, purpúrea. Flores ca. 3,5cm compr., sésseis; sépalas 2 cm compr., 0,3cm larg., lanceoladas, apiculadas,
livres, as posteriores carenadas; pétalas ca. 3,5 cm compr., elípticas, margem inteira, arredondadas no ápice, nervuras retas,
reflexas na antese, formando uma corola aberta, violáceas; estames 1,8cm compr., inclusos, menores ou igualando a parte basal
das pétalas,  filetes 1,5cm compr., livres, achatados, fortemente plicados na porção mediana; região plicada ca. 0,3cm, anteras
0,3cm compr., lineares, dorsifixas, não versáteis; ovário ca. 0,4cm compr., 0,2cm diâm., oval; estilete 1,8-2cm compr., estigma
0,1cm compr., simples ereto.

COMENTÁRIO

Tillandsia leonamiana pertence ao subgênero Anoplophytum. Assemelha-se a T. pohliana, diferenciando-se desta pelas sépalas
livres, lanceoladas e apiculadas, sendo as posteriores carenadas. Pode ser diferenciada de T. recurvifolia pelas brácteas florais
ovais com ápice agudo, sépalas livres e pétalas violáceas e reflexas. 

Forma de Vida
Erva

Substrato
Epífita

DISTRIBUIÇÃO

Nativa, é endêmica do Brasil

Domínios Fitogeográficos
Mata Atlântica

Tipos de Vegetação
Vegetação Sobre Afloramentos Rochosos

Distribuição Geográfica
Ocorrências confirmadas
Sudeste (Minas Gerais)

1966
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MATERIAL TESTEMUNHO

Seidel, A., 668, HB, Minas Gerais, Typus

BIBLIOGRAFIA

Smith, L. B. & Downs, R. J.  1977. Tillandsioideae (Bromeliaceae). Flora Neotrop. Monogr. 14(2):663-1492.
Tardivo, R. C. 2002. Revisão taxonômica de Tillandsia L. subg. Anoplophytum (Beer) Baker (Bromeliaceae). Tese de
Doutorado. Universidade de São Paulo, São Paulo. 
TILL, W. 2000. Tillandsioideae. In: Benzing, D. H. Bromeliaceae: Profile of an Adaptative Radiation. Cambridge University
Press. Cambridge, 690p.

1967
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Angiospermas Bromeliaceae A.Juss.

Tillandsia lepidosepala L.B.Sm.
DISTRIBUIÇÃO

Cultivada, não é endêmica do Brasil

1968
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Angiospermas Bromeliaceae A.Juss.

Tillandsia leucopetala H.Büneker,
R.Pontes & L.Witeck
DESCRIÇÃO

Caule: compr. longo(s). Folha: formando tanque não; em roseta(s) não; filotaxia espiralada(s); forma da lâmina(s)
triangular(es); indumento da lâmina(s) denso(s) lepidoto(s); posição transversal(ais) da lâmina(s) sub ereta(s). Inflorescência:
tipo simples; orientação sub ereta(s); orientação das flor(es) na(s) raque polística(s); posição das flor(es) na(s) antese ereta(s);
forma das bráctea(s) floral(ais) elíptica(s)/ovada(s); bráctea(s) floral(ais) carenada(s) não; cor das bráctea(s) floral(ais)
esverdeada. Flor: conação das sépala(s) conata(s); simetria das sépala(s) simétrica(s); sépala(s) carenada(s) sim; forma das
pétala(s) elíptica(s); cor das pétala(s) branca; posição dos estame(s) em relação a(s) corola incluso(s).

COMENTÁRIO

Tillandsia leucopetala pertence ao subgênero Anoplophytum, com a presença de estames com filetes plicados transversalmente.
Os autores a relacionam com T. toropiensis, espécie também endêmica do Rio Grande do Sul. No entanto, pode ser diferenciada
pelo porte maior, a inflorescência mais longa e com um número maior de flores, bem como, a coloração amarelo-esverdeada das
brácteas do pedúnculo e das brácteas florais, pelas sépalas lepidotas, sendo a anterior livre e as posteriores fortemente conadas.

Substrato
Rupícola

DISTRIBUIÇÃO

Nativa, é endêmica do Brasil

Domínios Fitogeográficos
Pampa

Tipos de Vegetação
Vegetação Sobre Afloramentos Rochosos

Distribuição Geográfica
Ocorrências confirmadas
Sul (Rio Grande do Sul)

MATERIAL TESTEMUNHO

H.M.Büneker, R.C.Pontes & L.Witeck, 249, HDCF, Typus

BIBLIOGRAFIA

Büneker, H.M.; Pontes, R.C.;Witeck-Neto, L.; Soares, K.P. Tillandsia leucopetala, a new species of Bromeliaceae from Rio
Grande do Sul, southern Brazil.

1969
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Angiospermas Bromeliaceae A.Juss.

Tillandsia limae L.B.Sm.
DESCRIÇÃO

Caule: compr. curto(s). Folha: formando tanque sim; em roseta(s) sim; filotaxia espiralada(s); forma da lâmina(s)
triangular(es); indumento da lâmina(s) lepidoto(s); posição transversal(ais) da lâmina(s) ereta(s)/recurvada(s). Inflorescência:
tipo composta(s); orientação ereta(s); orientação das flor(es) na(s) raque dística(s); posição das flor(es) na(s) antese ereta(s)/
sub ereta(s); forma das bráctea(s) floral(ais) ovada(s); bráctea(s) floral(ais) carenada(s) sim/não; cor das bráctea(s)
floral(ais) amarelada/avermelhada/castanho claro/esverdeada/rosa forte(s)/rósea/roxo. Flor: conação das sépala(s) livre(s)/
conata(s); simetria das sépala(s) simétrica(s)/assimétrica(s); sépala(s) carenada(s) não; forma das pétala(s) elíptica(s)/
espatulada(s)/linear(es)/unguiculada(s); cor das pétala(s) amarela/azul/branca/esverdeada/lilás/rósea/roxo; posição dos estame(s)
em relação a(s) corola incluso(s)/exserto(s).

DESCRIÇÃO ADICIONAL

Caule curto, roseta ovóide; Folhas espiraladas; lâminas foliares eretas a recurvadas, lepidotas, estreitamente triangulares, ápice
agudo. Inflorescência composta, ereta; brácteas florais amplamente ovadas; Flores dísticas, sub-eretas a eretas na antese; sépalas
ecarenadas.

COMENTÁRIO

Conhecida apenas pelo material tipo. Informações sobre cor e forma carenada das brácteas florais, conação e simetria das sépalas,
forma e cor das pétalas e posição do estame em relação à corola, não foram obtidas. 

Forma de Vida
Erva

Substrato
Epífita

DISTRIBUIÇÃO

Nativa, é endêmica do Brasil

Domínios Fitogeográficos
Amazônia, Pantanal

Tipos de Vegetação
Floresta Ciliar ou Galeria

Distribuição Geográfica
Ocorrências confirmadas
Centro-Oeste (Mato Grosso)

MATERIAL TESTEMUNHO

D.A. Lima, 58-3144, RB, Mato Grosso, Typus
D.A. Lima, 58#3144, K,  (K000321872), Typus
D.A. Lima, 58-3144, IPA, 11721, Mato Grosso, Typus

1970
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Angiospermas Bromeliaceae A.Juss.

Tillandsia limarum E.Pereira
DESCRIÇÃO

Caule: compr. curto(s). Folha: formando tanque sim/não; em roseta(s) sim; filotaxia espiralada(s); forma da lâmina(s)
triangular(es); indumento da lâmina(s) denso(s) lepidoto(s); posição transversal(ais) da lâmina(s) ereta(s)/recurvada(s).
Inflorescência: tipo simples; orientação ereta(s); orientação das flor(es) na(s) raque dística(s); posição das flor(es) na(s)
antese ereta(s); forma das bráctea(s) floral(ais) ovada(s); bráctea(s) floral(ais) carenada(s) sim; cor das bráctea(s) floral(ais)
roxo. Flor: conação das sépala(s) livre(s); simetria das sépala(s) simétrica(s); sépala(s) carenada(s) não; forma das pétala(s)
linear(es); cor das pétala(s) amarela/azul/branca/esverdeada/lilás/rósea/roxo; posição dos estame(s) em relação a(s) corola
exserto(s).

DESCRIÇÃO ADICIONAL

Epífita, caule curto, até 40 cm florida; bainha foliar estreito-ovada, denso-lepidota; limbo estreito-triangular, ereto a recurvado,
denso-lepidoto; Escapo glabro, arroxeado; Inflorescência simples, pinada, ereta, laxa, raque geniculada; brácteas florais ovadas,
arroxeadas, não carenadas, menores que as sépalas, esparso-lepidotas; Flores dísticas, eretas; sépalas livres, oblongas, não
carenadas, arroxeadas; pétalas lineares, ápice agudo; estames  exsertos, filetes eretos, livres. 
Descrição com base na obra original, a qual não fornece informações sobre formação de tanque (fitotelma) e a cor das pétalas.

COMENTÁRIO

Conhecida apenas pelo material tipo.

Forma de Vida
Erva

Substrato
Epífita

DISTRIBUIÇÃO

Nativa, é endêmica do Brasil

Domínios Fitogeográficos
Cerrado

Tipos de Vegetação
Floresta Estacional Semidecidual

Distribuição Geográfica
Ocorrências confirmadas
Centro-Oeste (Mato Grosso)

MATERIAL TESTEMUNHO

Lima, J.G.A., 1, HB, 67201, Typus

1971
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Angiospermas Bromeliaceae A.Juss.

Tillandsia linearis Vell.
Tem como sinônimo
homotípico Phytarrhiza linearis (Vell.) E.Morren
heterotípico Anoplophytum lineare (Vell.) Beer
heterotípico Tillandsia selloa K.Koch

DESCRIÇÃO

Caule: compr. curto(s). Folha: formando tanque não; em roseta(s) não; filotaxia espiralada(s); forma da lâmina(s)
linear(es); indumento da lâmina(s) lepidoto(s); posição transversal(ais) da lâmina(s) reflexa(s). Inflorescência: tipo
composta(s); orientação ereta(s); orientação das flor(es) na(s) raque dística(s); posição das flor(es) na(s) antese ereta(s);
forma das bráctea(s) floral(ais) elíptica(s)/lanceolada(s); bráctea(s) floral(ais) carenada(s) não; cor das bráctea(s) floral(ais)
avermelhada. Flor: conação das sépala(s) conata(s); simetria das sépala(s) assimétrica(s); sépala(s) carenada(s) sim; forma
das pétala(s) espatulada(s); cor das pétala(s) lilás; posição dos estame(s) em relação a(s) corola incluso(s).

DESCRIÇÃO ADICIONAL

Planta epífita, mesofítica, florida 13-25cm alt., isolada ou formando touceiras. Raízes presentes na planta adulta. Rizoma
0,2-0,3cm compr., não ramificado. Folhas 10-20, ca. 38 cm compr., polísticas, rosuladas, as internas eretas, as externas reflexas;
  bainha 0,2cm compr.,  0,1cm   larg., triangular; lâmina  15cm compr., 0,1-0,2cm larg. na base,  linear, involuta, membranácea,
delicada, lepidota, tricomas absorventes simétricos, não ultrapassando a margem foliar, verdes, vermelhas durante a antese.
Escapo 18cm compr., maior que as folhas, ereto, delicado; brácteas 2-3,5cm   compr.,    0,2cm larg., lanceoladas, agudas,
imbricadas, maiores que os entrenós, cobrindo totalmente o escapo, as inferiores foliáceas. Inflorescência espiga, 3-4,5cm
compr., 0,6-1cm larg., estreitamente lanceolada, complanada, com 2-5 flores dísticas. Bráctea floral ca. 2cm compr., 0,3cm
larg., elíptico-lanceolada, apiculada, maior que o comprimento das sépalas, ecarenadas, membranácea, lepidota, vermelha. Flores
3,5cm compr., sésseis; sépalas 1,8cm compr., 0,3cm larg., oblanceoladas, levemente assimétricas, a anterior livre, as posteriores
conadas na base, fortemente carenadas. coriáceas, glabras; pétalas 3,4cm compr., 0,2cm larg., espatuladas, margem crenulada,
obtusas, nervuras retas ou sinuosas, com lâmina ampla, reflexas na antese, formando uma corola aberta, lilazes; estames ca. 1,2cm
compr., ultrapassando a parte basal das pétalas, inclusos; filetes 0,8cm compr., livres, achatados, eretos, não plicados; anteras
0,3cm compr., linearis, com pequeno mucro apical, dorsifixas, não versáteis; ovário 0,4cm compr., 0,2cm diâm., oval; estilete
0,3cm compr., muito curto; estigma 0,1cm compr., trilobado, simples ereto ou espiral conduplicado.

COMENTÁRIO

Tillandsia linearis é exclusivamente brasileira, ocorrendo nos estados do RJ, SP e Paraná. Não é confirmada a ocorrência da
espécie de um exemplar coletado em Goiás, na Serra dos Veadeiros, depositado no herbário de Paris. É comum observar as
populações habitanto as Florestas com Araucária, no Sul do Brasil (Paraná). As folhas se coram de vermelho quando expostas ao
sol.
Na sistemática mais atual de Tillandsioideae (Barfuss et al., 2016) Tillandsia linearis enquadra-se no subgênero Diaphoranthema.

Forma de Vida
Erva

Substrato
Epífita

DISTRIBUIÇÃO

Nativa, é endêmica do Brasil

Domínios Fitogeográficos
Cerrado, Mata Atlântica

Tipos de Vegetação

1972
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Cerrado (lato sensu), Floresta Estacional Semidecidual, Floresta Ombrófila (Floresta Pluvial)

Distribuição Geográfica
Ocorrências confirmadas
Sudeste (Rio de Janeiro, São Paulo)
Sul (Paraná, Santa Catarina)

MATERIAL TESTEMUNHO

Edwall, G., CGG2239, SP, 12381,  (SP008967), São Paulo
C.A.W. Schwacke, 4586, RB

IMAGENS DE CAMPO/ILUSTRAÇÕES

Figura 1: Tillandsia linearis Vell.

Figura 2: Tillandsia linearis Vell.

1973
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Angiospermas Bromeliaceae A.Juss.

Figura 3: Tillandsia linearis Vell.

1974
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Angiospermas Bromeliaceae A.Juss.

Tillandsia loliacea Mart. ex Schult. &
Schult.f.
Tem como sinônimo
heterotípico Tillandsia atrichoides S.Moore
heterotípico Tillandsia quadriflora Baker
heterotípico Tillandsia undulata Baker

DESCRIÇÃO

Caule: compr. curto(s). Folha: formando tanque não; em roseta(s) sim; filotaxia espiralada(s); forma da lâmina(s)
triangular(es); indumento da lâmina(s) lepidoto(s); posição transversal(ais) da lâmina(s) ereta(s)/sub ereta(s). Inflorescência:
tipo simples; orientação sub ereta(s); orientação das flor(es) na(s) raque dística(s); posição das flor(es) na(s) antese
ereta(s); forma das bráctea(s) floral(ais) lanceolada(s); bráctea(s) floral(ais) carenada(s) não; cor das bráctea(s) floral(ais)
esverdeada. Flor: conação das sépala(s) livre(s); simetria das sépala(s) simétrica(s); sépala(s) carenada(s) não; forma das
pétala(s) espatulada(s); cor das pétala(s) amarela; posição dos estame(s) em relação a(s) corola incluso(s).

DESCRIÇÃO ADICIONAL

Planta epífita ou rupícola, mesofítica. Raízes presentes na planta adulta. Caule inconspícuo a pouco alongado. Folhas em roseta,
polísticas, sub-eretas a eretas, lepidotas em toda a extensão; bainha pouco distinta, oval; lâmina estreito-triangular, ápice longo
atenuado,  tricomas assimétricos ultrapassando a margem foliar. Escapo floral  geniculado; brácteas lanceoladas, imbricada,
densamente lepidota, ápice acuminado. Inflorecência simples 3-7 flora, 2-3cm compr., linear, raque fortemente geniculada;
brácteas florais maiores ou igualando as sépalas, elípticas, ápice agudo, densamente lepidotas, verdes; flores dísticas; sépalas
0,5-0,6cm compr., livres, lanceoladas, ápice agudo e levemente marrom, glabras, levemente vinosas; pétalas 0,5-0,8cm compr.,
liguladas, amarelas em direção ao ápice, vinosas na base, espatuladas, ápice arredondado; estames ca. 0,4cm compr., livres,
atingido a parte basal da pétala, ca de 2 vezes o comprimento do gineceu, inclusos; filetes eretos; anteras basifixas; ovário
cilíndrico; estilete menor que o androceu e mais curto que o ovário.

COMENTÁRIO

Tillandsia loliacea pertence ao subgênero  Diaphoranthema. Assim como as demais espécies deste sungênero é uma planta de
pequeno porte que caracteriza-se pela presença do escapo floral fortemente geniculado.
Com flores e frutos o ano todo.

Forma de Vida
Erva

Substrato
Epífita, Rupícola

DISTRIBUIÇÃO

Nativa, não é endêmica do Brasil

Domínios Fitogeográficos
Caatinga, Cerrado, Mata Atlântica, Pampa, Pantanal

Tipos de Vegetação
Área Antrópica, Caatinga (stricto sensu), Cerrado (lato sensu), Floresta Ciliar ou Galeria, Floresta Estacional Decidual, Floresta
Estacional Semidecidual, Vegetação Sobre Afloramentos Rochosos

Distribuição Geográfica
Ocorrências confirmadas

1975
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Nordeste (Alagoas, Bahia, Ceará, Paraíba, Pernambuco, Piauí, Rio Grande do Norte, Sergipe)
Centro-Oeste (Distrito Federal, Goiás, Mato Grosso do Sul, Mato Grosso)
Sudeste (Espírito Santo, Minas Gerais, Rio de Janeiro, São Paulo)
Sul (Paraná, Rio Grande do Sul)
Possíveis ocorrências
Sul (Santa Catarina)

MATERIAL TESTEMUNHO

D. Araújo, 721, HVASF, 6132,  (HVASF006132), Pernambuco
A.M. Passos, 1, HVASF, 9741,  (HVASF009741), Pernambuco

IMAGENS DE CAMPO/ILUSTRAÇÕES

Figura 1: Tillandsia loliacea Mart. ex Schult. & Schult.f.

Figura 2: Tillandsia loliacea Mart. ex Schult. & Schult.f.

1976
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Angiospermas Bromeliaceae A.Juss.

Figura 3: Tillandsia loliacea Mart. ex Schult. & Schult.f.

BIBLIOGRAFIA
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Angiospermas Bromeliaceae A.Juss.

Tillandsia lorentziana Griseb.
Tem como sinônimo
heterotípico Tillandsia lorentzii Andrews

DESCRIÇÃO

Caule: compr. curto(s). Folha: formando tanque não; em roseta(s) não; filotaxia espiralada(s); forma da lâmina(s)
triangular(es); indumento da lâmina(s) denso(s) lepidoto(s); posição transversal(ais) da lâmina(s) ereta(s)/recurvada(s).
Inflorescência: tipo simples/composta(s); orientação sub ereta(s); orientação das flor(es) na(s) raque dística(s); posição das
flor(es) na(s) antese ereta(s); forma das bráctea(s) floral(ais) lanceolada(s); bráctea(s) floral(ais) carenada(s) não; cor das
bráctea(s) floral(ais) rósea. Flor: conação das sépala(s) conata(s); simetria das sépala(s) simétrica(s); sépala(s) carenada(s)
sim; forma das pétala(s) elíptica(s); cor das pétala(s) branca; posição dos estame(s) em relação a(s) corola incluso(s).

DESCRIÇÃO ADICIONAL

Planta florida 20-63cm alt., geralmente formando touceiras ou mais raramente. isoladas,  rupícola, xerofítica, ocorrendo
raramente epífita. Raízes presentes na planta adulta. Rizoma ca. 8cm compr., 0,3cm diâm., castanho-escuro. Folhas 17-26,
ca. 21cm compr., polísticas ao longo do caule, as mais externas muito reflexas, as internas eretas; bainha 1cm compr., ca. 2cm
larg., oval, membranácea, esbranquiçada, lepidota; lâmina ca. 18cm compr., 1,8-2,0cm larg., triangular, acuminada, carnosa,
densamente  lepidota, tricoms absorventes assimétricos, ultrapassando a margem foliar, alvescentes, conferindo à planta uma
coloração prateada. Escapo ca. 16cm compr., 0,3cm diâm., ereto a levemente recurvado, verde, glabro; brácteas 7,todas maiores
que os entrenós, as inferiores ca. 10cm compr, foliáceas, 1,5cm larg., as superiores ca. 5cm compr., 1cm larg., imbricadas,
 triangular-acuminadas, verdes, vinosas em direção ao ápice, lepidotas. Inflorescência  racemo ou  duplo racemo heterotético, ca.
15-16cm comprimento, 1-18 ramos eretos ou levemente recurvados; ramos 7-9cm compr. 1cm larg., 7-8 flores dísticas; brácteas
primárias 2,8-4cm compr., 0,8cm larg., triangular acuminadas; brácteas secundárias 2,3--2,7cm compr., ca. 0,8cm larg.,
triangular-acuminadas. Bráctea floral 2-2,2cm compr., 0,5cm larg., maior que o comprimento das sépalas, triangular, aguda,
ereta, alaranjada a vermelha, glabra. Flores ca. 2,2-3,5cm compr., pedicelo 0,2cm compr.; sépalas 1,8-2,0cm compr., 0,6cm larg.,
oblongas, agudo-apiculadas, a anterior livre, as posteriores levemente conadas na base e carenadas, avermelhadas, glabras; pétalas
1,9-3,2cm compr., 0,3cm larg. na base, elípticas, margens levemente sinuosas, ápice retuso, nervuras retas, reflexas na antese,
formando uma corola aberta, brancas; estames 2,8cm compr., quase igualando o comprimento total das pétalas, inclusos; filetes
2,3cm compr., 0,1cm larg., livres, achatados, plicados na porção mediana, região plicada 0,4cm compr.; anteras 0,5cm compr.,
0,1cm larg., lineares, dorsifixas, versáteis; ovário ca. 0,5cm compr., 0,2cm diâm., estilete ca. 2,5cm compr., branco, estigma
0,15-2,0cm compr.,  simples-ereto, branco, exserto.
Com flores em outubro à dezembro. Com frutos em janeiro, fevereiro

Forma de Vida
Erva

Substrato
Epífita, Rupícola

DISTRIBUIÇÃO

Nativa, não é endêmica do Brasil

Domínios Fitogeográficos
Caatinga, Cerrado, Mata Atlântica, Pampa, Pantanal

Tipos de Vegetação
Campo Rupestre, Cerrado (lato sensu), Floresta Ombrófila Mista

Distribuição Geográfica
Ocorrências confirmadas
Nordeste (Bahia)
Centro-Oeste (Distrito Federal, Goiás, Mato Grosso do Sul)

1978
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Angiospermas Bromeliaceae A.Juss.

Sul (Paraná, Rio Grande do Sul)

MATERIAL TESTEMUNHO

E. Pereira, 6162, RB, 115356,  (RB00289351)
Carneiro, C.E., 156, MBM

IMAGENS DE CAMPO/ILUSTRAÇÕES

Figura 1: Tillandsia lorentziana Griseb.

Figura 2: Tillandsia lorentziana Griseb.

1979
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Angiospermas Bromeliaceae A.Juss.

Figura 3: Tillandsia lorentziana Griseb.

BIBLIOGRAFIA

BFG - The Brazil Flora Group. 2015. Growing knowledge: an overview of Seed Plant diversity in Brazil. Rodriguésia 66(4):
1085-1113.

1980
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Angiospermas Bromeliaceae A.Juss.

Tillandsia magnusiana Wittm.
DISTRIBUIÇÃO

Cultivada, não é endêmica do Brasil

1981
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Angiospermas Bromeliaceae A.Juss.

Tillandsia mallemontii Glaz. ex Mez
DESCRIÇÃO

Caule: compr. longo(s). Folha: formando tanque não; em roseta(s) não; filotaxia dística(s); forma da lâmina(s) filiforme(s)/
subcilíndrica(s); indumento da lâmina(s) denso(s) lepidoto(s); posição transversal(ais) da lâmina(s) patente(s)/reflexa(s).
Inflorescência: tipo simples; orientação ereta(s); orientação das flor(es) na(s) raque dística(s); posição das flor(es) na(s)
antese sub ereta(s); forma das bráctea(s) floral(ais) ovada(s); bráctea(s) floral(ais) carenada(s) não; cor das bráctea(s)
floral(ais) castanho claro/esverdeada. Flor: conação das sépala(s) livre(s); simetria das sépala(s) simétrica(s); sépala(s)
carenada(s) não; forma das pétala(s) unguiculada(s); cor das pétala(s) lilás; posição dos estame(s) em relação a(s) corola
incluso(s).

Forma de Vida
Erva

Substrato
Epífita

DISTRIBUIÇÃO

Nativa, é endêmica do Brasil

Domínios Fitogeográficos
Caatinga, Cerrado, Mata Atlântica, Pampa

Tipos de Vegetação
Cerrado (lato sensu), Floresta Ciliar ou Galeria, Floresta Estacional Decidual, Floresta Estacional Semidecidual, Vegetação Sobre
Afloramentos Rochosos

Distribuição Geográfica
Ocorrências confirmadas
Nordeste (Bahia, Rio Grande do Norte)
Sudeste (Minas Gerais, Rio de Janeiro, São Paulo)
Sul (Paraná, Rio Grande do Sul, Santa Catarina)
Possíveis ocorrências
Sudeste (Espírito Santo)

MATERIAL TESTEMUNHO

A.A. Roque, 1227, RB (RB00896761), Rio Grande do Norte
C. Farney, 6936, GUA
J.M.A. Braga, 7380, RB, 394572,  (RB00333621)

BIBLIOGRAFIA

Wanderley, M. G. L. & Martins, S. 2007. Bromeliaceae: In: Flora FanerogÃ¢mica do Estado de São Paulo. Vol.5, ed.
M.G.L.Wanderley, G.J.Shepherd, T.S.Melhem & A. M. Giulietti, Fapesp, v. 5, 39-41.

1982
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Angiospermas Bromeliaceae A.Juss.

Tillandsia matudae L.B.Sm.
DISTRIBUIÇÃO

Cultivada, não é endêmica do Brasil

1983
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Angiospermas Bromeliaceae A.Juss.

Tillandsia milagrensis Leme
DESCRIÇÃO

Caule: compr. curto(s)/longo(s). Folha: formando tanque não; em roseta(s) não; filotaxia espiralada(s); forma da lâmina(s)
triangular(es); indumento da lâmina(s) denso(s) lepidoto(s); posição transversal(ais) da lâmina(s) sub ereta(s). Inflorescência:
tipo simples; orientação ereta(s); orientação das flor(es) na(s) raque polística(s); posição das flor(es) na(s) antese ereta(s);
forma das bráctea(s) floral(ais) elíptica(s)/ovada(s); bráctea(s) floral(ais) carenada(s) não; cor das bráctea(s) floral(ais)
avermelhada. Flor: conação das sépala(s) conata(s); simetria das sépala(s) simétrica(s); sépala(s) carenada(s) sim; forma das
pétala(s) linear(es); cor das pétala(s) branca; posição dos estame(s) em relação a(s) corola incluso(s).

DESCRIÇÃO ADICIONAL

Tillandsia milagrensis pertence ao subgênero Anoplophytum, restrita ao município de Milagres, Bahia.
De acordo com Fioratto (2009), a espécie até então, era conhecida apenas pelo material tipo. A autora também a compara  com T.
tenuifolia, diferenciando desta, pelo maior porte. 
Atualmente, outros exemplares de T.milagrensis foram encontrados e estão depositados no Herbário HUEFS (Feira de Santana,
BA). Leodegario et al.(2020) afirmaram que T. milagrensis é simpátrica com outras espécies de Tillandsia subg. Anoplophytum:
T. tenuifolia, T. itatiensis e T. hafackeri.  

Forma de Vida
Erva

Substrato
Rupícola

DISTRIBUIÇÃO

Nativa, é endêmica do Brasil

Domínios Fitogeográficos
Caatinga

Tipos de Vegetação
Caatinga (stricto sensu), Vegetação Sobre Afloramentos Rochosos

Distribuição Geográfica
Ocorrências confirmadas
Nordeste (Bahia)

MATERIAL TESTEMUNHO

Nahoum, P.I., s.n., HUEFS, 30770 (HUEFS030770), HB, 73937, Bahia

IMAGENS DE CAMPO/ILUSTRAÇÕES

1984
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Angiospermas Bromeliaceae A.Juss.

Figura 1: Tillandsia milagrensis Leme

BIBLIOGRAFIA

 
FIORATO, L. O gênero Tillandsia L. (Bromeliaceae) no estado da Bahia, Brasil. 2009. 107f. Dissertação (Mestrado
Biodiversidade Vegetal e Meio Ambiente) - Instituto de Botânica da Secretaria de Estado do Meio Ambiente, São Paulo, 2009.
LEODEGARIO, M.M.; CAVALCANTE, B.P; AONA, L.Y.S.; WANDERLEI, M.G.L.; SOUZA, E.H. 2020. Tillandsia itatiensis:
a new species of Tillandsia L. (Bromeliaceae) from Bahia, Brazil. Phytotaxa 456 (2): 186-194.

1985
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Angiospermas Bromeliaceae A.Juss.

Tillandsia minasgeraisensis Ehlers &
W.Till
DESCRIÇÃO

Caule: compr. curto(s). Folha: formando tanque não; em roseta(s) não; filotaxia espiralada(s); forma da lâmina(s)
triangular(es); indumento da lâmina(s) denso(s) lepidoto(s); posição transversal(ais) da lâmina(s) secunda(s). Inflorescência:
tipo composta(s); orientação sub ereta(s); orientação das flor(es) na(s) raque polística(s); posição das flor(es) na(s) antese
ereta(s); forma das bráctea(s) floral(ais) elíptica(s)/ovada(s); bráctea(s) floral(ais) carenada(s) não; cor das bráctea(s)
floral(ais) avermelhada/rósea. Flor: conação das sépala(s) conata(s); simetria das sépala(s) simétrica(s); sépala(s) carenada(s)
sim; forma das pétala(s) elíptica(s); cor das pétala(s) branca; posição dos estame(s) em relação a(s) corola incluso(s).

DESCRIÇÃO ADICIONAL

Planta terrestre ou rupícola. Caule curto. Folhas  10-12cm compr., secundas; bainha pouco distinta, lepidota, lâmina 8-10cm
compr., triangular, reflexa, densamente lepidota. Escapo floral 5-7cm compr.,  recurvado, brácteas elípticas, acuminadas,
róseas a avermelhadas, densamente lepidotas. Inflorescência espiga, flores polísticas, ultrapassando o comprimento das folhas,
recurvada. Brácteas florais 2-2,3cm compr., igualando às flores, ovais ou elípticas, lepidotas.  Flores 2,6cm compr., sésseis;
sépalas 1,4-1,7cm compr., ovais, róseas a avermelhadas, esparsamente lepidotas, pétalas 2,6cm compr., liguladas, ápice
levemente crenado, brancas. estames inclusos, menores que o estilete, anteras 0,3cm compr., estigma com lâminas eretas.

COMENTÁRIO

Tillandsia minasgeraisensis é encontrada nos campos rupestres próximo à Diamantina, Minas Gerais.  Assemelha-se à T.
recurvifolia e à T. paraibensis pelas folhas secundas, densamente lepidotas, com flores brancas. 

Forma de Vida
Erva

Substrato
Rupícola

DISTRIBUIÇÃO

Nativa, é endêmica do Brasil

Domínios Fitogeográficos
Cerrado

Tipos de Vegetação
Campo Rupestre

Distribuição Geográfica
Ocorrências confirmadas
Sudeste (Minas Gerais)

BIBLIOGRAFIA

Ehlers, R. & Till, W. 2008. Tillandsia minasgeraisensis. J. Bromeliad Soc. 58. 245-249.
Pontes, R. A. S. 2012. Tillandsia paraibensis, a new species of Bromeliaceae from northeastern Brasil. Rodriguésia
63(3):551-555.

1986
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Angiospermas Bromeliaceae A.Juss.

Tillandsia neglecta E.Pereira
DESCRIÇÃO

Caule: compr. longo(s). Folha: formando tanque não; em roseta(s) não; filotaxia espiralada(s); forma da lâmina(s)
triangular(es); indumento da lâmina(s) lepidoto(s); posição transversal(ais) da lâmina(s) secunda(s). Inflorescência: tipo
simples; orientação sub ereta(s); orientação das flor(es) na(s) raque polística(s); posição das flor(es) na(s) antese ereta(s);
forma das bráctea(s) floral(ais) ovada(s); bráctea(s) floral(ais) carenada(s) não; cor das bráctea(s) floral(ais) avermelhada.
Flor: conação das sépala(s) conata(s); simetria das sépala(s) simétrica(s); sépala(s) carenada(s) sim; forma das pétala(s)
elíptica(s); cor das pétala(s) lilás; posição dos estame(s) em relação a(s) corola incluso(s).

DESCRIÇÃO ADICIONAL

Tillandsia neglecta pertence ao subgênero Anoplophytum. Planta de pequeno porte, rupícola, geralmente formando agrupamentos;
folhas lepidotas, carnosas, dispostas ao longo do caule; inflorescência simples, exserta com ca.6 flores polísticas; brácteas
vermelho-alaranjadas, largamente ovais e apíce agudo, lepidoto, pétalas  elípticas, ápice truncado, lilases.
De acordo com Leme & Marigo (1993) T. neglecta está restrita ao costão rochoso da região do Arraial do Cabo, Rio de Janeiro,
considerada criticamente ameaçada. 

Forma de Vida
Erva

Substrato
Rupícola

DISTRIBUIÇÃO

Nativa, é endêmica do Brasil

Domínios Fitogeográficos
Mata Atlântica

Tipos de Vegetação
Vegetação Sobre Afloramentos Rochosos

Distribuição Geográfica
Ocorrências confirmadas
Sudeste (Rio de Janeiro)

MATERIAL TESTEMUNHO

Ghizi, A.C., 52, R,  (R010002635), Rio de Janeiro
Pereira, E., 10.590, HB, 50230, Typus

BIBLIOGRAFIA

 
LEME, E. M. C. & MARIGO, L. C. 1993. Bromélias na natureza. Marigo comunicação visual  Ltda, Rio de Janeiro, 183p.
Smith, L. B. & Downs, R. J.  1977. Tillandsioideae (Bromeliaceae). Flora Neotrop. Monogr. 14(2):663-1492.
TILL, W. 2000. Tillandsioideae. In: Benzing, D. H. Bromeliaceae: Profile of an Adaptative Radiation. Cambridge University
Press. Cambridge, 690p.

1987
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Angiospermas Bromeliaceae A.Juss.

Tillandsia nuptialis R.Braga & Sucre
DESCRIÇÃO

Caule: compr. longo(s). Folha: formando tanque não; em roseta(s) sim; filotaxia espiralada(s); forma da lâmina(s)
triangular(es); indumento da lâmina(s) denso(s) lepidoto(s); posição transversal(ais) da lâmina(s) sub ereta(s). Inflorescência:
tipo simples; orientação ereta(s); orientação das flor(es) na(s) raque polística(s); posição das flor(es) na(s) antese ereta(s);
forma das bráctea(s) floral(ais) lanceolada(s); bráctea(s) floral(ais) carenada(s) sim; cor das bráctea(s) floral(ais)
esverdeada. Flor: conação das sépala(s) livre(s); simetria das sépala(s) simétrica(s); sépala(s) carenada(s) sim; forma das
pétala(s) elíptica(s); cor das pétala(s) branca; posição dos estame(s) em relação a(s) corola incluso(s).

Forma de Vida
Erva

Substrato
Rupícola

DISTRIBUIÇÃO

Nativa, é endêmica do Brasil

Domínios Fitogeográficos
Mata Atlântica

Tipos de Vegetação
Vegetação Sobre Afloramentos Rochosos

Distribuição Geográfica
Ocorrências confirmadas
Sudeste (Rio de Janeiro)

MATERIAL TESTEMUNHO

P.I. Braga, 1566, RB, Typus
P.I. Braga, 1556[=herb. RB 143025], NYBG, 1546589,  (NY01546589), Rio de Janeiro, Typus

IMAGENS DE CAMPO/ILUSTRAÇÕES

Figura 1: Tillandsia nuptialis R.Braga & Sucre

1988
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Angiospermas Bromeliaceae A.Juss.

Figura 2: Tillandsia nuptialis R.Braga & Sucre

1989
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Angiospermas Bromeliaceae A.Juss.

Tillandsia oaxacana L.B.Sm.
DISTRIBUIÇÃO

Cultivada, não é endêmica do Brasil

1990
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Angiospermas Bromeliaceae A.Juss.

Tillandsia organensis Ehlers
DESCRIÇÃO

Caule: compr. curto(s). Folha: formando tanque não; em roseta(s) sim; filotaxia espiralada(s); forma da lâmina(s)
triangular(es); indumento da lâmina(s) denso(s) lepidoto(s); posição transversal(ais) da lâmina(s) ereta(s). Inflorescência:
tipo simples; orientação ereta(s); orientação das flor(es) na(s) raque polística(s); posição das flor(es) na(s) antese ereta(s);
forma das bráctea(s) floral(ais) oblonga(s); bráctea(s) floral(ais) carenada(s) sim; cor das bráctea(s) floral(ais) rosa forte(s).
Flor: conação das sépala(s) conata(s); simetria das sépala(s) simétrica(s); sépala(s) carenada(s) sim; forma das pétala(s)
elíptica(s); cor das pétala(s) rósea; posição dos estame(s) em relação a(s) corola incluso(s).

DESCRIÇÃO ADICIONAL

Tillandsia organensis possui 5-10cm de altura, quando florida, crecendo isolada ou formando pequenas touceiras, rupícola,
mesofítica. Raízes presentes na planta adulta.  Rizoma 0,5cm compr., sem ramificações laterais, castanho. Folhas 15-25, 5-8cm
compr., eretas, formando uma roseta fechada, com base bulbiforme; bainha 0,5cm compr., 0,5-0,8cm larg., oval triangular,
achatada, inconspícua, coberta em ambas as faces com tricomas absorventes esbranquiçados, glabra em direção à base; lâmina
3-5cm compr., 0,4-0,8cm lar., triangular, aguda ou atenuada, levemente canaciculada em direção ao ápice, ereta ou secunda,
densamente lepidota,tricomas absorventes assimétricos, ultrpassando a amrgem foliar. Escapo 2,5cm compr., 0,25cm diâm.,
menor ou igual ao comprimento das folhas, incluso na roseta foliar, glabro. Brácteas do escapo 3-4, as superiores 1,8cm compr.,
as inferiores 3,5-4,5cm compr., 0,7cm larg., largamente lanceoladas à ovais,  longo-acuminadas,  não foliáceas, maiores que
os entrenós, imbricadas, membranáceas, róseas,  densamente lepidotas em direção ao ápice. Inflorescência espiga ou racemo,
3-4cm compr., 2,3cm larg., oval, com flores atrofiadas, ca. 9 ramos, raque glabra; ramos 2-2,5cm compr., com ca. 3 flores
sésseis, com uma flor estéril, atrofiada, apical. Brácteas primárias ca. 2,3cm compr., 0,7cm larg., as inferiores lepidotas e
curto-acuminadas. Brácteas florais  1,3-1,5cm compr., 0,8-1,3cm larg., excedendo as sépalas, oblongas, agudas, as inferiores
cuspidadas, membranáceas, fortemente carenadas, densamente lepidotas, róseo-escuras. Flor 1,8-2cm compr., sésseis; sépalas
1,3-1,9cm compr., 0,3-0,5cm larg., lanceoladas, acuminadas, as posteriores levemente concrescidas na base, distintamente
carenadas, glabras, membranáceas, verdes, róseas em direção ao ápice, pétalas ca. 2cm compr., 0,3cm larg., oblanceoladas
ou elípticas margem inteira, obtuso cuculadas, nervuras retas, reflexas na antese, formando uma corola aberta, róseas na base,
violáceas em direção ao ápice; estames 1,3cm compr., quase igualando o comprimento total das pétalas, inclusos; filetes 1,1 cm
compr., livres, achatados, não plicados, anteras ca. 0,2cm compr., lineares, dorsifixas, não versáteis; ovário 0,3cm compr., ca.
0,2cm diâm., estilete 0,6cm compr., estigma 0,1cm compr., simples ereto.     

COMENTÁRIO

 Tillandsia organensis pertence ao subgênero Anoplophytum. A espécie foi  descrita por Ehlers (1994). A autora diferenciou
o novo táxon de T. sprengeliana e de T. kautskyi, devido ao menor número de folhas, 15-25, e bainhas largas, brácteas florais
maiores e sépalas maiores, sendo as posteriores conatas por 0,2cm e carenadas. É encontrada no Parque Nacional da Serra dos
Órgãos, no Estado do Rio de Janeiro, região esta que possui uma paisagem peculiar, com montanhas elevadas e floresta úmida,
bastante preservada. 

Forma de Vida
Erva

Substrato
Rupícola

DISTRIBUIÇÃO

Nativa, é endêmica do Brasil

Domínios Fitogeográficos
Mata Atlântica

1991
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Angiospermas Bromeliaceae A.Juss.

Tipos de Vegetação
Campo de Altitude

Distribuição Geográfica
Ocorrências confirmadas
Sudeste (Rio de Janeiro)

MATERIAL TESTEMUNHO

Ehlers, R., 8141, HB, 84042, Rio de Janeiro, Typus

BIBLIOGRAFIA

Tardivo, R. C. 2002. Revisão taxonômica de Tillandsia L. subg. Anoplophytum (Beer) Baker (Bromeliaceae). Tese de
Doutorado. Universidade de São Paulo, São Paulo. 
 

1992
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Angiospermas Bromeliaceae A.Juss.

Tillandsia paraensis Mez
Tem como sinônimo
heterotípico Tillandsia juruana Ule
heterotípico Tillandsia sanctae-crucis (S.Moore) Mez
heterotípico Vriesea sanctaecrucis S.Moore

DESCRIÇÃO

Caule: compr. curto(s). Folha: formando tanque sim; em roseta(s) sim; filotaxia espiralada(s); forma da lâmina(s)
triangular(es); indumento da lâmina(s) lepidoto(s); posição transversal(ais) da lâmina(s) recurvada(s)/sub ereta(s).
Inflorescência: tipo simples/composta(s); orientação sub ereta(s); orientação das flor(es) na(s) raque dística(s); posição das
flor(es) na(s) antese ereta(s); forma das bráctea(s) floral(ais) elíptica(s)/ovada(s); bráctea(s) floral(ais) carenada(s) não; cor
das bráctea(s) floral(ais) amarelada/esverdeada/roxo. Flor: conação das sépala(s) livre(s); simetria das sépala(s) simétrica(s);
sépala(s) carenada(s) não; forma das pétala(s) ligulada(s); cor das pétala(s) vinácea; posição dos estame(s) em relação a(s)
corola exserto(s).

Forma de Vida
Erva

Substrato
Epífita

DISTRIBUIÇÃO

Nativa, não é endêmica do Brasil

Domínios Fitogeográficos
Amazônia, Caatinga, Cerrado, Mata Atlântica

Distribuição Geográfica
Ocorrências confirmadas
Norte (Acre, Amazonas, Amapá, Pará, Rondônia)
Nordeste (Alagoas, Bahia, Paraíba, Pernambuco)
Centro-Oeste (Mato Grosso)
Sudeste (Minas Gerais)
Possíveis ocorrências
Norte (Roraima)

MATERIAL TESTEMUNHO

R.A. Pontes, 129, RB, 424639,  (RB00354593)
D.D. Amaral, 333, MG, 424639 (MG204706), Pará
F.W. Sieber, 68, BR (BR0000008497628), Pará, Typus

BIBLIOGRAFIA

 
 
Siqueira-Filho, J.A. & Leme, E.M.C. 2006. Fragmentos de Mata Atlântica do Nordeste: Biodiversidade, conservação e suas
bromélias. Andrea Jakobsson Estúdio Editorial Ltda., Rio de Janeiro. 416 p.

1993
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Angiospermas Bromeliaceae A.Juss.

Tillandsia paraibensis R.A. Pontes
DESCRIÇÃO

Caule: compr. curto(s). Folha: formando tanque não; em roseta(s) sim; filotaxia espiralada(s); forma da lâmina(s)
triangular(es); indumento da lâmina(s) denso(s) lepidoto(s); posição transversal(ais) da lâmina(s) secunda(s). Inflorescência:
tipo simples; orientação ereta(s); orientação das flor(es) na(s) raque polística(s); posição das flor(es) na(s) antese ereta(s);
forma das bráctea(s) floral(ais) elíptica(s)/lanceolada(s); bráctea(s) floral(ais) carenada(s) não; cor das bráctea(s) floral(ais)
esverdeada. Flor: conação das sépala(s) conata(s); simetria das sépala(s) simétrica(s); sépala(s) carenada(s) não; forma das
pétala(s) elíptica(s); cor das pétala(s) branca; posição dos estame(s) em relação a(s) corola incluso(s).

Forma de Vida
Erva

Substrato
Rupícola

DISTRIBUIÇÃO

Nativa, é endêmica do Brasil

Domínios Fitogeográficos
Caatinga

Tipos de Vegetação
Caatinga (stricto sensu), Vegetação Sobre Afloramentos Rochosos

Distribuição Geográfica
Ocorrências confirmadas
Nordeste (Paraíba, Rio Grande do Norte)

MATERIAL TESTEMUNHO

J.C. Casteliano, 01, RB, JPB, Paraíba, Typus

IMAGENS DE CAMPO/ILUSTRAÇÕES

Figura 1: Tillandsia paraibensis R.A. Pontes

1994
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Angiospermas Bromeliaceae A.Juss.

Figura 2: Tillandsia paraibensis R.A. Pontes

BIBLIOGRAFIA

R.A.S. Pontes. 2012. Tillandsia paraibensis, a new species of Bromeliaceae from Northeastern Brazil. Rodriguésia 63(3).

1995
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Angiospermas Bromeliaceae A.Juss.

Tillandsia parvispica Baker
Tem como sinônimo
heterotípico Tillandsia pfisteri Rauh

DESCRIÇÃO

Caule: compr. curto(s). Folha: formando tanque não; em roseta(s) sim; filotaxia espiralada(s); forma da lâmina(s)
lanceolada(s); indumento da lâmina(s) lepidoto(s); posição transversal(ais) da lâmina(s) ereta(s). Inflorescência: tipo
simples/composta(s); orientação ereta(s); orientação das flor(es) na(s) raque dística(s); posição das flor(es) na(s) antese
ereta(s); forma das bráctea(s) floral(ais) lanceolada(s); bráctea(s) floral(ais) carenada(s) sim; cor das bráctea(s) floral(ais)
esverdeada. Flor: conação das sépala(s) livre(s)/conata(s); simetria das sépala(s) simétrica(s); sépala(s) carenada(s) sim;
forma das pétala(s) espatulada(s); cor das pétala(s) azul/lilás; posição dos estame(s) em relação a(s) corola exserto(s).

Forma de Vida
Erva

Substrato
Epífita

DISTRIBUIÇÃO

Nativa, é endêmica do Brasil

Domínios Fitogeográficos
Caatinga, Cerrado, Mata Atlântica

Tipos de Vegetação
Caatinga (stricto sensu), Floresta Estacional Semidecidual

Distribuição Geográfica
Ocorrências confirmadas
Nordeste (Bahia, Paraíba, Pernambuco)
Centro-Oeste (Mato Grosso)
Sudeste (Minas Gerais, Rio de Janeiro)

MATERIAL TESTEMUNHO

A.F.M. Glaziou, 13258, P

BIBLIOGRAFIA

Lima, J. H. D., & Soares-Silva, L. H. (2016). Two new records for Bromeliaceae in the central-west region of Brazil: Vriesea
friburgensis and Tillandsia polystachia. Rodriguésia, 67(4), 1093-1100.
Versieux, L.M. & T. Wendt. 2006. Checklist of Bromeliaceae of Minas Gerais, Brazil, with notes on taxonomy and endemism.
Selbyana 27: 107-146.

1996
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Angiospermas Bromeliaceae A.Juss.

Tillandsia plagiotropica Rohweder
DISTRIBUIÇÃO

Cultivada, não é endêmica do Brasil

1997
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Angiospermas Bromeliaceae A.Juss.

Tillandsia pohliana Mez
Tem como sinônimo
heterotípico Anoplophytum refulgens E.Morren ex Baker
heterotípico Tillandsia hilaireana Baker
heterotípico Tillandsia latisepala L.B.Sm.
heterotípico Tillandsia windhausenii Hassl. ex Rojas

DESCRIÇÃO

Caule: compr. curto(s). Folha: formando tanque não; em roseta(s) sim; filotaxia espiralada(s); forma da lâmina(s)
lanceolada(s)/triangular(es); indumento da lâmina(s) denso(s) lepidoto(s); posição transversal(ais) da lâmina(s) ereta(s)/
reflexa(s)/sub ereta(s). Inflorescência: tipo simples; orientação ereta(s); orientação das flor(es) na(s) raque polística(s);
posição das flor(es) na(s) antese ereta(s); forma das bráctea(s) floral(ais) elíptica(s); bráctea(s) floral(ais) carenada(s) não;
cor das bráctea(s) floral(ais) rósea. Flor: conação das sépala(s) conata(s); simetria das sépala(s) simétrica(s); sépala(s)
carenada(s) não; forma das pétala(s) elíptica(s); cor das pétala(s) branca; posição dos estame(s) em relação a(s) corola
incluso(s).

Forma de Vida
Erva

Substrato
Epífita, Rupícola

DISTRIBUIÇÃO

Nativa, não é endêmica do Brasil

Domínios Fitogeográficos
Caatinga, Cerrado, Mata Atlântica

Tipos de Vegetação
Campo Rupestre, Floresta Estacional Semidecidual

Distribuição Geográfica
Ocorrências confirmadas
Nordeste (Ceará, Paraíba, Pernambuco)
Centro-Oeste (Distrito Federal, Goiás, Mato Grosso do Sul, Mato Grosso)
Sudeste (Minas Gerais, São Paulo)
Sul (Paraná)

MATERIAL TESTEMUNHO

G. Martinelli, 15246, RB
M. Sazima, 29992, UEC, 63726,  (UEC043611), São Paulo
J.A. Siqueira Filho, 2477, HVASF, 10982,  (HVASF010982), Ceará

IMAGENS DE CAMPO/ILUSTRAÇÕES

1998
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Angiospermas Bromeliaceae A.Juss.

Figura 1: Tillandsia pohliana Mez

Figura 2: Tillandsia pohliana Mez

1999
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Angiospermas Bromeliaceae A.Juss.

Tillandsia polystachia (L.) L.
Tem como sinônimo
basiônimo Renealmia polystachia L.
homotípico Platystachys polystachia (L.) Beer
heterotípico Tillandsia angustifolia Sw.

DESCRIÇÃO

Caule: compr. curto(s). Folha: formando tanque sim; em roseta(s) sim; filotaxia espiralada(s); forma da lâmina(s)
lanceolada(s); indumento da lâmina(s) lepidoto(s); posição transversal(ais) da lâmina(s) recurvada(s). Inflorescência:
tipo composta(s); orientação ereta(s); orientação das flor(es) na(s) raque dística(s); posição das flor(es) na(s) antese
ereta(s); forma das bráctea(s) floral(ais) lanceolada(s); bráctea(s) floral(ais) carenada(s) sim; cor das bráctea(s) floral(ais)
esverdeada/rósea. Flor: conação das sépala(s) conata(s); simetria das sépala(s) simétrica(s); sépala(s) carenada(s) sim; forma
das pétala(s) espatulada(s); cor das pétala(s) lilás; posição dos estame(s) em relação a(s) corola exserto(s).

DESCRIÇÃO ADICIONAL

Epífitas; Folhas polísticas, recurvas em direção ao ápice, lepidotas; bainha vinácea na face adaxial, ovada; lâmina verde-cinérea,
lanceolada, longo-atenuada. Pedúnculo glabro; brácteas foliáceas verde-cinéreas, oval-lanceoladas, longo-atenuadas, imbricadas,
muito maiores que os entrenós, lepidotas. Inflorescência composta, subdensa, alongada, ereta, ultrapassando ou não a roseta;
ramos polísticos, sub-eretos; brácteas primárias ovais a lanceoladas, lepidotas, ápice longo-atenuado a atenuado. Brácteas florais
imbricadas, lanceoladas, glabras, ápice agudo a apiculado. Flores dísticas; sépalas ca.2cm, conatas no terço basal, lanceoladas,
carenadas, glabras, ápice agudo; pétalas lilases, ca.4,3cm, espatuladas, ápice obtuso; estames ca.4,8cm, exsertos da corola, filetes
retos, anteras dorsifixas; ovário ca. 0,9cm, elipsoide, estilete ca.4cm. Fruto verde; sementes ca.2,5cm.
Com flores e frutos o ano todo.

Forma de Vida
Erva

Substrato
Epífita, Rupícola

DISTRIBUIÇÃO

Nativa, não é endêmica do Brasil

Domínios Fitogeográficos
Amazônia, Caatinga, Cerrado, Mata Atlântica

Tipos de Vegetação
Caatinga (stricto sensu), Campo Rupestre, Cerrado (lato sensu), Floresta Ciliar ou Galeria, Floresta Estacional Decidual, Floresta
Estacional Semidecidual, Floresta Ombrófila (Floresta Pluvial), Vegetação Sobre Afloramentos Rochosos

Distribuição Geográfica
Ocorrências confirmadas
Norte (Acre)
Nordeste (Alagoas, Bahia, Ceará, Paraíba, Pernambuco, Rio Grande do Norte, Sergipe)
Centro-Oeste (Distrito Federal, Goiás, Mato Grosso do Sul, Mato Grosso)
Sudeste (Espírito Santo, Minas Gerais, Rio de Janeiro, São Paulo)
Sul (Paraná)

MATERIAL TESTEMUNHO

G. Martinelli, 15151, RB, 336954,  (RB00140860)
R.C. Forzza, 2734, RB

2000
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Angiospermas Bromeliaceae A.Juss.

IMAGENS DE CAMPO/ILUSTRAÇÕES

Figura 1: Tillandsia polystachia (L.) L.

BIBLIOGRAFIA

 
 
Siqueira-Filho, J.A. & Leme, E.M.C. 2006. Fragmentos de Mata Atlântica do Nordeste: Biodiversidade, conservação e suas
bromélias. Andrea Jakobsson Estúdio Editorial Ltda., Rio de Janeiro. 416 p.

2001
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Angiospermas Bromeliaceae A.Juss.

Tillandsia polzii Ehlers
DESCRIÇÃO

Caule: compr. curto(s). Folha: formando tanque não; em roseta(s) sim; filotaxia espiralada(s); forma da lâmina(s)
triangular(es); indumento da lâmina(s) lepidoto(s); posição transversal(ais) da lâmina(s) secunda(s). Inflorescência: tipo
simples; orientação ereta(s); orientação das flor(es) na(s) raque polística(s); posição das flor(es) na(s) antese ereta(s);
forma das bráctea(s) floral(ais) ovada(s); bráctea(s) floral(ais) carenada(s) não; cor das bráctea(s) floral(ais) avermelhada.
Flor: conação das sépala(s) conata(s); simetria das sépala(s) simétrica(s); sépala(s) carenada(s) sim; forma das pétala(s)
espatulada(s); cor das pétala(s) azul; posição dos estame(s) em relação a(s) corola incluso(s).

DESCRIÇÃO ADICIONAL

Tillandsia polzii pertence ao subgênero Anoplophytum. A espécie é  simpátrica com T.aëranthos e T. bergerii, encontradas no Rio
Grande do Sul. 
Caracteriza-se pelo escapo longo, a inflorescência laxa com 3-6 flores, pétalas acima de 3,8cm comprimento, azuis claras.
Melo (2018) citou a forma de vida rupícola de T. polzzi, habitando as escarpas rochosas no Sul do Brasil, formando agrupamentos.

Forma de Vida
Erva

Substrato
Rupícola

DISTRIBUIÇÃO

Nativa, é endêmica do Brasil

Domínios Fitogeográficos
Mata Atlântica

Tipos de Vegetação
Vegetação Sobre Afloramentos Rochosos

Distribuição Geográfica
Ocorrências confirmadas
Sul (Rio Grande do Sul)

IMAGENS DE CAMPO/ILUSTRAÇÕES

2002
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Angiospermas Bromeliaceae A.Juss.

Figura 1: Tillandsia polzii Ehlers

BIBLIOGRAFIA

Melo, E.A. 2018. Diversidade e distribuição de Bromeliaceae em escarpas rochosas da Floresta Atlântica do Sul do Brasil.  Tese
de Doutorado. Universidade Federal do Rio Grande do Sul. Porto Alegre. 

2003
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Angiospermas Bromeliaceae A.Juss.

Tillandsia pruinosa Sw.
Tem como sinônimo
homotípico Platystachys pruinosa (Sw.) Beer
heterotípico Platystachys tortilis Beer
heterotípico Tillandsia breviscapa A.Rich.
heterotípico Tillandsia tortilis Klotzsch ex Beer

DESCRIÇÃO

Caule: compr. curto(s). Folha: formando tanque não; em roseta(s) sim; filotaxia espiralada(s); forma da lâmina(s) linear(es)/
triangular(es); indumento da lâmina(s) denso(s) lepidoto(s); posição transversal(ais) da lâmina(s) recurvada(s)/sub ereta(s).
Inflorescência: tipo simples/composta(s); orientação ereta(s); orientação das flor(es) na(s) raque dística(s); posição das
flor(es) na(s) antese ereta(s); forma das bráctea(s) floral(ais) ovada(s); bráctea(s) floral(ais) carenada(s) sim; cor das
bráctea(s) floral(ais) esverdeada/rosa forte(s)/rósea. Flor: conação das sépala(s) conata(s); simetria das sépala(s) simétrica(s);
sépala(s) carenada(s) não; forma das pétala(s) linear(es); cor das pétala(s) lilás/roxo; posição dos estame(s) em relação a(s)
corola exserto(s).

Forma de Vida
Erva

Substrato
Epífita

DISTRIBUIÇÃO

Nativa, não é endêmica do Brasil

Domínios Fitogeográficos
Amazônia, Mata Atlântica

Tipos de Vegetação
Floresta Estacional Semidecidual, Floresta Ombrófila (Floresta Pluvial)

Distribuição Geográfica
Ocorrências confirmadas
Norte (Pará)
Sudeste (Espírito Santo, Minas Gerais, Rio de Janeiro)

MATERIAL TESTEMUNHO

A.F.M. Glaziou, 4052, R
E.F. Poeppig, s.n., S, S-R-6148, Typus

IMAGENS DE CAMPO/ILUSTRAÇÕES

2004
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Angiospermas Bromeliaceae A.Juss.

Figura 1: Tillandsia pruinosa Sw.

2005
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Angiospermas Bromeliaceae A.Juss.

Tillandsia punctulata Schltdl. & Cham.
DISTRIBUIÇÃO

Cultivada, não é endêmica do Brasil

MATERIAL TESTEMUNHO

Bourgeau, 3075, P (P01641462)

2006
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Angiospermas Bromeliaceae A.Juss.

Tillandsia reclinata E.Pereira & Martinelli
DESCRIÇÃO

Caule: compr. curto(s). Folha: formando tanque não; em roseta(s) sim; filotaxia espiralada(s); forma da lâmina(s)
triangular(es); indumento da lâmina(s) denso(s) lepidoto(s); posição transversal(ais) da lâmina(s) ereta(s)/sub ereta(s).
Inflorescência: tipo simples; orientação ereta(s); orientação das flor(es) na(s) raque polística(s); posição das flor(es) na(s)
antese ereta(s); forma das bráctea(s) floral(ais) ovada(s); bráctea(s) floral(ais) carenada(s) sim; cor das bráctea(s) floral(ais)
rósea. Flor: conação das sépala(s) livre(s); simetria das sépala(s) simétrica(s); sépala(s) carenada(s) sim; forma das pétala(s)
espatulada(s); cor das pétala(s) lilás; posição dos estame(s) em relação a(s) corola incluso(s).

Forma de Vida
Erva

Substrato
Rupícola

DISTRIBUIÇÃO

Nativa, é endêmica do Brasil

Domínios Fitogeográficos
Mata Atlântica

Tipos de Vegetação
Vegetação Sobre Afloramentos Rochosos

Distribuição Geográfica
Ocorrências confirmadas
Sudeste (Rio de Janeiro)

MATERIAL TESTEMUNHO

G. Martinelli, 7413, K,  (K000321868), Typus
G. Martinelli, 7413, RB
G. Martinelli, 11583, RB, 243671,  (RB00203000)

2007
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Angiospermas Bromeliaceae A.Juss.

Tillandsia recurvata (L.) L.
Este tratamento é composto pelos seguintes táxons: Tillandsia recurvata, .

Tem como sinônimo
basiônimo Renealmia recurvata L.
homotípico Diaphoranthema recurvata (L.) Beer
heterotípico Diaphoranthema uniflora (Kunth) Beer
heterotípico Tillandsia pauciflora Sessé & Moc.
heterotípico Tillandsia recurvata  var.  ciliata Mez
heterotípico Tillandsia recurvata  var.  contorta (André) André ex Mez
heterotípico Tillandsia recurvata  var.  genuina André
heterotípico Tillandsia recurvata  var.  minuta Mez
heterotípico Tillandsia uniflora Kunth

DESCRIÇÃO

Caule: compr. curto(s). Folha: formando tanque não; em roseta(s) não; filotaxia dística(s); forma da lâmina(s) filiforme(s)/
subcilíndrica(s); indumento da lâmina(s) denso(s) lepidoto(s); posição transversal(ais) da lâmina(s) patente(s)/reflexa(s)/
sub ereta(s). Inflorescência: tipo simples; orientação ereta(s); orientação das flor(es) na(s) raque dística(s); posição das
flor(es) na(s) antese ereta(s); forma das bráctea(s) floral(ais) lanceolada(s); bráctea(s) floral(ais) carenada(s) não; cor
das bráctea(s) floral(ais) esverdeada. Flor: conação das sépala(s) livre(s); simetria das sépala(s) simétrica(s); sépala(s)
carenada(s) não; forma das pétala(s) espatulada(s)/linear(es); cor das pétala(s) azul/lilás; posição dos estame(s) em relação
a(s) corola incluso(s).

DESCRIÇÃO ADICIONAL

Planta epífita, rupícola, atmosférica, quando encontrada sobre a rede de energia elétrica, geralmente formando
touceira. Raízes presentes na planta adulta, reduzidas.  Folhas poucas ca. 5, distribuídas pelo caule, fortemente recurvas,
geralmente dísticas, densamente lepidotas; bainha argênteas a castanhas, elíptico-ovada, distintamente mais larga que a lâmina;
lâmina argêntea, linear, filiforme a subclíndrica, sulcada na base. Pedúnculo com 1 bráctea (ou ausente) apenas na porção
apical, lanceolada, imbricada, disposta logo abaixo da inflorescência, lepidota, ápice acuminado. Inflorescência simples,
1-2(5)-flora. Brácteas florais verde-cinéreas, menores que as sépalas, lanceoladas, lepidotas, semelhantes à do pedúnculo, ápice
acuminado. Flores ca.0,8cm, dísticas; sépalas verde-cinéreas, lanceoladas, glabras, ápice agudo; pétalas azul-claras à lilases,
ca.0,8cm, linear-espatuladas, ápice obtuso; estames livres, ca.0,5cm, inclusos na corola, filetes retos, anteras dorsifixas; ovário
ca.0,2cm, elipsoide, estilete ca.0,1cm. Frutos páleos, 2,4-3,2cm; sementes ca. 1,5cm.
 

COMENTÁRIO

Espécie  pertencente ao subgênero Diaphoranthema, próxima de T. mallemontii (subgênero Phytarrhiza), diferenciando-se desta,
pelas  pétalas espatuladas, não expandidas, azul-claras à lilases.

Forma de Vida
Erva

Substrato
Epífita, Rupícola

DISTRIBUIÇÃO

Nativa, não é endêmica do Brasil

Domínios Fitogeográficos
Caatinga, Cerrado, Mata Atlântica, Pampa

2008
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Angiospermas Bromeliaceae A.Juss.

Tipos de Vegetação
Área Antrópica, Caatinga (stricto sensu), Campo Rupestre, Cerrado (lato sensu), Floresta Ciliar ou Galeria, Floresta Estacional
Decidual, Floresta Estacional Semidecidual, Vegetação Sobre Afloramentos Rochosos

Distribuição Geográfica
Ocorrências confirmadas
Norte (Pará)
Nordeste (Alagoas, Bahia, Ceará, Paraíba, Pernambuco, Piauí, Rio Grande do Norte, Sergipe)
Centro-Oeste (Distrito Federal, Goiás, Mato Grosso do Sul)
Sudeste (Espírito Santo, Minas Gerais, Rio de Janeiro, São Paulo)
Sul (Paraná, Rio Grande do Sul, Santa Catarina)

MATERIAL TESTEMUNHO

E. Pereira, 1273, RB, 90362,  (RB00203008)
J.G. Kuhlmann, 2017, RB

IMAGENS DE CAMPO/ILUSTRAÇÕES

Figura 1: Tillandsia recurvata (L.) L.

Figura 2: Tillandsia recurvata (L.) L.

2009
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Angiospermas Bromeliaceae A.Juss.

Figura 3: Tillandsia recurvata (L.) L.

Figura 4: Tillandsia recurvata (L.) L.

BIBLIOGRAFIA

BFG - The Brazil Flora Group. 2015. Growing knowledge: an overview of Seed Plant diversity in Brazil. Rodriguésia 66(4):
1085-1113.
Kremer, D. 2011. O gênero Tillandsia L. (Bromeliaceae-Tillandsioideae) no Estado do Paraná, Brasil. Dissertação de
Mestrado,  Universidade Estadual de Ponta Grossa, 165p.
Siqueira-Filho, J.A. & Leme, E.M.C. 2006. Fragmentos de Mata Atlântica do Nordeste: Biodiversidade, conservação e suas
bromélias. Andrea Jakobsson Estúdio Editorial Ltda., Rio de Janeiro. 416 p.
Till, W. 1992. Systematics and evolution of the tropical-subtropical Tillandsia subgenus Diaphoranthema (Bromeliaceae).
Selbyana 13:88-94.
Wanderley, M.G.L.; Korato, L. Ogawa, K. Tardivo, R. C. 2007. Tillandsia L. Bromeliaceae. In: Flora Fanerogâmica do Estado
de São Paulo 5:116-125.

2010

Coleção Flora do Brasil 2020 - Jardim Botânico do Rio de Janeiro

https://imagemcampo.jbrj.gov.br/producao%2Fimagens_de_campo%2F305887615.jpg
https://imagemcampo.jbrj.gov.br/producao%2Fimagens_de_campo%2F305887614.jpg


Angiospermas Bromeliaceae A.Juss.

Tillandsia recurvifolia Hook.
Este tratamento é composto pelos seguintes táxons: Tillandsia recurvifolia, .

Tem como sinônimo
heterotípico Tillandsia meridionalis Baker

DESCRIÇÃO

Caule: compr. curto(s). Folha: formando tanque não; em roseta(s) sim; filotaxia espiralada(s); forma da lâmina(s)
triangular(es); indumento da lâmina(s) denso(s) lepidoto(s); posição transversal(ais) da lâmina(s) patente(s)/sub ereta(s).
Inflorescência: tipo simples; orientação ereta(s); orientação das flor(es) na(s) raque polística(s); posição das flor(es) na(s)
antese ereta(s); forma das bráctea(s) floral(ais) ovada(s); bráctea(s) floral(ais) carenada(s) não; cor das bráctea(s) floral(ais)
rósea. Flor: conação das sépala(s) conata(s); simetria das sépala(s) simétrica(s); sépala(s) carenada(s) sim; forma das
pétala(s) elíptica(s); cor das pétala(s) branca; posição dos estame(s) em relação a(s) corola incluso(s).

DESCRIÇÃO ADICIONAL

 Planta isolada ou formando pequenas touceiras, geralmente rupícola, xerofítica, eventualmente epífita, 15-20cm altura.  Raízes
presentes na planta adulta. Rizoma bem desenvolvido, não ramificado. Folhas polísiticas, geralmente secundas, formando uma
roseta densa; bainha 1,5cm compr., 1,8 cm larg., largamente oval, membranácea, esbranquiçada, lepidota; lâmina ca. 20cm
compr., 1,5-2cm larg., triangular, carnosa, densamente lepidota, tricomas absorventes assimétricos, ultrapassando a margem
foliar, conferindo à planta uma coloração acinzentada. Escapo  16-18cm compr., 0,3-0,5cm diâm., ultrapassando a roseta foliar,
geralmente recurvado; brácteas 8, ca. 12cm compr., 1,2cm larg., triangular-lanceoladas, maiores que os entrenós, as superiores
ca. 9cm compr., vermelhas na base, verdes em direção ao ápice, densamente lepidotas. Inflorescência espiga, 5-7,5cm compr.,
8-15 flores polísticas. Bráctea floral 3cm compr., 1,5cm    larg.,   ultrapassando as sépalas, oval, ápice aristado,  não carenada,
rósea a alaranjadas, densamente lepidota em direção ao ápice. Flores 3,5-3,8cm compr., sésseis;  sépalas 2,2-2,5cm compr.,
0,8cm larg., lanceoladas, igualmente concrescidas na base, as posteriores carenadas, esparsamente lepidotas; pétalas  3,5cm
compr., elípticas, margem inteira, obtusas, fortemente revolutas na antese, formando uma corola aberta, brancas; estames 2,5cm
compr., menor ou igualando a parte basal das pétalas, inclusos; filetes 2cm compr., livres, achatados, plicados na porção mediana, 
região plicada 0,3cm compr., anteras 0,5cm compr., lineares, dorsifixas, não versáteis; ovário 1cm compr., 0,3cm  diâm., elíptico;
estilete 2cm compr., estigma 0,1cm compr., simples ereto.                                              

COMENTÁRIO

Tillandsia recurvifolia  pertence ao subgênero Anoplophytum.  Planta xerofítica, caracteriza-se pelas folhas fortemente secundas,
densamente lepidotas, escapo recurvado e flores brancas.

Forma de Vida
Erva

Substrato
Epífita, Rupícola

DISTRIBUIÇÃO

Nativa, é endêmica do Brasil

Domínios Fitogeográficos
Mata Atlântica

Tipos de Vegetação
Floresta Estacional Semidecidual, Vegetação Sobre Afloramentos Rochosos

Distribuição Geográfica
Ocorrências confirmadas

2011
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Angiospermas Bromeliaceae A.Juss.

Sudeste (São Paulo)
Sul (Paraná, Santa Catarina)

MATERIAL TESTEMUNHO

Tardivo, R.C., 435, MBM, SP
M.S. Ferrucci, 1180, UEC, 102515,  (UEC043617)

IMAGENS DE CAMPO/ILUSTRAÇÕES

Figura 1: Tillandsia recurvifolia Hook.

Figura 2: Tillandsia recurvifolia Hook.

2012
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Angiospermas Bromeliaceae A.Juss.

Figura 3: Tillandsia recurvifolia Hook.

2013
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Angiospermas Bromeliaceae A.Juss.

Tillandsia renateehlersiae Leme & Gouda
DESCRIÇÃO

Caule: compr. curto(s). Folha: formando tanque não; em roseta(s) sim; filotaxia espiralada(s); forma da lâmina(s)
triangular(es); indumento da lâmina(s) denso(s) lepidoto(s); posição transversal(ais) da lâmina(s) secunda(s). Inflorescência:
tipo composta(s); orientação sub ereta(s); orientação das flor(es) na(s) raque dística(s); posição das flor(es) na(s) antese
ereta(s); forma das bráctea(s) floral(ais) ovada(s); bráctea(s) floral(ais) carenada(s) sim; cor das bráctea(s) floral(ais) rosa
forte(s). Flor: conação das sépala(s) conata(s); simetria das sépala(s) simétrica(s); sépala(s) carenada(s) não; forma das
pétala(s) linear(es); cor das pétala(s) rósea; posição dos estame(s) em relação a(s) corola exserto(s).

COMENTÁRIO

Tillandsia renateehlersiae pertence ao subgênero Anoplophytum. 
É considerada endêmica de Minas Gerais, onde forma densas colônias expostas ao sol, nos Campos Rupestres do Vale do
Jequitinhonha. 
De acordo com Leme & Gouda (2015) a espécie assemelha-se a T. brachyphylla, espécie endêmica do Rio de Janeiro. No entanto,
segundo os autores, difere desta, pelas folhas coriáceas, lâminas mais estreitas, brácteas primárias menores, inflorescência com um
maior número de flores por ramo (3-6) e sépalas menores.

Substrato
Rupícola

DISTRIBUIÇÃO

Nativa, é endêmica do Brasil

Domínios Fitogeográficos
Caatinga

Tipos de Vegetação
Campo Rupestre

Distribuição Geográfica
Ocorrências confirmadas
Sudeste (Minas Gerais)

MATERIAL TESTEMUNHO

R. Vasconcelos, s.n., RB, Minas Gerais, Typus

BIBLIOGRAFIA

LEME, E.M.C.; GOUDA, E.J.  Tillandsia renateehlersinae- a new red flowered Tillandsia from Brazil. Die Bromelie (1):4-8,
2015.

2014
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Angiospermas Bromeliaceae A.Juss.

Tillandsia retrorsa A.Silveira
DESCRIÇÃO

Caule: compr. longo(s). Folha: formando tanque não; em roseta(s) não; filotaxia espiralada(s); forma da lâmina(s)
triangular(es); indumento da lâmina(s) lepidoto(s); posição transversal(ais) da lâmina(s) patente(s)/reflexa(s)/sub ereta(s).
Inflorescência: tipo simples/composta(s); orientação ereta(s); orientação das flor(es) na(s) raque dística(s); posição das
flor(es) na(s) antese ereta(s); forma das bráctea(s) floral(ais) lanceolada(s); bráctea(s) floral(ais) carenada(s) não; cor das
bráctea(s) floral(ais) castanho claro/esverdeada. Flor: conação das sépala(s) livre(s); simetria das sépala(s) simétrica(s);
sépala(s) carenada(s) não; forma das pétala(s) unguiculada(s); cor das pétala(s) lilás; posição dos estame(s) em relação a(s)
corola incluso(s).

DESCRIÇÃO ADICIONAL

Rupícola, planta florida 50-100cm alt.; caule longo; Folhas sub-eretas, patente a reflexas; lâmina estreito-triangular, canaliculada,
lepidota; Inflorescência composta, raramente simples, ereta; brácteas florais lanceoladas, verde a castanhas, coriáceas, ecarenadas;
Flores dísticas, odoríferas; sépalas livres, lanceoladas, verdes a castanhas, coriáceas, ecarenadas; pétalas unguiculadas, unha alva,
lâmina lilás, ápice arredondado a mucronado; estames inclusos.
Floração entre agosto e dezembro. Frutificação entre março e maio.
Descrição principalmente baseada na Dissertação de Bruno Paixão de Souza.

Forma de Vida
Erva

Substrato
Rupícola

DISTRIBUIÇÃO

Nativa, é endêmica do Brasil

Domínios Fitogeográficos
Caatinga, Cerrado

Tipos de Vegetação
Caatinga (stricto sensu), Campo Rupestre, Vegetação Sobre Afloramentos Rochosos

Distribuição Geográfica
Ocorrências confirmadas
Nordeste (Bahia, Paraíba, Pernambuco)
Sudeste (Minas Gerais)

MATERIAL TESTEMUNHO

B. Paixão-Souza, 82, VIC, 035592,  (VIC035592)
B. Paixão-Souza, 84, VIC
A.M. Giulietti, s.n., RB
J.A. Siqueira Filho, 2371, HVASF (HVASF4577)
D.P. Souza, 349, RB,  (RB01407232)

BIBLIOGRAFIA

Bruno Paixão de Souza 2012. Taxonomia e Anatomia foliar do complexo Tillandsia streptocarpa Baker (Tillandsia subg.
Phytarrhiza - Bromeliaceae). Dissertação de Mestrado - Universidade Federal de Visçosa. 72p.

2015
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Angiospermas Bromeliaceae A.Juss.

Tillandsia rhomboidea André
DISTRIBUIÇÃO

Cultivada, não é endêmica do Brasil

MATERIAL TESTEMUNHO

J. Schunke Vigo, 5139, F, V0411742F,  (V0411742F)

2016
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Angiospermas Bromeliaceae A.Juss.

Tillandsia rohdenardini Strehl
DESCRIÇÃO

Caule: compr. longo(s). Folha: formando tanque não; em roseta(s) não; filotaxia espiralada(s); forma da lâmina(s)
triangular(es); indumento da lâmina(s) lepidoto(s); posição transversal(ais) da lâmina(s) patente(s)/recurvada(s).
Inflorescência: tipo simples; orientação ereta(s); orientação das flor(es) na(s) raque dística(s)/polística(s); posição das flor(es)
na(s) antese ereta(s); forma das bráctea(s) floral(ais) ovada(s); bráctea(s) floral(ais) carenada(s) não; cor das bráctea(s)
floral(ais) avermelhada/rósea. Flor: conação das sépala(s) conata(s); simetria das sépala(s) simétrica(s); sépala(s) carenada(s)
sim; forma das pétala(s) elíptica(s)/linear(es); cor das pétala(s) azul/lilás; posição dos estame(s) em relação a(s) corola
incluso(s).

DESCRIÇÃO ADICIONAL

Rupícola ou epífita, planta florida com 8-10 cm, caule alongado; Folhas estreitamente-triangulares, patentes a levemente
recurvadas, lepidotas; pedúnculo geralmente apresentando leve flexão na base da inflorescência; Inflorescência simples, ereta;
brácteas florais ovadas, vermelhas a rosadas, maiores que as sépalas, ecarinadas, glabrescentes, ápice mucronado; Flores sésseis;
Sépalas membranáceas, semi-transparentes, róseas, linear a ovadas, livres a basalmente conatas, carenadas; Pétalas linear-
elípticas, azul-violáceas, brancas na base, maiores que as sépalas; estames inclusos. 
Em paredões rochosos areníticos junto à quedas d'água do Rio dos Sinos, em Santo Antônio da Patrulha, Rio Grande do Sul, e em
mata de vale úmido às margens do mesmo rio.

COMENTÁRIO

Descrição baseada na obra original e suas imagens.
Descrição original não cita orientação das flores na raque.

Forma de Vida
Erva

Substrato
Epífita, Rupícola

DISTRIBUIÇÃO

Nativa, é endêmica do Brasil

Domínios Fitogeográficos
Mata Atlântica

Tipos de Vegetação
Floresta Estacional Semidecidual

Distribuição Geográfica
Ocorrências confirmadas
Sul (Rio Grande do Sul)

MATERIAL TESTEMUNHO

G. Rohde, s.n., HAS, 103136,  (HAS0103136), HAS, Typus
G. Rohde, s.n., HAS, 103137,  (HAS0103137), HAS, Typus

2017
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Angiospermas Bromeliaceae A.Juss.

Tillandsia roseiflora Ehlers
DESCRIÇÃO

Caule: compr. longo(s). Folha: formando tanque não; em roseta(s) sim; filotaxia espiralada(s); forma da lâmina(s)
triangular(es); indumento da lâmina(s) lepidoto(s); posição transversal(ais) da lâmina(s) secunda(s). Inflorescência: tipo
composta(s); orientação sub ereta(s); orientação das flor(es) na(s) raque polística(s); posição das flor(es) na(s) antese ereta(s);
forma das bráctea(s) floral(ais) ovada(s); bráctea(s) floral(ais) carenada(s) sim; cor das bráctea(s) floral(ais) avermelhada/
rosa forte(s). Flor: conação das sépala(s) conata(s); simetria das sépala(s) simétrica(s); sépala(s) carenada(s) sim; forma das
pétala(s) elíptica(s); cor das pétala(s) lilás; posição dos estame(s) em relação a(s) corola incluso(s).

DESCRIÇÃO ADICIONAL

Tillandsia roseiflora é  uma planta 7-15cm de altura, crescendo isolada ou mais raramente em pequenas touceiras, epífita,
mesofítica. Raízes presentes na planta adulta. Rizoma 8-10cm compr., não ramificado. Folhas 25-50, 5-10cm compr., geralmente
secundas, formando uma densa roseta, com base bulbiforme; bainha 2-3cm compr., 1-1,7cm larg., pouco distinta, elíptica,
membranácea, densamente lepidota em ambas as faces; lâmina 3-7cm compr., 0,8-1cm larg., triangular-lanceolada, levemente
canaliculada, lepidota, tricomas assimétricos, ultrapassando a amrgem foliar. Escapo 3-5,5cm compr., 0,3-0,4cm diâm., incluso
na roseta foliar, levemente recurvado, coberto pelas brácteas, glabro; brácteas ca. 7cm compr., imbricadas, as inferiores
2-5cm compr., triangulares, foliáceas, maiores que os entrenós, densamente lepidotas. Inflorescência racemo, 5-8cm compr.,
3-4cm larg., oval, 7-16 ramos eretos ou reflexos, raramente simples, raque não visível; ramos 2-4,5cm compr. 0,9-2,3cm larg.,
complanadas, 1-5 flores, geralmente uma flor estéril no ápice, o ramo apical geralmente reduzido à uma flor. brácteas primárias
2-5cm compr., 1,2-1,7cm larg., as inferiores mais longas que os ramos, caudadas; as superiores tão longas quanto os ramos,
acuminadas. Bráctea floral 1,2-2,5cm compr., 0,8-1,2cm larg., excedendo as sépalas ca. 0,2cm, oval, acuminada, fortemente
carenada,  margens membranáceas, hialinas, densamente lepidota, róseo-escura a vermelha. Flor ca. 2,8cm compr., 18-2,6cm
compr., sésseis; sépalas 1-2, 1-7 com compr, 0,3-0,4cm larg., lanceoladas, acuminadas, a anterior livres, as posteriores conadas
por 0,1-0,2cm, fortemente carenadas, esparsamente lepidotas, membranáceas, esverdeadas na base e róseas em direção ao ápice;
pétalas 1,7-2,6cm compr., 0,2-0,3cm larg., elípticas, obtusas ou retusas, margem inteira, eretas, formando uma corola fechada,
esbranquiçadas na base e violetas em direção ápice; estames 1,5-1,7cm compr., quase igualando o comprimento total das pétalas,
inclusos, filetes adnatos, achatados, levemente plicados abaixo da antera, região plicada ca. 0,3cm compr., brancos; anteras
0,3-0,35cm compr., lineares, dorsifixas, versáteis; ovário 0,2-0,3cm compr., 0,15-0,25cm diâm., oval, esverdeado, estigma 1,5cm
compr., simples-ereto, róseo.

COMENTÁRIO

Tillandsia roseiflora  pertence ao subgênero Anoplophytum, sendo  um táxon  exclusivo do Brasil, encontrado na região sudeste,
no estado do Rio de Janeiro até o Espírito Santo. Trata-se de uma planta epífita, mesofítica, encontrada em altitudes elevadas,
acima de 1.000 m.s.m. 
Está relacionada ao complexo T. brachyphylla, devido ao seu estado vegetativo. No entanto, apresenta brácteas do escapo e
inflorescência maiores em tamanho e ramos com até 5 flores. A morfologia floral é bem distinta das demais espécies o grupo,
com brácteas florais ovais, acuminadas e densamente lepidotas, pétalas maiores e filetes adnatos, levemente plicados com anteras
dorsifixas e versáteis.

Substrato
Epífita

DISTRIBUIÇÃO

Nativa, é endêmica do Brasil

Tipos de Vegetação
Floresta Ombrófila (Floresta Pluvial)

Distribuição Geográfica
Ocorrências confirmadas

2018
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Angiospermas Bromeliaceae A.Juss.

Sudeste (Espírito Santo, Rio de Janeiro)

MATERIAL TESTEMUNHO

G. Martinelli, 10645, RB

BIBLIOGRAFIA

Tardivo, R. C. 2002. Revisão taxonômica de Tillandsia L. subg. Anoplophytum (Beer) Baker (Bromeliaceae). Tese de
Doutorado. Universidade de São Paulo, São Paulo. 
TILL, W. 2000. Tillandsioideae. In: Benzing, D. H. Bromeliaceae: Profile of an Adaptative Radiation. Cambridge University
Press. Cambridge, 690p.

2019
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Angiospermas Bromeliaceae A.Juss.

Tillandsia schiedeana Steud.
DISTRIBUIÇÃO

Cultivada, não é endêmica do Brasil

MATERIAL TESTEMUNHO

Santos, JV, 2290, MBM (MBM048249)

2020
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Angiospermas Bromeliaceae A.Juss.

Tillandsia seideliana E.Pereira
DESCRIÇÃO

Caule: compr. curto(s). Folha: formando tanque não; em roseta(s) sim; filotaxia espiralada(s); forma da lâmina(s)
triangular(es); indumento da lâmina(s) denso(s) lepidoto(s); posição transversal(ais) da lâmina(s) ereta(s). Inflorescência:
tipo simples; orientação ereta(s); orientação das flor(es) na(s) raque polística(s); posição das flor(es) na(s) antese ereta(s);
forma das bráctea(s) floral(ais) ovada(s); bráctea(s) floral(ais) carenada(s) não; cor das bráctea(s) floral(ais) roxo.
Flor: conação das sépala(s) conata(s); simetria das sépala(s) simétrica(s); sépala(s) carenada(s) não; forma das pétala(s)
espatulada(s)/linear(es); cor das pétala(s) lilás/roxo; posição dos estame(s) em relação a(s) corola incluso(s).

DESCRIÇÃO ADICIONAL

Epífita, caule curto; cerca de 15cm florida; bainha pálida a arroxeada; limbo ereto, estreito-triangular, canaliculado, denso-
lepidoto; escapo ereto, esverdeado, glabro; Inflorescência simples; brácteas florais ovadas; Flores polísticas, sésseis, eretas;
sépalas lanceoladas, parcialmente conatas; pétalas linear a espatuladas, arroxeada; estames igualando as pétalas.
Baseada na obra original.

Forma de Vida
Erva

Substrato
Epífita

DISTRIBUIÇÃO

Nativa, é endêmica do Brasil

Domínios Fitogeográficos
Mata Atlântica

Tipos de Vegetação
Floresta Estacional Decidual

Distribuição Geográfica
Ocorrências confirmadas
Sul (Santa Catarina)

MATERIAL TESTEMUNHO

Seidel, A., 789, HB, MBM
Seidel, A., 789, MBM, 59378,  (MBM0059378), Santa Catarina
Seidel, A., 789, K,  (K000321869), Typus

2021
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Angiospermas Bromeliaceae A.Juss.

Tillandsia seleriana Mez
DISTRIBUIÇÃO

Cultivada, não é endêmica do Brasil

MATERIAL TESTEMUNHO

E. Langlassé, 94, P (P01760416)
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Angiospermas Bromeliaceae A.Juss.

Tillandsia setacea Sw.
Este tratamento é composto pelos seguintes táxons: Tillandsia setacea, .

Tem como sinônimo
heterotípico Diaphoranthema versicolor Beer
heterotípico Renealmia disticha L.
heterotípico Tillandsia bromoides Mez
heterotípico Tillandsia caespitosa Leconte
heterotípico Tillandsia calamifolia Salisb.
heterotípico Tillandsia monostachya Bartr.
heterotípico Tillandsia setacea  var.  tenuifolia Chapm.

DESCRIÇÃO

Caule: compr. curto(s). Folha: formando tanque não; em roseta(s) sim; filotaxia espiralada(s); forma da lâmina(s)
filiforme(s)/triangular(es); indumento da lâmina(s) lepidoto(s); posição transversal(ais) da lâmina(s) ereta(s). Inflorescência:
tipo simples/composta(s); orientação ereta(s); orientação das flor(es) na(s) raque dística(s); posição das flor(es) na(s) antese
ereta(s); forma das bráctea(s) floral(ais) ovada(s); bráctea(s) floral(ais) carenada(s) não; cor das bráctea(s) floral(ais)
avermelhada/castanho claro. Flor: conação das sépala(s) conata(s); simetria das sépala(s) simétrica(s); sépala(s) carenada(s)
sim; forma das pétala(s) linear(es); cor das pétala(s) roxo; posição dos estame(s) em relação a(s) corola exserto(s).

DESCRIÇÃO ADICIONAL

Epífita; caule coberto pelas folhas, em roseta densa. Bainha verde-argêntea, largo-ovada, lepidota, muitas vezes com quilha;
lâmina verde à argêntea na base, estreito-triangular, lepidota, ápice longo-atenuado. Inflorescência simples ou dístico-composta,
laxa; Brácteas florais avermelhadas, largo-ovadas, eretas, lepidotas, igualando ou excedendo as sépalas, ecarenadas. Flores
dísticas, sépalas avermelhadas, oblongo-elípticas, carenadas, conatas posteriormente, glabras; pétalas roxas, tubular-eretas,
lineares, ápice revoluto; Estames exsertos.

Forma de Vida
Erva

Substrato
Epífita

DISTRIBUIÇÃO

Nativa, não é endêmica do Brasil

Domínios Fitogeográficos
Amazônia

Tipos de Vegetação
Floresta Ombrófila (Floresta Pluvial)

Distribuição Geográfica
Ocorrências confirmadas
Norte (Pará)

MATERIAL TESTEMUNHO

E.F. Poeppig, s.n., P (P00372267)

BIBLIOGRAFIA

Smith, L., & Downs, J. (1977). Flora Neotropica. Tillandsioideae (Bromeliaceae). Monograph No. 14, Part 2.
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Angiospermas Bromeliaceae A.Juss.

Tillandsia simulata Small
DISTRIBUIÇÃO

Cultivada, não é endêmica do Brasil

MATERIAL TESTEMUNHO

Foster, MB, s.n., ICN,  (ICN00030280)
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Angiospermas Bromeliaceae A.Juss.

Tillandsia sprengeliana Klotzsch ex Mez
Tem como sinônimo
homotípico Anoplophytum sprengelianum Beer
heterotípico Tillandsia purpurea Spreng.
heterotípico Tillandsia thiekenii Ehlers

DESCRIÇÃO

Caule: compr. curto(s). Folha: formando tanque não; em roseta(s) sim; filotaxia espiralada(s); forma da lâmina(s)
triangular(es); indumento da lâmina(s) denso(s) lepidoto(s); posição transversal(ais) da lâmina(s) ereta(s)/reflexa(s).
Inflorescência: tipo simples/composta(s); orientação ereta(s); orientação das flor(es) na(s) raque polística(s); posição das
flor(es) na(s) antese ereta(s); forma das bráctea(s) floral(ais) ovada(s); bráctea(s) floral(ais) carenada(s) sim; cor das
bráctea(s) floral(ais) rósea. Flor: conação das sépala(s) conata(s); simetria das sépala(s) simétrica(s); sépala(s) carenada(s)
não; forma das pétala(s) elíptica(s); cor das pétala(s) lilás/rósea; posição dos estame(s) em relação a(s) corola incluso(s).

DESCRIÇÃO ADICIONAL

Planta florida 8,5-11cm de altura, isolada ou crescendo em pequenos agrupamentos, epífita, mesofítica. Raízes presentes
na planta adulta. Rizoma curto 1-2,5cm compr., não ramificado. Folhas ca. 35, 4,5-6,5cm compr., 0,6cm larg., polísticas,
densamente imbricadas, secundas ou as internas eretas e as externas reflexas, bainha 0,8-1,2cmlarg.,pouco distinta, orbicular;
lâmina 3-6cm compr., 0,5-0,7cm larg., estreitamente triangular, acuminada, carnosas, levemente canaliculada, densamente
lepidota, tricomas absorventes assimétricos, ultrapassando a margem foliar, acinzentados, conferindo à planta uma coloração
verde-acinzentadas. Escapo 2,5-5,0cm compr., igualando a roseta, tênue, ereto ou pouco recurvado, glabro; brácteas ca. 2cm
compr., 0,7cm larg., elípticas, longo-acuminadas, vermelho-pálidas, as inferiores foliáceas, maiores que os entrenós, imbricadas,
densamente lepidotas. Inflorescência 2,5-3,5cm compr., 3cm diâm., excedendo a roseta foliar, elíptica ou subglobosa, simples,
espiga, com ca. 10 flores polísticas ou em racemo, com 4-10 ramos, com 1-3 flores, sendo uma, rudimentar, estéril e apical, ramos
eretos ou levemente expandidos, raque glabra. Brácteas primárias ca. 2cm compr., igualando ou ultrapassando os ramos, ovais,
acuminadas, infladas, róseas, glabras ou lepidotas em direção ao ápice. Brácteas florais 1,0-1,8cm compr., 0,8-1,0cm larg.,
excedendo as sépalas, ovais, cuspidadas, as inferiores distintamente carenadas, membranáceas, glabras, vermelhas ou salmão.
Flores 1,8-2,0cm compr., sésseis. sépalas 0,9-1,3cm compr., 0,3cm larg., lanceoladas, as posteriores levemente concrescidas na
base, acuminadas, não carenadas, porém com uma nervura central espessa,  glabras, esverdeadas ou róseas. pétalas 1,5-2,0cm
compr., 0,25cm-0,35cm larg., elípticas, eretas na antese, formando uma corola fechada, brancas na base, róseas ou lilás em direção
ápice. estames 1,6cm compr., quase igual ao tamanho total das pétalas, inclusos; filetes 1,2-1,4cm compr., livres, achatados, não
plicados, eretos, brancos; anteras 0,2cm compr, 0,03cm lar., lineares, dorsifixas, castanho-amareladas. Ovário  0,2cm compr.,
1cm diâm.; estilete 0,8cm compr., branco.;  estigma 0,1cm compr., simples ereto, vermelho.
Tillandsia sprengeliana caracteriza-se pelas brácteas florais ovais, cuspidadas, carenadas, glabras e sépalas posteriores levemente
concrescidas, glabras e não carenadas. Possui hábito reduzido, caule curto, folhas densamente lepidotas e base da roseta
bulbiforme.  

Forma de Vida
Erva

Substrato
Epífita, Rupícola

DISTRIBUIÇÃO

Nativa, é endêmica do Brasil

Domínios Fitogeográficos
Cerrado, Mata Atlântica

Tipos de Vegetação
Campo Rupestre, Floresta Estacional Semidecidual, Floresta Ombrófila (Floresta Pluvial), Vegetação Sobre Afloramentos
Rochosos
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Angiospermas Bromeliaceae A.Juss.

Distribuição Geográfica
Ocorrências confirmadas
Nordeste (Bahia)
Sudeste (Espírito Santo, Rio de Janeiro)

MATERIAL TESTEMUNHO

Araújo, L.K.C., 3, HB

IMAGENS DE CAMPO/ILUSTRAÇÕES

Figura 1: Tillandsia sprengeliana Klotzsch ex Mez

Figura 2: Tillandsia sprengeliana Klotzsch ex Mez

BIBLIOGRAFIA

Smith, L. B. & Downs, R. J. 1977. Tillandsioideae (Bromeliaceae). Flora Neotrop. Monogr. 14(2)663-1492.
Tardivo, R. C. 2000. Revisão taxonômica de Tillandsia L. subgênero Anoplophytum (Beer) Baker (Bromeliaceae). Tese de
Doutorado, USP, São Paulo.
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Angiospermas Bromeliaceae A.Juss.

Tillandsia straminea Kunth
DISTRIBUIÇÃO

Cultivada, não é endêmica do Brasil

MATERIAL TESTEMUNHO

Bonpland, F.W.H.A. von Humboldt, 3496, P (P00753288), Typus
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Angiospermas Bromeliaceae A.Juss.

Tillandsia streptocarpa Baker
Este tratamento é composto pelos seguintes táxons: Tillandsia streptocarpa, .

Tem como sinônimo
heterotípico Tillandsia apoloensis Rusby
heterotípico Tillandsia bakeriana Britten
heterotípico Tillandsia condensata Baker
heterotípico Tillandsia duratii  subsp.  streptocarpa (Baker) Halda
heterotípico Tillandsia retrorsa Silveira
heterotípico Tillandsia soratensis Baker
heterotípico Tillandsia streptocarpa  var.  aureiflora Rauh
heterotípico Tillandsia streptocarpa  var.  filifolia Hassl.
heterotípico Tillandsia streptocarpa  var.  peruviana Ule
heterotípico Tillandsia streptocarpa  var.  pungens Chodat & Vischer

DESCRIÇÃO

Caule: compr. curto(s). Folha: formando tanque não; em roseta(s) não; filotaxia espiralada(s); forma da lâmina(s)
triangular(es); indumento da lâmina(s) denso(s) lepidoto(s); posição transversal(ais) da lâmina(s) contorcida(s)/patente(s)/
reflexa(s)/sub ereta(s). Inflorescência: tipo simples/composta(s); orientação ereta(s); orientação das flor(es) na(s) raque
dística(s); posição das flor(es) na(s) antese ereta(s); forma das bráctea(s) floral(ais) lanceolada(s)/ovada(s); bráctea(s)
floral(ais) carenada(s) não; cor das bráctea(s) floral(ais) esverdeada/rósea. Flor: conação das sépala(s) conata(s); simetria
das sépala(s) simétrica(s); sépala(s) carenada(s) não; forma das pétala(s) unguiculada(s); cor das pétala(s) azul/lilás/roxo;
posição dos estame(s) em relação a(s) corola incluso(s).

DESCRIÇÃO ADICIONAL

Epífitas ou rupícolas; caule coberto pelas bainhas foliares. Folhas subereta, a patente, ou reflexa ou contorcida; bainha
orbicular a ovada, glabrescente; lâmina verde-argêntea, estreito-triangular, canaliculada, densamente lepidota, ápice aciculado
e frequentemente recurvado. Pedúnculo ereto, coberto pelas brácteas; brácteas oval-lanceoladas, ultrapassando os entrenós,
lepidotas, ápice agudo a aristado. Inflorescência composta, raramente simples, ereta; Brácteas florais menores que as sépalas,
oval-lanceoladas, esverdeadas a róseas, ecarenadas, glabras. Flores dísticas; sépalas lanceoladas, conatas na base, maiores que as
brácteas, ecarenadas; pétalas azuis a púrpuras, unguiculadas, lobo expandido, orbicular, delicado; estames inclusos.

Forma de Vida
Erva

Substrato
Epífita, Rupícola

DISTRIBUIÇÃO

Nativa, não é endêmica do Brasil

Domínios Fitogeográficos
Amazônia, Caatinga, Cerrado, Mata Atlântica, Pampa

Tipos de Vegetação
Área Antrópica, Campo Rupestre, Cerrado (lato sensu), Floresta Ciliar ou Galeria, Floresta Estacional Decidual, Floresta
Estacional Semidecidual, Vegetação Sobre Afloramentos Rochosos

Distribuição Geográfica
Ocorrências confirmadas
Norte (Amazonas, Pará, Tocantins)
Nordeste (Alagoas, Bahia, Ceará, Paraíba, Pernambuco, Piauí, Rio Grande do Norte, Sergipe)
Centro-Oeste (Distrito Federal, Goiás, Mato Grosso do Sul, Mato Grosso)
Sudeste (Minas Gerais, São Paulo)
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Angiospermas Bromeliaceae A.Juss.

Sul (Paraná, Rio Grande do Sul)

MATERIAL TESTEMUNHO

R.F. Monteiro, 12, RB, 397093,  (RB00550539)
J.A. Siqueira Filho, 1539, HVASF, 397093 (HVASF4584), Pernambuco
C. Gay, 9093, P (P01641210)

IMAGENS DE CAMPO/ILUSTRAÇÕES

Figura 1: Tillandsia streptocarpa Baker

Figura 2: Tillandsia streptocarpa Baker
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Angiospermas Bromeliaceae A.Juss.

Figura 3: Tillandsia streptocarpa Baker

Figura 4: Tillandsia streptocarpa Baker

BIBLIOGRAFIA

Siqueira-Filho, J.A. & Leme, E.M.C. 2006. Fragmentos de Mata Atlântica do Nordeste: Biodiversidade, conservação e suas
bromélias. Andrea Jakobsson Estúdio Editorial Ltda., Rio de Janeiro. 416 p.
PAIXÃO-SOUZA, B. 2012. Taxonomia e Anatomia foliar do complexo Tillandsia streptocarpa Baker (Tillhandsia subg.
Phytarrhiza – Bromeliaceae) . Dissertação (Mestrado). Universidade Federal de Viçosa.
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Angiospermas Bromeliaceae A.Juss.

Tillandsia streptophylla Scheidw. ex
E.Morren
DISTRIBUIÇÃO

Cultivada, não é endêmica do Brasil

MATERIAL TESTEMUNHO

E.Bourgeau, 2191, P (P01641203)
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Angiospermas Bromeliaceae A.Juss.

Tillandsia stricta Sol.
Este tratamento é composto pelos seguintes táxons: Tillandsia stricta, Tillandsia stricta subsp. piniformis, Tillandsia stricta var.
stricta.

Tem como sinônimo
homotípico Anoplophytum strictum (Sol.) Beer
heterotípico Tillandsia stricta  var.  disticha L.B.Sm.

DESCRIÇÃO

Caule: compr. curto(s). Folha: formando tanque não; em roseta(s) sim; filotaxia espiralada(s); forma da lâmina(s)
triangular(es); indumento da lâmina(s) lepidoto(s)/denso(s) lepidoto(s); posição transversal(ais) da lâmina(s) ereta(s)/
secunda(s). Inflorescência: tipo simples; orientação ereta(s); orientação das flor(es) na(s) raque polística(s); posição das
flor(es) na(s) antese ereta(s); forma das bráctea(s) floral(ais) elíptica(s); bráctea(s) floral(ais) carenada(s) sim; cor das
bráctea(s) floral(ais) rosa forte(s)/rósea. Flor: conação das sépala(s) conata(s); simetria das sépala(s) simétrica(s); sépala(s)
carenada(s) sim; forma das pétala(s) elíptica(s); cor das pétala(s) azul/roxo; posição dos estame(s) em relação a(s) corola
incluso(s).

DESCRIÇÃO ADICIONAL

Planta epífita ou rupícola,florida 10-20cm de altura, epífita ou rupícola, mesofítica. Raízes presentes na planta adula. Rizoma
1-3cm compr., pouco desenvolvido. Folhas 20-30, 10-12cm compr., polísticas, rosuladas, formando uma roseta aberta, eretas,
secundas ou as internas eretas e as externas reflexas; bainha 0,6cm compr., 1cm larg., pouco evidente, oval, membranácea;
lâmina 10-15 cm compr., 0,5-1cm larg., triangular, lepidota, tricomas assimétricos, ultrapassando a margem foliar., coriácea.
Escapo 10 cm compr., 0,2cm diâm., ultrapassando o comprimento das folhas, tênue, pendente, glabro; brácteas 7, as inferiores
7,5cm compr., 0,8cm larg.,  as inferiores não foliáceas, róseas na base, verdes no ápice, maiores que os entrenós, as superiores
  5-7 cm compr., róseas. Inflorescência espiga, 4-7cm compr., cilíndrica, com ca.12-20 flores polísticas, raramente dísticas.
Brácteas florais elípticas, aristadas,  as inferiores ca. 4,5cm compr., 1,2cm larg.,  as superiores ca. 2cm compr., agudas, maiores
que as sépalas,  carenadas, densamente lepidotas, róseas. Flores 1,8cm compr., sésseis; sépalas 1,2cm compr., 0,3cm larg.,
oval-lanceoladas, igualmente conadas na base, membranáceas, carenadas, esparsamente lepidotas, róseas; pétalas 2cm compr.,
elípticas, margem inteira, obtusas, nervuras retas, reflexas na antese, formando uma corola aberta,  azuis ou roxas; estames
1,2-1,4cm compr., ultrapassando a parte basal das pétalas, inclusos; filetes 0,8-1cm compr., adnatos, achatados, plicados abaixo da
antera, região plicada ca. 0,2cm; anteras 0,4cm compr, lineares, basifixas. ovário 0,4cm compr., 0,2cm diâm.,oval; estilete 1,3cm
compr., ultrapassando o comprimento dos estames, estigma 0,1cm compr., simples ereto.

COMENTÁRIO

Tillandsia stricta pertence ao subgênero  Anoplophytum. Entre as espécies do grupo, é uma das mais encontradas em áreas
urbanas, epífita em árvores de praças e ruas.Caracteriza-se pelas folhas triangulares, pela inflorescência espiga com flores
polísticas, brácteas florais inferiores aristadas e pétalas elípticas azuis ou roxas. No entanto, é uma planta muito variável no
tamanho e na coloração das folhas dependendo da quantidade de tricomas apresentados. As brácteas florais são róseas, no entanto,
após o término da floração, tornam-se brancas e assim permanecem até a formação dos frutos. 

Forma de Vida
Erva

Substrato
Epífita, Rupícola

DISTRIBUIÇÃO

Nativa, não é endêmica do Brasil

Domínios Fitogeográficos
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Angiospermas Bromeliaceae A.Juss.

Caatinga, Cerrado, Mata Atlântica, Pampa

Tipos de Vegetação
Área Antrópica, Campo Rupestre, Cerrado (lato sensu), Floresta Ciliar ou Galeria, Floresta Estacional Decidual, Floresta
Estacional Semidecidual, Floresta Ombrófila (Floresta Pluvial), Floresta Ombrófila Mista, Manguezal, Restinga, Vegetação Sobre
Afloramentos Rochosos

Distribuição Geográfica
Ocorrências confirmadas
Nordeste (Alagoas, Bahia, Ceará, Paraíba, Pernambuco, Rio Grande do Norte, Sergipe)
Centro-Oeste (Distrito Federal, Goiás, Mato Grosso do Sul, Mato Grosso)
Sudeste (Espírito Santo, Minas Gerais, Rio de Janeiro, São Paulo)
Sul (Paraná, Rio Grande do Sul, Santa Catarina)

CHAVE DE IDENTIFICAÇÃO

1.Folhas polísticas, rosuladas, as externas reflexas e as internas eretas, formando uma roseta aberta..........T. stricta subsp. stricta
1.Folhas polísticas, rosuladas, folhas fortemente secundas, formando uma roseta fechada, quase bulbosa......T. stricta subsp.
piniformis

MATERIAL TESTEMUNHO

Firmino, A.D., 1694, VIES (VIES046948), Espírito Santo
J.A. Siqueira-Filho, 1450, UFP, Pernambuco
L.L. Giacomin, 1376, RB, 547184,  (RB00710105)

IMAGENS DE CAMPO/ILUSTRAÇÕES

Figura 1: Tillandsia stricta Sol.
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Angiospermas Bromeliaceae A.Juss.

Figura 2: Tillandsia stricta Sol.

Figura 3: Tillandsia stricta Sol.

Figura 4: Tillandsia stricta Sol.
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Angiospermas Bromeliaceae A.Juss.

Figura 5: Tillandsia stricta Sol.
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Angiospermas Bromeliaceae A.Juss.

Tillandsia stricta Sol. var. stricta
Tem como sinônimo
heterotípico Anoplophytum bicolor Beer
heterotípico Anoplophytum krameri (André) E.Morren ex Baker
heterotípico Anoplophytum strictum  var.  krameri André
heterotípico Tillandsia conspersa Miq.
heterotípico Tillandsia krameri Baker
heterotípico Tillandsia langsdorffii Mez
heterotípico Tillandsia montana Reitz
heterotípico Tillandsia pulchella  var.  rosea (Lindl.) Mez
heterotípico Tillandsia rosea Lindl.
heterotípico Tillandsia stricta  var.  albiflora H.Hrom. & Rauh
heterotípico Tillandsia stricta  var.  krameri (André) Mez

DESCRIÇÃO

Tillandsia stricta var. stricta é uma planta variável em tamanho desde 5cm até 20cm, na coloração de suas folhas, desde verdes,
acinzentadas até esbranquiçadas, dependendo do ambiente em que se encontra e da quantidade de tricomas apresentados. No
entanto, se caracteriza pelas folhas sempre triangulares, variando apenas na largura (0,5-1cm), brácteas florais longo caudadas e
pétalas elípticas, azuis ou roxas.

Forma de Vida
Erva

Substrato
Epífita

DISTRIBUIÇÃO

Nativa, não é endêmica do Brasil

Domínios Fitogeográficos
Cerrado, Mata Atlântica

Tipos de Vegetação
Campo Rupestre, Floresta Ciliar ou Galeria, Floresta Estacional Decidual, Floresta Ombrófila (Floresta Pluvial), Vegetação Sobre
Afloramentos Rochosos

Distribuição Geográfica
Ocorrências confirmadas
Nordeste (Alagoas, Bahia, Ceará, Paraíba, Pernambuco, Rio Grande do Norte, Sergipe)
Centro-Oeste (Distrito Federal, Goiás, Mato Grosso do Sul, Mato Grosso)
Sudeste (Espírito Santo, Minas Gerais, Rio de Janeiro, São Paulo)
Sul (Paraná, Rio Grande do Sul, Santa Catarina)

MATERIAL TESTEMUNHO

G. Martinelli, 15304, RB
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Tillandsia stricta subsp. piniformis Rauh
ex Ehlers & H. Heidt
DESCRIÇÃO

Tillandsia stricta subsp. piniformis é uma planta exclusivamente rupícola, possui folhas triangulas, fortemente secundas,
densamente lepidotas; inflorescência simples, flores polísticas, brácteas florais longo-caudadas, pétalas azuis. Os espécimes são
encontrados entre 900-1200 m.s.m, no Morro do Chapéu, no estado da Bahia. 
De acordo com Souza (2020)  existem diferenças nos grãos-de-pólen deste táxon (forma suboblata, ornamentação  reticulada-
heterobrocada e lúmen com báculos ausentes) e da subespécie típica (forma suboblata, ornamentação microreticulada e  poucos
báculos).

Forma de Vida
Erva

Substrato
Rupícola

DISTRIBUIÇÃO

Nativa, é endêmica do Brasil

Domínios Fitogeográficos
Caatinga

Tipos de Vegetação
Campo Rupestre

Distribuição Geográfica
Ocorrências confirmadas
Nordeste (Bahia)

MATERIAL TESTEMUNHO

R. Ehlers, s.n., RB (00823055), Bahia, Typus
A. Hofacker, 611, WU, Bahia, Typus

BIBLIOGRAFIA

Ehlers, R. 2013. A new, but familiar jewel from Brazil - Tillandsia stricta subsp. piniformis. Die Bromelie 3: 109-115.
Souza, S.O. 2020. Aspectos morfoanatômicos e reprodutivos de Tillandsia L. (Bromeliaceae) ocorrentes na Bahia, Brasil.
Dissertação de Mestrado, PPG em Recursos Genéticos vegetais. Universidade Federal do Recôncavo da Bahia. Bahia. 
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Tillandsia sucrei E.Pereira
DESCRIÇÃO

Caule: compr. curto(s). Folha: formando tanque não; em roseta(s) não; filotaxia espiralada(s); forma da lâmina(s)
triangular(es); indumento da lâmina(s) denso(s) lepidoto(s); posição transversal(ais) da lâmina(s) ereta(s)/secunda(s).
Inflorescência: tipo composta(s); orientação ereta(s); orientação das flor(es) na(s) raque polística(s); posição das flor(es)
na(s) antese ereta(s); forma das bráctea(s) floral(ais) ovada(s); bráctea(s) floral(ais) carenada(s) sim; cor das bráctea(s)
floral(ais) rósea. Flor: conação das sépala(s) conata(s); simetria das sépala(s) simétrica(s); sépala(s) carenada(s) sim; forma
das pétala(s) espatulada(s); cor das pétala(s) rósea; posição dos estame(s) em relação a(s) corola incluso(s).

DESCRIÇÃO ADICIONAL

Tillandsia sucrei é uma espécie rupícola, isolada ou formando pequenas touceira,  3-6cm altura, florida.  Raízes presentes na
planta adulta, ca.0,1cm  diâm., castanho-escuras. Rizoma 1-3cm 0,3cm diâm., castanho-escuro. Folhas 20-45, 4-8cm compr.,
arranjadas laxamente,  eretas ou levemente secundas, as externas fortemente reflexas, verde-prateadas; bainha indistinta, ca.
0,1cm compr., 0,6-1,0cm larg., largamente triangulares, branco lepidota, glabra na base; lâmina 3-5cm compr., 0,4-0,7cm larg.,
estreitamente triangular, aguda ou atenuada,  involuta, densamente lepidota em ambas as faces. Escapo 2-3cm compr., ereto,
usualmente menor que comprimento das folhas; brácteas 3-4, 3-5cm compr., 2-3cm larg., subfoliáceas, imbricadas, cobrindo
totalmente o escapo, róseas. Inflorescência racemo, 1,0-3,5cm compr., 2,5-3 cm diâm., composta de 3-9 ramos. Brácteas
primárias ca. 2,3-3cm compr., 0,2cm larg., levemente menor ou igual ao comprimento das espigas, elípticas ou ovais, agudas,
densamente branco lepidotas, róseas. Ramos  2,5-3cm compr., laxos, 2-5 flores, geralmente com um botão terminal estéril.
Brácteas florais 0,8-1,4cm compr., 5-8cm larg., ovais, acuminadas, carenadas, densamente branco lepidotas, róseas. Flores
2,8-3cm compr., pediceladas; pedicelo 0,4cm compr.,  sépalas 1,2-1,5cm compr., 0,3-0,4cm larg., lanceoladas, agudas, a anterior
livre, as posteriores carenadas e conadas na base por 0,4-0,5cm, branco-lepidotas, róseas; pétalas 1,5-2,3cm compr., 0,6cm larg.
no ápice espatuladas, reflexas na antese, nervação sinuosa, róseo-escuras; estames 1,6cm compr., inclusos, igualando a parte basal
das pétalas, livres; filetes 1,2cm compr., achatados, plicados abaixo da antera, região plicada ca. 0,2cm compr., anteras 0,3cm
compr., lineares, dorsifixas, versáteis; ovário 0,4cm compr., 0,3cm diâm., estilete 1,2cm compr., maior que o comprimento dos
estames, estigma 0,1cm compr., simples ereto.

COMENTÁRIO

Tillandsia sucrei  pertence ao subgênero Anoplophytum, é endêmica do Brasil, encontrada somente no Rio de Janeiro.
Assemelha-se a Tillandsia brachyphylla pelas folhas canaliculadas e pela corola rósea com nervuras sinuosas. Mas pode ser
diferenciada pela base da roseta ampla, não bulbiforme e pelos estames com filetes plicados.

Forma de Vida
Erva

Substrato
Rupícola

DISTRIBUIÇÃO

Nativa, é endêmica do Brasil

Domínios Fitogeográficos
Mata Atlântica

Tipos de Vegetação
Vegetação Sobre Afloramentos Rochosos

Distribuição Geográfica
Ocorrências confirmadas
Sudeste (Rio de Janeiro)
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MATERIAL TESTEMUNHO

D. Sucre, 1715, RB, Typus

BIBLIOGRAFIA

Benzing, D. H. 2000. Bromeliaceae: profile of an adaptative radiation. Cambridge University Press, Cambridge.
Tardivo, R. C. 2002. Revisão taxonômica de Tillandsia L. subg. Anoplophytum (Beer) Baker (Bromeliaceae). Tese de
Doutorado. Universidade de São Paulo, São Paulo. 
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Tillandsia tectorum E.Morren
DISTRIBUIÇÃO

Cultivada, não é endêmica do Brasil

MATERIAL TESTEMUNHO

I. M. Sánchez Vega, 3655, F, V0411486F,  (V0411486F)
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Angiospermas Bromeliaceae A.Juss.

Tillandsia tenuifolia L.
Este tratamento é composto pelos seguintes táxons: Tillandsia tenuifolia, .

Tem como sinônimo
homotípico Tillandsia tenuifolia  L. var.  tenuifolia
heterotípico Diaphoranthema subulata (Vell.) Beer
heterotípico Diaphoranthema triflora (Vell.) Beer
heterotípico Tillandsia appariciana E.Pereira
heterotípico Tillandsia astragaloides Mez
heterotípico Tillandsia autumnalis F.Muell.
heterotípico Tillandsia brachypodia Mez
heterotípico Tillandsia cyanescens Mez
heterotípico Tillandsia firmula Mez
heterotípico Tillandsia pernambucensis E.Pereira
heterotípico Tillandsia pityphylla Mart. ex Schult. & Schult.f.
heterotípico Tillandsia pseudomontana W.Weber & Ehlers
heterotípico Tillandsia pseudostricta Chodat & Vischer
heterotípico Tillandsia pulchella  var.  disticha L.B.Sm.
heterotípico Tillandsia pulchella  var.  pityphylla (Mart. ex Schult. & Schult.f.) Mez
heterotípico Tillandsia pulchella  var.  saxicola L.B.Sm.
heterotípico Tillandsia pulchella  var.  surinamensis Mez
heterotípico Tillandsia pulchella  var.  vaginata (Wawra) A.Cast.
heterotípico Tillandsia pulchella Hook.
heterotípico Tillandsia pulchra  var.  amoenum Baker
heterotípico Tillandsia pulchra  var.  patens Wittm.
heterotípico Tillandsia pulchra  var.  vaginata Wawra
heterotípico Tillandsia pulchra Hook.
heterotípico Tillandsia stricta  var.  caulescens Baker
heterotípico Tillandsia subulata Vell.
heterotípico Tillandsia tenuifolia  var.  disticha (L.B.Sm.) L.B.Sm.
heterotípico Tillandsia tenuifolia  var.  dungsiana E.Pereira
heterotípico Tillandsia tenuifolia  var.  saxicola (L.B.Sm.) L.B.Sm.
heterotípico Tillandsia tenuifolia  var.  strobiliformis Ehlers
heterotípico Tillandsia tenuifolia  var.  surinamensis (Mez) L.B.Sm.
heterotípico Tillandsia tenuifolia  var.  vaginata (Wawra) L.B.Sm.
heterotípico Tillandsia triflora Vell.
Anoplophytum amoenum E.Morren
Anoplophytum brachypodium E.Morren ex Baker
Anoplophytum pulchellum (Hook.) Beer

DESCRIÇÃO

Caule: compr. longo(s). Folha: formando tanque não; em roseta(s) não; filotaxia espiralada(s); forma da lâmina(s)
lanceolada(s)/linear(es)/triangular(es); indumento da lâmina(s) lepidoto(s); posição transversal(ais) da lâmina(s) ereta(s)/
secunda(s)/sub ereta(s). Inflorescência: tipo simples; orientação ereta(s); orientação das flor(es) na(s) raque polística(s);
posição das flor(es) na(s) antese ereta(s); forma das bráctea(s) floral(ais) ovada(s); bráctea(s) floral(ais) carenada(s) sim;
cor das bráctea(s) floral(ais) rósea. Flor: conação das sépala(s) conata(s); simetria das sépala(s) simétrica(s); sépala(s)
carenada(s) sim; forma das pétala(s) elíptica(s)/espatulada(s); cor das pétala(s) azul/branca/lilás/rósea; posição dos estame(s)
em relação a(s) corola incluso(s).

DESCRIÇÃO ADICIONAL

 Planta epífita ou rupícola, mesofítica ou xerofítica, florida 8-55 cm de altura, isolada ou formando touceiras, com aspecto
bastante variável. Raízes presentes na planta adulta. Rizoma 8-38cm compr., 0,3-0,8cm diâm., simples ou ramificado. Folhas
5-8cm compr., polísticas ao longo do caule, eretas, secundas ou as internas eretas e as externas eflexas; bainha ditinta, ca. 1cm
compr., 0,8cm larg., elíptica; lâmina linear lanceolada, triangular ou triangular lanceolada, carnosa ou coriácea, lepidota, tricomas
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simétricos, não ultrapassando a margem foliar. Escapo 7-7,5cm compr., maior, menor ou igual ao comprimento das folhas,
ereto ou levemente recurvado; brácteas 5, as inferiores ca. 6cm compr., foliáceas, maiores que os entrenós, as superiores ca.
2-3cm compr., róseas. Inflorescência espiga, ca. 3cm compr., com 6-8 flores polísticas ou díticas; raque glabra. Bráctea floral
1,8cm-2,0cm compr., 0,8cm larg., oval, acuminada, carenada em direção ao ápice, densamente lepidota, róseas, com margens
esbranquiçadas. Flores 1,8-2,0cm compr, sésseis;  sépalas 1,4cm compr, 0,3cm larg., lanceoladas, a anterior livre, as posteriores
fortemente conadas por ca. 1cm, carenadas, glabras, róseas; pétalas 1,8cm compr., 0,4cm larg., elípticas ou espatuladas, ápice
geralmente truncado, reflexas na antese, formando uma corola aberta, nervuras retas, brancas, róseas, azuladas ou até lilases;
estames ca. 1,2cm compr., igualando a parte basal das pétalas, inclusos; filetes 0,9cm compr., livres, achatados, fortemente
plicados na porção mediana, região plicada ca. 0,3cm; anteras ca. 0,3cm compr., lineares, basifixas, amarelas; ovário0,3cm
compr., ca. 0,1cm diâm., oval; estilete ca. 0,7cm compr., estigma 0,1cm compr, trilobado, simples-ereto.

COMENTÁRIO

Tillandsia tenuifolia pertence ao subgênero Anoplophytum.  A espécie apresenta polimorfismo acentuado,  adaptações com as
condições ambientais. Plantas mesofíticas possuem um caule longo, com ou sem ramificações laterais, as folhas são mais longas
e eretas. Plantas rupícolas, heliófilas e xerofíticas, apresentam tamanho reduzido, folhas secundas e coriáceas.  O escapo pode ser
incluso ou exserto, as pétalas elípticas ou espatuladas com ápice truncado ou obtuso, brancas, róseas, azuladas ou lilases. 

Forma de Vida
Erva

Substrato
Epífita, Rupícola

DISTRIBUIÇÃO

Nativa, não é endêmica do Brasil

Domínios Fitogeográficos
Amazônia, Caatinga, Cerrado, Mata Atlântica

Tipos de Vegetação
Área Antrópica, Campo Rupestre, Cerrado (lato sensu), Floresta Ciliar ou Galeria, Floresta Estacional Semidecidual, Floresta
Ombrófila (Floresta Pluvial), Vegetação Sobre Afloramentos Rochosos

Distribuição Geográfica
Ocorrências confirmadas
Nordeste (Alagoas, Bahia, Ceará, Paraíba, Pernambuco, Sergipe)
Centro-Oeste (Distrito Federal, Goiás, Mato Grosso do Sul, Mato Grosso)
Sudeste (Espírito Santo, Minas Gerais, Rio de Janeiro, São Paulo)
Sul (Paraná, Rio Grande do Sul, Santa Catarina)

MATERIAL TESTEMUNHO

R.C. Forzza, 3137, RB, 400482 (00550765), Minas Gerais
Bernacci, L.C., 28403, UEC, 62925,  (UEC043511), São Paulo
G. Martinelli, 1903, RB, 183532,  (RB00242384)
Funez, L.A., .1946, FURB, 40769 (FURB20005), Santa Catarina
J.L. Waechter, 2470, PEL (PEL0001673), Rio Grande do Sul

IMAGENS DE CAMPO/ILUSTRAÇÕES
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Figura 1: Tillandsia tenuifolia L.

Figura 2: Tillandsia tenuifolia L.

Figura 3: Tillandsia tenuifolia L.
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Figura 4: Tillandsia tenuifolia L.

Figura 5: Tillandsia tenuifolia L.

Figura 6: Tillandsia tenuifolia L.

2044

Coleção Flora do Brasil 2020 - Jardim Botânico do Rio de Janeiro

https://imagemcampo.jbrj.gov.br/producao%2Fimagens_de_campo%2F718993.jpg
https://imagemcampo.jbrj.gov.br/producao%2Fimagens_de_campo%2F299169921.jpg
https://imagemcampo.jbrj.gov.br/producao%2Fimagens_de_campo%2F299169923.jpg


Angiospermas Bromeliaceae A.Juss.

Figura 7: Tillandsia tenuifolia L.
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Tillandsia toropiensis Rauh
DESCRIÇÃO

Caule: compr. longo(s). Folha: formando tanque não; em roseta(s) não; filotaxia espiralada(s); forma da lâmina(s)
triangular(es); indumento da lâmina(s) lepidoto(s); posição transversal(ais) da lâmina(s) sub ereta(s). Inflorescência: tipo
simples; orientação ereta(s); orientação das flor(es) na(s) raque dística(s); posição das flor(es) na(s) antese ereta(s); forma
das bráctea(s) floral(ais) lanceolada(s); bráctea(s) floral(ais) carenada(s) não; cor das bráctea(s) floral(ais) avermelhada.
Flor: conação das sépala(s) conata(s); simetria das sépala(s) simétrica(s); sépala(s) carenada(s) sim; forma das pétala(s)
elíptica(s); cor das pétala(s) azul/branca; posição dos estame(s) em relação a(s) corola incluso(s).

DESCRIÇÃO ADICIONAL

Tillandsia toropiensis pertence ao subgênero Anoplophytum, considerada endêmica do Sul do Brasil, encontrada até o momento,
no Rio Grande do Sul. 

Forma de Vida
Erva

Substrato
Rupícola

DISTRIBUIÇÃO

Nativa, é endêmica do Brasil

Domínios Fitogeográficos
Mata Atlântica

Tipos de Vegetação
Floresta Ciliar ou Galeria, Vegetação Sobre Afloramentos Rochosos

Distribuição Geográfica
Ocorrências confirmadas
Sul (Rio Grande do Sul)

MATERIAL TESTEMUNHO

Rauh, W., 56059, HEID
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Tillandsia tricholepis Baker
Este tratamento é composto pelos seguintes táxons: Tillandsia tricholepis, .

Tem como sinônimo
heterotípico Tillandsia polytrichoides E.Morren
heterotípico Tillandsia tricholepis  var.  argentea Hassl.

DESCRIÇÃO

Caule: compr. longo(s). Folha: formando tanque não; em roseta(s) não; filotaxia espiralada(s); forma da lâmina(s)
triangular(es); indumento da lâmina(s) lepidoto(s); posição transversal(ais) da lâmina(s) sub ereta(s). Inflorescência: tipo
simples; orientação ereta(s); orientação das flor(es) na(s) raque dística(s); posição das flor(es) na(s) antese ereta(s); forma
das bráctea(s) floral(ais) ovada(s); bráctea(s) floral(ais) carenada(s) não; cor das bráctea(s) floral(ais) esverdeada. Flor:
conação das sépala(s) conata(s); simetria das sépala(s) simétrica(s); sépala(s) carenada(s) não; forma das pétala(s) linear(es);
cor das pétala(s) amarela; posição dos estame(s) em relação a(s) corola incluso(s).

DESCRIÇÃO ADICIONAL

Epífita, caule único à multi-ramificado, mais longo que as folhas; Folhas densamente polísticas, lanceoladas, lepidotas; bainha
largo-ovada, lepidota; lâmina verde, estreito-triangular, involuta, lepidota. Pedúnculo curto, menor que o caule, linear ou flexuoso;
brácteas oval-lanceoladas, cobrindo maior parte do pedúnculo, lepidotas. Inflorescência simples, muitas vezes flor estéril
presente no ápice da inflorescência; raque flexuosa. Brácteas florais largo-ovadas, lepidotas. Flores 1-5, dísticas; sépalas verdes,
lanceoladas, ápice agudo, conatas na base, glabras à lepidotas; pétalas amarelas, lineares, ápice obtuso, revoluto; estames inclusos
na corola, anteras basifixas, lineares; ovário prismático, estilete curto e delgado. Fruto cilíndrico, delgado, ápice obtuso. Sementes
fusiformes, estreitas.

Forma de Vida
Erva

Substrato
Epífita

DISTRIBUIÇÃO

Nativa, não é endêmica do Brasil

Domínios Fitogeográficos
Caatinga, Cerrado, Mata Atlântica, Pampa, Pantanal

Tipos de Vegetação
Área Antrópica, Caatinga (stricto sensu), Cerrado (lato sensu), Floresta Ciliar ou Galeria, Floresta Estacional Semidecidual,
Floresta Ombrófila (Floresta Pluvial), Vegetação Sobre Afloramentos Rochosos

Distribuição Geográfica
Ocorrências confirmadas
Nordeste (Bahia, Ceará, Paraíba, Pernambuco, Rio Grande do Norte)
Centro-Oeste (Mato Grosso do Sul, Mato Grosso)
Sudeste (Minas Gerais, Rio de Janeiro, São Paulo)
Sul (Paraná, Rio Grande do Sul)
Possíveis ocorrências
Sudeste (Espírito Santo)
Sul (Santa Catarina)

MATERIAL TESTEMUNHO

G. Martinelli, 15248, RB, 415699,  (RB00140899), São Paulo
A.C. Brade, 20620, RB, 77533 (RB00257589), Rio de Janeiro
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Angiospermas Bromeliaceae A.Juss.

IMAGENS DE CAMPO/ILUSTRAÇÕES

Figura 1: Tillandsia tricholepis Baker

Figura 2: Tillandsia tricholepis Baker

Figura 3: Tillandsia tricholepis Baker
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Angiospermas Bromeliaceae A.Juss.

Figura 4: Tillandsia tricholepis Baker
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Angiospermas Bromeliaceae A.Juss.

Tillandsia tricolor Schltdl. & Cham.
DISTRIBUIÇÃO

Cultivada, não é endêmica do Brasil

MATERIAL TESTEMUNHO

E. Bourgeau, 2828, P (P01641644)

2050

Coleção Flora do Brasil 2020 - Jardim Botânico do Rio de Janeiro



Angiospermas Bromeliaceae A.Juss.

Tillandsia turneri Baker
Este tratamento é composto pelos seguintes táxons: Tillandsia turneri, Tillandsia turneri var. orientalis.

DESCRIÇÃO

Caule: compr. curto(s). Folha: formando tanque não; em roseta(s) sim; filotaxia espiralada(s); forma da lâmina(s)
triangular(es); indumento da lâmina(s) denso(s) lepidoto(s); posição transversal(ais) da lâmina(s) ereta(s). Inflorescência:
tipo simples/composta(s); orientação ereta(s); orientação das flor(es) na(s) raque polística(s); posição das flor(es) na(s)
antese ereta(s); forma das bráctea(s) floral(ais) ovada(s); bráctea(s) floral(ais) carenada(s) sim; cor das bráctea(s) floral(ais)
avermelhada. Flor: conação das sépala(s) conata(s); simetria das sépala(s) simétrica(s); sépala(s) carenada(s) sim; forma das
pétala(s) espatulada(s); cor das pétala(s) lilás/roxo; posição dos estame(s) em relação a(s) corola incluso(s).

DESCRIÇÃO ADICIONAL

Planta 5-50cm altura, epífita. Caule curto. Folhas 20-50cm compr., 1,5-3cm lar., formando uma roseta tubulosa, bainha larga,
elíptica, marrom, densamente lepidota, lâminas estreitamente triangulares, cinéreo-lepidota. Escapo floral curto, robusto,
brácteas foliáceas, densamente imbricadas. Inflorescência simples ou composta, compacta a sublaxa,  oval a subcilíndrica,
10-30cm compr., 6-7cm diâm., brácteas primárias largamente elípticas, foliáceas, as inferiores igualando ou excedendo as
espigas, as superiores menores e apiculadas; espigas 4-6cm compr., lanceoladas, complanadas. Brácteas florais 1,8-3cm compr.,
ovais, densamente imbricadas, agudas, carenadas, glabras a levemente lepidotas próximo ao ápice. Flores subsésseis; sépalas
1,3-2cm compr., elípticas, carenadas, as posteriores fortemente conatas; pétalas eretas, ca. 2,5cm, espatuladas, violáceas; estames
inclusos. 

COMENTÁRIO

Tillandsia turneri é uma planta epífita,  nativa na Floresta Amazônica no Norte do Brasil, ocorrendo também na Colômbia,
Venezuela e Guiana entre 1.320-2.300m de altitude. A variação da inflorescência desde simples a composta, compacta a sublaxa,
levou a descrição de variedades: Tillandsia turneri var. turneri citada apenas para Colômbia e Venezuela, Tillandsia turneri var.
patens  conhecida apenas pelo material Typus, coletado na Venezuela e Tillandsia turneri  var. orientalis que habita  a região
Norte do Brasil e a Venezuela. 

Forma de Vida
Erva

Substrato
Epífita

DISTRIBUIÇÃO

Nativa, não é endêmica do Brasil

Domínios Fitogeográficos
Amazônia

Tipos de Vegetação
Floresta Ombrófila (Floresta Pluvial), Savana Amazônica

Distribuição Geográfica
Ocorrências confirmadas
Norte (Acre, Amazonas)

MATERIAL TESTEMUNHO

Appun, C., 1416, K,  (K000321801)
R.C. Forzza, 7138, RB, 35114 (RB00770040), Amazonas
B. Maguire, 60542, INPA, 35114,  (INPA0035114), Amazonas
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Angiospermas Bromeliaceae A.Juss.
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Angiospermas Bromeliaceae A.Juss.

Tillandsia turneri var. orientalis L.B.Sm.
Tem como sinônimo
heterotípico Tillandsia multiflora Mez
heterotípico Tillandsia multifolia Mez
heterotípico Tillandsia rhodocincta Baker

DESCRIÇÃO

Tillandsia turneri var. orientalis se caracteriza pelo porte menor, 15-40cm altura, pela inflorescência simples ou composta por
poucos espigas e pelas sépalas também menores, ca. 1,5cm.

Forma de Vida
Erva

Substrato
Epífita

DISTRIBUIÇÃO

Nativa, não é endêmica do Brasil

Domínios Fitogeográficos
Amazônia

Tipos de Vegetação
Floresta Ombrófila (Floresta Pluvial), Savana Amazônica

Distribuição Geográfica
Ocorrências confirmadas
Norte (Acre, Amazonas)
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Angiospermas Bromeliaceae A.Juss.

Tillandsia usneoides (L.) L.
Este tratamento é composto pelos seguintes táxons: Tillandsia usneoides, .

Tem como sinônimo
basiônimo Renealmia usneoides L.
homotípico Dendropogon usneoides (L.) Raf.
homotípico Strepsia usneoides (L.) Nutt. ex Steud.
heterotípico Tillandsia crinita Willd. ex Beer
heterotípico Tillandsia filiformis Lodd. Cat. ex Schult.f.
heterotípico Tillandsia trichoides Kunth
heterotípico Tillandsia usneoides  var.  cretacea (Mez) Mez
heterotípico Tillandsia usneoides  var.  ferruginea (André) A.Cast.

DESCRIÇÃO

Caule: compr. longo(s). Folha: formando tanque não; em roseta(s) não; filotaxia dística(s); forma da lâmina(s) linear(es)/
triangular(es); indumento da lâmina(s) denso(s) lepidoto(s); posição transversal(ais) da lâmina(s) patente(s). Inflorescência:
tipo uniflora; orientação ereta(s); orientação das flor(es) na(s) raque dística(s); posição das flor(es) na(s) antese ereta(s);
forma das bráctea(s) floral(ais) ovada(s); bráctea(s) floral(ais) carenada(s) não; cor das bráctea(s) floral(ais) esverdeada.
Flor: conação das sépala(s) conata(s); simetria das sépala(s) simétrica(s); sépala(s) carenada(s) não; forma das pétala(s)
linear(es); cor das pétala(s) azul/esverdeada; posição dos estame(s) em relação a(s) corola incluso(s).

DESCRIÇÃO ADICIONAL

 Planta florida 7cm alt., epífita, mesofítica, apresenta reprodução vegetativa com crescimento geotrópico positivo com modelo
de crescimento dicotômico escorpióide, no qual o desenvolvimento caulinar alterna com nós sucessivos, formando extensas
“cortinas” pendentes nas árvores. Raízes ausentes na fase adulta. Caule filiforme, foliáceo, entrenós ca 6-7cm compr. Folhas
2-3, patentes, dísticas, imbricadas; bainha  ampletiva; lâmina 3-5cm compr., filiforme, ápice aciculado, tricomas assimétricos
ultrapassando a margem foliar, densamente lepidota. Escapo floral inconspícuo, ramo dominante ca. 1,8cm compr., menor
que o comprimento das folhas, ereto, delicado, filiforme, lepidoto; brácteas 2, a externa 3cm compr., a interna 1,5cm compr.,
imbricadas, filiformes, lepidotas, verde ou marrom. Inflorescência uniflora; bráctea floral 0,3cm compr., menor que as sépalas,
elíptica, ápice acuminado, lepidota no ápice, marrom ou verde; flor  1-1,2 cm compr., séssil; sépalas 0,6cm compr., 0,2cm
larg., a anterior livre, as posteriores conadas, lanceoladas, glabras, base verde, ápice vinoso; pétalas 1cm compr., 0,2cm larg.,
espatuladas, ápice atenuado, reflexas na antese, verde-amareladas; estames ca 0,8cm compr., inclusos, filetes 0,6cm compr.,
eretos, não plicados, achatados, anteras lineares, basifixas,não versáteis, ovário 0,3cm compr., 0,2cm diâm., oval, estilete 0,3cm
compr., curto, estigma 0,1cm compr., trilobado, simples-ereto.
A floração ocorre somente em outubro a novembro e os frutos de dezembro a março.
 
 

COMENTÁRIO

Tillandsia usneoides  enquadra-se no  subg. Diaphoranthema. Apresenta flores terminais, pouco atrativas, verde a amareladas,
com um curto período de floração, apenas entre outubro-novembro. É uma espécie atmosférica, considerada bioindicadora de
mercúrio (Alves et al., 2008).

Forma de Vida
Erva

Substrato
Epífita

DISTRIBUIÇÃO

Nativa, não é endêmica do Brasil
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Angiospermas Bromeliaceae A.Juss.

Domínios Fitogeográficos
Amazônia, Caatinga, Cerrado, Mata Atlântica, Pampa

Tipos de Vegetação
Área Antrópica, Caatinga (stricto sensu), Campo de Altitude, Cerrado (lato sensu), Floresta Ciliar ou Galeria, Floresta Estacional
Decidual, Floresta Estacional Perenifólia, Floresta Estacional Semidecidual, Floresta Ombrófila (Floresta Pluvial), Floresta
Ombrófila Mista, Manguezal, Restinga, Vegetação Sobre Afloramentos Rochosos

Distribuição Geográfica
Ocorrências confirmadas
Norte (Acre, Pará)
Nordeste (Alagoas, Bahia, Ceará, Maranhão, Paraíba, Pernambuco, Piauí, Rio Grande do Norte, Sergipe)
Centro-Oeste (Goiás)
Sudeste (Espírito Santo, Minas Gerais, Rio de Janeiro, São Paulo)
Sul (Paraná, Rio Grande do Sul, Santa Catarina)

MATERIAL TESTEMUNHO

Pinheiro, F.C., 37, RB, 321097,  (RB00259733), Rio de Janeiro
Pontes, R.A., 186, RB, 54368 (RB00354647), Pará

IMAGENS DE CAMPO/ILUSTRAÇÕES

Figura 1: Tillandsia usneoides (L.) L.

Figura 2: Tillandsia usneoides (L.) L.
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Angiospermas Bromeliaceae A.Juss.

Figura 3: Tillandsia usneoides (L.) L.
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Angiospermas Bromeliaceae A.Juss.

Tillandsia wagneriana L.B.Sm.
DISTRIBUIÇÃO

Cultivada, não é endêmica do Brasil
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Angiospermas Bromeliaceae A.Juss.

Tillandsia winkleri Strehl
DESCRIÇÃO

Caule: compr. longo(s). Folha: formando tanque não; em roseta(s) não; filotaxia espiralada(s); forma da lâmina(s)
triangular(es); indumento da lâmina(s) lepidoto(s); posição transversal(ais) da lâmina(s) patente(s)/sub ereta(s).
Inflorescência: tipo simples; orientação ereta(s); orientação das flor(es) na(s) raque polística(s); posição das flor(es) na(s)
antese ereta(s); forma das bráctea(s) floral(ais) ovada(s); bráctea(s) floral(ais) carenada(s) não; cor das bráctea(s) floral(ais)
avermelhada/rósea. Flor: conação das sépala(s) conata(s); simetria das sépala(s) simétrica(s); sépala(s) carenada(s) sim/não;
forma das pétala(s) ligulada(s)/linear(es); cor das pétala(s) azul/roxo; posição dos estame(s) em relação a(s) corola incluso(s).

DESCRIÇÃO ADICIONAL

Rupícola, em geral formando populações pendentes nas rochas, caule alongado; Folhas triangulares, sub-eretas a patentes,
lepidotas; Inflorescência simples, ereta, afastada do ápice das folhas; brácteas florais ovadas, róseas ou avermelhadas, ecarenadas,
glabrescentes; Flores polísticas, eretas; Sépalas ovadas a lanceoladas, róseas, membranáceas, livres ou parcialmente conatas,
ecarenadas a carenadas; Pétalas linear-liguladas, azuis a arroxeadas, base branca, maiores que as sépalas; estames inclusos.
Etimologia: "O nome é uma homenagem póstuma ao prof. Dr. Sieghart Winkleri, primeiro coletor desta planta no Rio Grande do
Sul, citando-a então como T. bergeri Mez (Winkler, 1982)" - Strehl, 2000.

Forma de Vida
Erva

Substrato
Rupícola

DISTRIBUIÇÃO

Nativa, é endêmica do Brasil

Domínios Fitogeográficos
Mata Atlântica, Pampa

Tipos de Vegetação
Floresta Estacional Decidual, Vegetação Sobre Afloramentos Rochosos

Distribuição Geográfica
Ocorrências confirmadas
Sul (Rio Grande do Sul)

MATERIAL TESTEMUNHO

T. Strehl, 1863, HAS, 66353,  (HAS0066353), Typus
T. Strehl, 1511, HAS, 66218,  (HAS0066218), Typus
S. Winkler, 117, ICN, Typus
T. Strehl, 1179, HAS, 103138
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Angiospermas Bromeliaceae A.Juss.

Tillandsia witeckii H. Büneker, R. Pontes
& K. Soares
DESCRIÇÃO

Caule: compr. longo(s). Folha: formando tanque não; em roseta(s) não; filotaxia espiralada(s); forma da lâmina(s)
triangular(es); indumento da lâmina(s) lepidoto(s); posição transversal(ais) da lâmina(s) ereta(s)/sub ereta(s). Inflorescência:
tipo simples; orientação ereta(s); orientação das flor(es) na(s) raque polística(s); posição das flor(es) na(s) antese ereta(s);
forma das bráctea(s) floral(ais) ovada(s); bráctea(s) floral(ais) carenada(s) não; cor das bráctea(s) floral(ais) amarelada/
esverdeada. Flor: conação das sépala(s) conata(s); simetria das sépala(s) simétrica(s); sépala(s) carenada(s) sim; forma das
pétala(s) espatulada(s); cor das pétala(s) lilás/roxo; posição dos estame(s) em relação a(s) corola incluso(s).

DESCRIÇÃO ADICIONAL

Tillandsia witeckii pertence ao subgênero Anoplophytum, tipicamente com filetes plicados na região mediana. É considerada
endêmica da região Sul do Brasil, encontrada até o momento em escarpa rocha às margens do rio amaquã em Piratini. Segundo os
autores, a espécie assemelha-se a Tillandsia lorentizana, porém, diferencia-se desta pelas flores polísticas e pétalas violáceas.

Forma de Vida
Erva

Substrato
Rupícola

DISTRIBUIÇÃO

Nativa, é endêmica do Brasil

Domínios Fitogeográficos
Mata Atlântica, Pampa

Tipos de Vegetação
Vegetação Sobre Afloramentos Rochosos

Distribuição Geográfica
Ocorrências confirmadas
Sul (Rio Grande do Sul)

MATERIAL TESTEMUNHO

Büneker, H M, 86, HDCF (HDCF006279), Rio Grande do Sul, Typus
H. Büneker, 86, SMDB, 13924, Typus
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Angiospermas Bromeliaceae A.Juss.

Tillandsia xiphioides Ker Gawl.
Este tratamento é composto pelos seguintes táxons: Tillandsia xiphioides, Tillandsia xiphioides subsp. xiphioides.

Tem como sinônimo
heterotípico Anoplophytum xiphioides (Ker Gawl.) Beer ex Baker
heterotípico Tillandsia xiphioides  var.  arequitae André
heterotípico Tillandsia xiphioides  var.  lutea L.Hrom.

DESCRIÇÃO

Caule: compr. curto(s). Folha: formando tanque não; em roseta(s) sim; filotaxia espiralada(s); forma da lâmina(s)
triangular(es); indumento da lâmina(s) denso(s) lepidoto(s); posição transversal(ais) da lâmina(s) reflexa(s). Inflorescência:
tipo simples; orientação sub ereta(s); orientação das flor(es) na(s) raque dística(s); posição das flor(es) na(s) antese ereta(s);
forma das bráctea(s) floral(ais) oblonga(s); bráctea(s) floral(ais) carenada(s) não; cor das bráctea(s) floral(ais) avermelhada/
castanho claro/esverdeada. Flor: conação das sépala(s) livre(s); simetria das sépala(s) simétrica(s); sépala(s) carenada(s) sim;
forma das pétala(s) elíptica(s)/espatulada(s); cor das pétala(s) amarela/branca/lilás; posição dos estame(s) em relação a(s)
corola incluso(s)/exserto(s).

DESCRIÇÃO ADICIONAL

Planta florida 13-75cm altura, rupícola, crescendo isolada ou formando touceiras, geralmente xerofítica. Raízes presentes na
planta adulta. Rizoma 3-15cm compr., ca. 1cm diâm., não ramificado. Folhas 13-20cm compr., polísticas, as internas eretas, as
externas reflexas; bainha 2cm compr. 2,3cm larg., oval, membranácea, esbranquiçada, lepidota; lâmina ca. 16cm compr., ca.2cm
larg., triangular, atenuada, carnosa, densamente lepidota, conferindo à planta uma coloração prateada, tricomas absorventes
assimétricos, ultrapassando a margem foliar. Escapo 15cm compr., 0,5-1cm diâm., ereto, ultrapassando ou não o comprimento
das folhas; brácteas maiores que os entrenós, elípticas ou oblongas, densamente imbricadas recobrindo totalmente o escapo;
as inferiores foliáceas, caudadas e lepidotas, as superiores apiculadas e levemente lepidotas à glabras. Inflorescência espiga,
7-15cm compr., oblongo-lanceolada, raque estreitamente alada, com 6-10 flores dísticas. Brácteas florais 4,5-7cm compr.,
0,7-1,4cm larg., ultrapassando o comprimento das sépalas, oblongas ou estreitamente elípticas, agudas, submembranáceas ou
rígidas, não carenadas, densamente lepidotas, esverdeadas, castanho-amareladas ou avermelhadas. Flores sésseis, 5-8,5cm
compr.; sépalas ca.4cm compr., 1cm larg., a anterior um pouco menor, ca. 3,7cm compr., linear-lanceoladas, acuminadas, livres,
submembranáceas, glabras, as posteriores carenadas; pétalas 4-10cm compr.,  2cm larg., elípticas ou espatuladas,  margem
crenulada, obtusas, reflexas na antese, formando uma corola aberta, expondo o estigma, brancas, creme a amarelas ou violáceas,
perfumadas. estames 5-5,5cm comp., quase igualando o comprimento total das pétalas, inclusos ou exsertos da corola; filetes ca.
4cm compr., livres, achatados, eretos, não plicados; anteras ca, 0,8cm comp., lineares, dorsifixas, versáteis; ovário 0,8cm compr.,
0,4cm diâm., estilete 6 cm compr., ultrapassando o comprimento dos estames, estigma 0,4cm compr.,  simples-ereto ou espiral
conduplicado.
Tillandsia xiphioides é uma espécie bem distribuida na América do Sul, ocorrendo na Bolívia, estendendo-se para a Argentina,
Paraguai, Uruguai e chegando até o sul do Brasil. A espécie é rupícola, mesofítica, encontrada em paredões rochosos úmidos ou
xerofítica, em elevações de 3000 metros, na Bolívia. Cresce isolada ou formando touceiras.

COMENTÁRIO

Tillandsia xiphioides  pertence ao subgênero Aerobia. Caracteriza-se pelas folhas carnosas, densamente lepidotas, polísticas
ao longo de um caule bem desenvolvido. A inflorescência é uma espiga, com raque estreitamente alada e flores dísticas com
as pétalas elípticas a distintamente espatuladas, com margens crenuladas, amplas e reflexas e de coloração creme a amarela até
pálido-violáceas, perfumadas e filetes, geralmente não plicados.

Forma de Vida
Erva

Substrato
Epífita, Rupícola

2060

Coleção Flora do Brasil 2020 - Jardim Botânico do Rio de Janeiro



Angiospermas Bromeliaceae A.Juss.

DISTRIBUIÇÃO

Nativa, não é endêmica do Brasil

Domínios Fitogeográficos
Mata Atlântica, Pampa

Tipos de Vegetação
Campo de Altitude, Floresta Ombrófila (Floresta Pluvial), Restinga, Vegetação Sobre Afloramentos Rochosos

Distribuição Geográfica
Ocorrências confirmadas
Sul (Rio Grande do Sul, Santa Catarina)

MATERIAL TESTEMUNHO

Melo, EA, EAM23, ICN, 34472,  (ICN00030404), Rio Grande do Sul

IMAGENS DE CAMPO/ILUSTRAÇÕES

Figura 1: Tillandsia xiphioides Ker Gawl.

Figura 2: Tillandsia xiphioides Ker Gawl.
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Figura 3: Tillandsia xiphioides Ker Gawl.

Figura 4: Tillandsia xiphioides Ker Gawl.
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Tillandsia xiphioides Ker Gawl. subsp.
xiphioides
Tem como sinônimo
heterotípico Tillandsia arequitae (André) André ex Mez
heterotípico Tillandsia macrocnemis Griseb.
heterotípico Tillandsia sericea Hort. ex E.Morren
heterotípico Tillandsia suaveolens Lem.

DESCRIÇÃO

Vide descrição Tillandsia xiphioides Ker Gawl.  

Forma de Vida
Erva

Substrato
Epífita, Rupícola

DISTRIBUIÇÃO

Nativa, não é endêmica do Brasil

Domínios Fitogeográficos
Mata Atlântica

Tipos de Vegetação
Restinga, Vegetação Sobre Afloramentos Rochosos

Distribuição Geográfica
Ocorrências confirmadas
Sul (Rio Grande do Sul, Santa Catarina)

MATERIAL TESTEMUNHO

R.C. Tardivo, 284, MBM, UPCB
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Vriesea Lindl.
Este tratamento é composto pelos seguintes táxons: Vriesea, Vriesea agostiniana, Vriesea altimontana, Vriesea altodaserrae,
Vriesea altomacaensis, Vriesea amethystina, Vriesea andaraiensis, Vriesea arachnoidea, Vriesea atra, Vriesea atropurpurea,
Vriesea aureoramosa, Vriesea bahiana, Vriesea barbosae, Vriesea barilletii, Vriesea baturitensis, Vriesea biguassuensis,
Vriesea billbergioides, Vriesea bituminosa, Vriesea blackburniana, Vriesea bleherae, Vriesea botafogensis, Vriesea breviscapa,
Vriesea brusquensis, Vriesea cacuminis, Vriesea calimaniana, Vriesea capixabae, Vriesea carinata, Vriesea carmeniae,
Vriesea cearensis, Vriesea chapadensis, Vriesea cipoensis, Vriesea claudiana, Vriesea clausseniana, Vriesea colnagoi, Vriesea
corcovadensis, Vriesea correia-araujoi, Vriesea crassa, Vriesea debilis, Vriesea declinata, Vriesea delicatula, Vriesea densiflora,
Vriesea diamantinensis, Vriesea dictyographa, Vriesea drepanocarpa, Vriesea duidae, Vriesea duvaliana, Vriesea eltoniana,
Vriesea ensiformis, Vriesea erythrodactylon, Vriesea exaltata, Vriesea fenestralis, Vriesea fidelensis, Vriesea flammea, Vriesea
flava, Vriesea flexuosa, Vriesea fluminensis, Vriesea fluviatilis, Vriesea fontanae, Vriesea fontourae, Vriesea fosteriana,
Vriesea fradensis, Vriesea freicanecana, Vriesea friburgensis, Vriesea gamba, Vriesea garlippiana, Vriesea gelatinosa, Vriesea
gigantea, Vriesea gracilior, Vriesea gradata, Vriesea grandiflora, Vriesea guttata, Vriesea heterostachys, Vriesea hieroglyphica,
Vriesea hoehneana, Vriesea hydrophora, Vriesea incurvata, Vriesea inflata, Vriesea interrogatoria, Vriesea itatiaiae, Vriesea
jonesiana, Vriesea jonghei, Vriesea kautskyana, Vriesea lancifolia, Vriesea languida, Vriesea leptantha, Vriesea lidicensis,
Vriesea lilliputiana, Vriesea limae, Vriesea linharesiae, Vriesea longicaulis, Vriesea longiscapa, Vriesea longisepala, Vriesea
longistaminea, Vriesea lubbersii, Vriesea maculosa, Vriesea magna, Vriesea maguirei, Vriesea marceloi, Vriesea medusa,
Vriesea menescalii, Vriesea michaelii, Vriesea microrachis, Vriesea mimosoensis, Vriesea minarum, Vriesea minor, Vriesea
minuta, Vriesea minutiflora, Vriesea mitoura, Vriesea modesta, Vriesea mollis, Vriesea morrenii, Vriesea mourae, Vriesea
muelleri, Vriesea nanuzae, Vriesea neoglutinosa, Vriesea noblickii, Vriesea nubicola, Vriesea oligantha, Vriesea pabstii, Vriesea
paradoxa, Vriesea paraibica, Vriesea paratiensis, Vriesea pardalina, Vriesea parviflora, Vriesea parvula, Vriesea pastuchoffiana,
Vriesea pauciflora, Vriesea pauperrima, Vriesea penduliflora, Vriesea pereirae, Vriesea philippocoburgii, Vriesea pinottii,
Vriesea piscatrix, Vriesea platynema, Vriesea platzmannii, Vriesea poenulata, Vriesea portentosa, Vriesea procera, Vriesea
pseudoatra, Vriesea pseudoligantha, Vriesea psittacina, Vriesea pulchra, Vriesea punctulata, Vriesea racinae, Vriesea rafaelii,
Vriesea rastrensis, Vriesea rectifolia, Vriesea recurvata, Vriesea regnellii, Vriesea reitzii, Vriesea repandostachys, Vriesea
revoluta, Vriesea rhodostachys, Vriesea roberto-seidelii, Vriesea rodigasiana, Vriesea roethii, Vriesea rubens, Vriesea rubra,
Vriesea rubroviridis, Vriesea rubyae, Vriesea ruschii, Vriesea saltensis, Vriesea sanctaparecidae, Vriesea sanfranciscana,
Vriesea santaleopoldinensis, Vriesea saundersii, Vriesea saxicola, Vriesea sazimae, Vriesea scalaris, Vriesea sceptrum, Vriesea
schunkii, Vriesea schwackeana, Vriesea secundiflora, Vriesea segadasviannae, Vriesea seideliana, Vriesea serrana, Vriesea
serranegrensis, Vriesea silvana, Vriesea simplex, Vriesea simulans, Vriesea sincorana, Vriesea sparsiflora, Vriesea splendens,
Vriesea stricta, Vriesea sucrei, Vriesea taritubensis, Vriesea teresopolitana, Vriesea thyrsoidea, Vriesea tijucana, Vriesea
triangularis, Vriesea triligulata, Vriesea tubipetala, Vriesea unilateralis, Vriesea vagans, Vriesea vellozicola, Vriesea vidalii,
Vriesea vulpinoidea, Vriesea warmingii, Vriesea wawranea, Vriesea weberi, Vriesea zildae, Vriesea zonata.

COMO CITAR

Costa, A.F., Moura, R.L., Neves, B., Machado, T.M., Kessous, I.M., Uribbe, F.P., Couto, D.R., Gomes-da-Silva, J. 2020. Vriesea
in Flora do Brasil 2020. Jardim Botânico do Rio de Janeiro. Disponível em: http://floradobrasil.jbrj.gov.br/reflora/floradobrasil/
FB6414.

Tem como sinônimo
heterotípico Hexalepis Raf.
heterotípico Neovriesia Britton

DESCRIÇÃO

Plantas epífitas, rupícolas ou terrestres, propagando-se por rizomas basais axilares ou estolões, variando de 15 cm a ca. 2,5
m quando floridas. Folhas formando rosetas geralmente infundibuliformes, levemente tubulares, funiformes, fasciculadas ou
utriculosas; bainha de oblonga a elíptica, geralmente verde-alvacenta, castanha ou em tons de roxo, por vezes maculada ou com
manchas irregulares, densamente lepidota; lâmina geralmente linear-oblonga, linear-triangular ou ligulada, geralmente verde,
podendo alcançar tons vináceos, por vezes em ambas as faces, geralmente com indumento lepidoto esparso em ambas as faces,
com ápice obtuso, agudo, arredondado, acuminado ou raramente longo-caudado. Inflorescência simples ou composta, racemosa,
complanada ou não, laxa ou congesta, ereta, subereta ou pêndula; pedúculo da inflorescência ereto, subereto ou pêndulo,
geralmente glabrescente; brácteas do pedúnculo geralmente eretas ou suberetas, imbricadas ou não, ovadas, elípticas, oblongas
ou triangulares, geralmente vermelhas, verdes, amarelas, laranja, estramíneas, sendo as inferiores muitas vezes semelhantes às
folhas na forma e na cor; raque reta ou sinuosa, geralmente glabra, nas inflorescências simples aparente ou escondida sob as
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brácteas florais, e geralmente com a presença de brácteas estéreis no ápice; nas inflorescências compostas os ramos polísticos são
subtendidos por brácteas primárias oblongas, ovadas, elípticas ou triangulares, frequentemente coloridas em tons de vermelho,
por vezes esverdeadas; brácteas estéreis muitas vezes presentes no pedúnculos dos ramos; raque dos ramos reta, geniculada
ou sinuosa, geralmente glabra, aparente ou escondida sob as brácteas florais, e geralmente com a presença de brácteas estéreis
no ápice. Brácteas florais geralmente ovadas, elípticas, orbiculares, lanceoladas ou oblongas, com ápice geralmente agudo ou
obtuso, carenadas no ápice, na base, em todo o dorso ou ecarenadas, involutas ou não, geralmente vermelhas, amarelas, laranja,
verdes, em tons de roxo ou castanhas, por vezes maculadas, mais curtas, do mesmo comprimento ou mais longas que as sépalas,
geralmente lepidotas na face adaxial, ápice reto, encurvado ou recurvado, geralmente agudo ou obtuso. Flores geralmente
dísticas, de suberetas a patentes, secundas ou não; pedicelo geralmente curto e robusto; corola tubular, campanulada, urceolada ou
subcampanulada; sépalas geralmente oblongas, elípticas, lanceoladas ou obovadas, livres, geralmente verdes, brancas, vermelhas,
amarelas ou verdes, carenadas ou não (por vezes carenadas em apenas duas das três sépalas, inteiras, simétricas; pétalas lineares,
obovadas ou estreito-oblongas, ápice ereto, recurvado ou fortemente recurvado, amarelas, verdes, acastanhadas, vináceas
ou raramente brancas, geralmente curto-conatas, raramente livres; apêndices petalares sempre presentes, adnatos à base das
pétalas, inteiros ou denteados, com suas partes livres geralmente obtusas, agudas ou acuminadas, raramente irregulares; estames
inclusos ou exsertos, posicionados abaixo, no mesmo nível ou acima do estigma, dispostos radialmente, formando um feixe
deslocado para a parte posterior ou anterior da corola; filetes geralmente complanados na base, curto-adnatos nas bases das
pétalas; anteras dorsifixas, eretas ou suberetas; ovário súpero a semi-ínfero, geralmente cônicos, cilíndricos ou ovados, angulares
ou não; óvulos apendiculados, com placentação axial; estilete exserto ou incluso; estigma do tipo lâmina convoluta. Frutos do tipo
cápsula septícida; sementes com coma basal desenvolvido e apical curto.

COMENTÁRIO

Vriesea possui cerca de 220 espécies (Gouda et al. [constantemente atualizado]) que, com poucas exceções, são praticamente
exclusivos da costa atlântica e da diagonal seca sulamericana (BFG 2015).
Vriesea é polifilético em sua atual circunscrição (Terry et al. 1997; Barfuss et al. 2005; Givnish et al. 2011; Gomes-da-Silva
et al. 2012), porém análises recentes sugerem que a linhagem brasileira é monofilética (Barfuss et al. 2016; Leme et al. 2017;
Gomes-da-Silva & Souza-Chies 2017; Kessous et al. 2019; Machado et al. 2020). Barfuss et al. (2016) segregaram cinco gêneros
de Vriesea, dos quais: Goudaea W.Till & Barfuss, Zizkaea W.Till & Barfuss, Jagrantia Barfuss & W.Till e Lutheria Barfuss &
W.Till, para acomodar espécies extra-brasileiras (em Cipuropsidinae), além de Stigmatodon Leme, G.K. Br. & Barfuss e Waltillia
Leme, Barfuss & Halbritter (este último por Leme et al. 2017) (em Vrieseinae).
A dificuldade da seleção de marcadores moleculares é um fator limitante para a distinção de grupos naturais em Vriesea,
principalmente devido à homogeneidade das sequências, mesmo com a amostragem ampliada. A combinação de cpDNA e
caracteres morfológicos permitiu a formação de alguns grupos de espécies dentro de Vriesea, porém algumas vezes com baixos
suportes (Gomes-da-Silva & Souza-Chies 2017). A baixa resolução interna dentro de Vriesea também foi observada por Machado
et al. (2020) em análise com base em NGS (genome-skimming). Esta baixa resolução foi observada até mesmo entre múltiplos
acessos de algumas espécies.
Ainda que os clados genéricos da subtribo tenham apresentado alto suporte, o clado que apresenta as espécies de Vriesea da
linhagem brasileira não apresenta resolução interna demonstrando que ainda são necessários esforços na busca de marcadores
mais informativos que possam elucidar a história evolutiva deste grupo de espécies de radiação muito recente.

Forma de Vida
Erva

Substrato
Epífita, Rupícola, Terrícola

DISTRIBUIÇÃO

Nativa, não é endêmica do Brasil

Domínios Fitogeográficos
Amazônia, Caatinga, Cerrado, Mata Atlântica, Pampa

Tipos de Vegetação
Área Antrópica, Campo de Altitude, Campo Rupestre, Floresta Ciliar ou Galeria, Floresta de Terra Firme, Floresta Estacional
Semidecidual, Floresta Ombrófila (Floresta Pluvial), Floresta Ombrófila Mista, Manguezal, Restinga, Vegetação Sobre
Afloramentos Rochosos
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Distribuição Geográfica
Ocorrências confirmadas
Norte (Amazonas)
Nordeste (Alagoas, Bahia, Ceará, Paraíba, Pernambuco, Sergipe)
Sudeste (Espírito Santo, Minas Gerais, Rio de Janeiro, São Paulo)
Sul (Paraná, Rio Grande do Sul, Santa Catarina)
Possíveis ocorrências
Sudeste (Espírito Santo, Minas Gerais, São Paulo)
Sul (Santa Catarina)

CHAVE INTERATIVA

http://www.xper3.com/xper3GeneratedFiles/publish/identification/-7099577562139701788/mkey.html
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Vriesea agostiniana E.Pereira
DESCRIÇÃO

Caule: propagação vegetativa(s) por broto(s) lateral(ais). Folha: roseta(s) infundibuliforme(s); forma da lâmina(s) linear(es);
largura da lâmina(s) 1.5 a(s) 5 cm; ápice(s) da lâmina(s) agudo(s)/obtuso(s); maculada(s) no ápice(s) não. Inflorescência:
tipo de ramificação(ções) simples; posição pendente(s); posição das flor(es) na(s) raque dística(s); posição das flor(es)
na(s) antese patente(s); posição das flor(es) não secunda(s); ápice(s) das bráctea(s) floral(ais) encurvado(s); carena(s) das
bráctea(s) floral(ais) próxima(s) do ápice(s)/em todo(s) o dorso; cor das bráctea(s) floral(ais) vermelha. Flor: forma da
pétala(s) linear(es); forma do apêndice(s) da pétala(s) obtuso(s); cor da pétala(s) amarela com ápice(s) verde; posição dos
estame(s) fauce da corola exserto(s); posição do pistilo(s) e estame(s) na(s) antese parte superior(es) da corola.

Forma de Vida
Erva

Substrato
Epífita

DISTRIBUIÇÃO

Nativa, é endêmica do Brasil

Domínios Fitogeográficos
Mata Atlântica

Tipos de Vegetação
Floresta Ombrófila (Floresta Pluvial)

Distribuição Geográfica
Ocorrências confirmadas
Sudeste (Rio de Janeiro, São Paulo)

MATERIAL TESTEMUNHO

Pereira, E., 10746, RB, 143274,  (RB00287248), RB, 143274,  (RB00566032), HB, Rio de Janeiro, Typus

IMAGENS DE CAMPO/ILUSTRAÇÕES

Figura 1: Vriesea agostiniana E.Pereira
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Vriesea altimontana E.Pereira & Martinelli
DESCRIÇÃO

Caule: propagação vegetativa(s) por broto(s) lateral(ais). Folha: roseta(s) infundibuliforme(s); forma da lâmina(s) estreito(s)
elíptica(s); largura da lâmina(s) mais de 5 cm; ápice(s) da lâmina(s) acuminado(s)/obtuso(s); maculada(s) no ápice(s)
não. Inflorescência: tipo de ramificação(ções) racemo(s) duplo(s); posição ereta(s); posição das flor(es) na(s) raque
dística(s); posição das flor(es) na(s) antese subereta(s); posição das flor(es) não secunda(s); ápice(s) das bráctea(s) floral(ais)
encurvado(s); carena(s) das bráctea(s) floral(ais) próxima(s) do ápice(s); cor das bráctea(s) floral(ais) vermelha. Flor: forma
da pétala(s) linear(es); forma do apêndice(s) da pétala(s) obtuso(s); cor da pétala(s) amarela; posição dos estame(s) fauce da
corola exserto(s); posição do pistilo(s) e estame(s) na(s) antese parte superior(es) da corola.

Forma de Vida
Erva

Substrato
Rupícola

DISTRIBUIÇÃO

Nativa, é endêmica do Brasil

Domínios Fitogeográficos
Mata Atlântica

Tipos de Vegetação
Campo de Altitude

Distribuição Geográfica
Ocorrências confirmadas
Sudeste (Rio de Janeiro)

MATERIAL TESTEMUNHO

G. Martinelli, 8747, RB, 210199,  (RB00566030), RB, 210199,  (RB00287249), RB, Typus
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Angiospermas Bromeliaceae A.Juss.

Vriesea altodaserrae L.B.Sm.
DESCRIÇÃO

Caule: propagação vegetativa(s) por broto(s) lateral(ais). Folha: roseta(s) infundibuliforme(s); forma da lâmina(s) linear(es)
triangular(es); largura da lâmina(s) 1.5 a(s) 5 cm; ápice(s) da lâmina(s) agudo(s)/acuminado(s); maculada(s) no ápice(s)
não. Inflorescência: tipo de ramificação(ções) racemo(s) duplo(s); posição ereta(s); posição das flor(es) na(s) raque
dística(s); posição das flor(es) na(s) antese subereta(s); posição das flor(es) não secunda(s); ápice(s) das bráctea(s) floral(ais)
encurvado(s); carena(s) das bráctea(s) floral(ais) ausente(s)/próxima(s) do ápice(s); cor das bráctea(s) floral(ais) amarela.
Flor: forma da pétala(s) linear(es); forma do apêndice(s) da pétala(s) obtuso(s); cor da pétala(s) amarela; posição dos
estame(s) fauce da corola incluso(s); posição do pistilo(s) e estame(s) na(s) antese radial(ais).

Forma de Vida
Erva

Substrato
Epífita

DISTRIBUIÇÃO

Nativa, é endêmica do Brasil

Domínios Fitogeográficos
Mata Atlântica

Tipos de Vegetação
Floresta Estacional Semidecidual, Floresta Ombrófila (Floresta Pluvial), Floresta Ombrófila Mista

Distribuição Geográfica
Ocorrências confirmadas
Sudeste (Rio de Janeiro, São Paulo)
Sul (Paraná, Santa Catarina)

MATERIAL TESTEMUNHO

Castellanos, A., 22367, R, 106777, São Paulo
L.B. Smith, 1875, S (S-R-6500), São Paulo, Typus

IMAGENS DE CAMPO/ILUSTRAÇÕES
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Angiospermas Bromeliaceae A.Juss.

Figura 1: Vriesea altodaserrae L.B.Sm.

BIBLIOGRAFIA
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Angiospermas Bromeliaceae A.Juss.

Vriesea altomacaensis A.F.Costa
DESCRIÇÃO

Caule: propagação vegetativa(s) por broto(s) lateral(ais). Folha: roseta(s) infundibuliforme(s); forma da lâmina(s) linear(es);
largura da lâmina(s) 1.5 a(s) 5 cm; ápice(s) da lâmina(s) agudo(s); maculada(s) no ápice(s) não. Inflorescência: tipo de
ramificação(ções) racemo(s) duplo(s); posição ereta(s); posição das flor(es) na(s) raque dística(s); posição das flor(es) na(s)
antese subereta(s); posição das flor(es) secunda(s); ápice(s) das bráctea(s) floral(ais) encurvado(s); carena(s) das bráctea(s)
floral(ais) próxima(s) do ápice(s); cor das bráctea(s) floral(ais) amarela. Flor: forma da pétala(s) linear(es); forma do
apêndice(s) da pétala(s) denteado(s); cor da pétala(s) amarela; posição dos estame(s) fauce da corola incluso(s); posição do
pistilo(s) e estame(s) na(s) antese radial(ais).

Forma de Vida
Erva

Substrato
Terrícola

DISTRIBUIÇÃO

Nativa, é endêmica do Brasil

Domínios Fitogeográficos
Mata Atlântica

Tipos de Vegetação
Floresta Ombrófila (Floresta Pluvial)

Distribuição Geográfica
Ocorrências confirmadas
Sudeste (Rio de Janeiro)

MATERIAL TESTEMUNHO

Costa, A.F., 353, RB, 291034,  (RB00566028), RB, 291034,  (RB00287250), Rio de Janeiro, Typus

IMAGENS DE CAMPO/ILUSTRAÇÕES

Figura 1: Vriesea altomacaensis A.F.Costa

2072

Coleção Flora do Brasil 2020 - Jardim Botânico do Rio de Janeiro

http://reflora.jbrj.gov.br/files/voucher.html?imagem=DZI/rb/0/56/60/28/00566028.dzi
http://reflora.jbrj.gov.br/files/voucher.html?imagem=DZI/rb/0/28/72/50/00287250.dzi
https://imagemcampo.jbrj.gov.br/producao%2Fimagens_de_campo%2F9833276.jpg


Angiospermas Bromeliaceae A.Juss.

BIBLIOGRAFIA
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Angiospermas Bromeliaceae A.Juss.

Vriesea amethystina E.Morren
Tem como sinônimo
homotípico Tillandsia amethystina (E.Morren) Baker
heterotípico Vriesea silva-petrea E.Pereira & Reitz

DESCRIÇÃO

Caule: propagação vegetativa(s) por broto(s) lateral(ais). Folha: roseta(s) infundibuliforme(s); forma da lâmina(s)
linear(es) triangular(es); largura da lâmina(s) 1.5 a(s) 5 cm; ápice(s) da lâmina(s) agudo(s); maculada(s) no ápice(s) não.
Inflorescência: tipo de ramificação(ções) simples; posição ereta(s); posição das flor(es) na(s) raque dística(s); posição das
flor(es) na(s) antese subereta(s); posição das flor(es) não secunda(s); ápice(s) das bráctea(s) floral(ais) reto(s); carena(s) das
bráctea(s) floral(ais) próxima(s) do ápice(s); cor das bráctea(s) floral(ais) amarela. Flor: forma da pétala(s) linear(es); forma
do apêndice(s) da pétala(s) denteado(s); cor da pétala(s) amarela; posição dos estame(s) fauce da corola exserto(s); posição
do pistilo(s) e estame(s) na(s) antese parte superior(es) da corola.

Forma de Vida
Erva

Substrato
Epífita

DISTRIBUIÇÃO

Nativa, é endêmica do Brasil

Domínios Fitogeográficos
Mata Atlântica

Tipos de Vegetação
Floresta Estacional Semidecidual, Floresta Ombrófila (Floresta Pluvial)

Distribuição Geográfica
Ocorrências confirmadas
Sudeste (Espírito Santo, Rio de Janeiro)

MATERIAL TESTEMUNHO

A.F.M. Glaziou, s.n., K (K000976296)
Ribeiro, R., s.n., R,  (R010010924), Rio de Janeiro
C. Farney, 2405, RB,  (RB01397237), RB, 300896, ,  (RB00309244), Rio de Janeiro

IMAGENS DE CAMPO/ILUSTRAÇÕES
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Angiospermas Bromeliaceae A.Juss.

Figura 1: Vriesea amethystina E.Morren

BIBLIOGRAFIA
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Angiospermas Bromeliaceae A.Juss.

Vriesea andaraiensis Leme
DESCRIÇÃO

Caule: propagação vegetativa(s) por broto(s) lateral(ais). Folha: roseta(s) infundibuliforme(s); forma da lâmina(s) linear(es)
triangular(es); largura da lâmina(s) mais de 5 cm; ápice(s) da lâmina(s) acuminado(s)/apiculado(s); maculada(s) no ápice(s)
não. Inflorescência: tipo de ramificação(ções) simples/racemo(s) duplo(s); posição subereta(s)/pendente(s); posição das
flor(es) na(s) raque dística(s); posição das flor(es) na(s) antese patente(s); posição das flor(es) secunda(s); ápice(s) das
bráctea(s) floral(ais) reto(s); carena(s) das bráctea(s) floral(ais) ausente(s); cor das bráctea(s) floral(ais) base verde com
mácula purpúrea e ápice(s) purpúreo. Flor: forma da pétala(s) obovada(s)/espatulada(s); forma do apêndice(s) da pétala(s)
denteado(s); cor da pétala(s) esverdeada; posição dos estame(s) fauce da corola incluso(s); posição do pistilo(s) e estame(s)
na(s) antese 3 estame(s) de cada lado(s) da corola.

COMENTÁRIO

Vriesea andaraiensis é uma espécie rupícola (epilítica), restrita a encostas verticais de afloramentos rochosos areníticos da
Chapada Diamantina. Possui afinidades morfológicas com Stigmatodon funebris, uma espécie de inflorescência composta do
estado do Espírito Santo. Desta, pode ser diferenciada, dentre outras características, pelo pedúnculo recurvado (pendulo) (vs.
ereto), folhas verdes com manchas purpúreas, sem cera epicuticular e sem faixas de tricomas (vs. verde-vinosa, com presença
de cera epicutililar e presença de faixas de tricomas) e estigma com lâminas-convolutas (vs. tubolaciniado). Dados moleculares
sustentam o posicionamento de V. andaraiensis dentro de Stigmatodon (Couto et al. 2017; Kessous et al. 2020). Desta forma,
a espécies está sendo transferida para Stigmatodon, baseado tanto em caracteres moleculares quanto morfológicos e ecológicos
(Couto et al., submetido).  

Forma de Vida
Erva

Substrato
Rupícola

DISTRIBUIÇÃO

Nativa, é endêmica do Brasil

Domínios Fitogeográficos
Cerrado

Tipos de Vegetação
Campo Rupestre

Distribuição Geográfica
Ocorrências confirmadas
Nordeste (Bahia)

MATERIAL TESTEMUNHO

D.R. Couto, B. Paixão-Souza, 2513, R, Bahia
Oliveira, R., s.n., RB, Bahia, Typus

IMAGENS DE CAMPO/ILUSTRAÇÕES
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Angiospermas Bromeliaceae A.Juss.

Figura 1: Vriesea andaraiensis Leme

Figura 2: Vriesea andaraiensis Leme

Figura 3: Vriesea andaraiensis Leme

BIBLIOGRAFIA
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Angiospermas Bromeliaceae A.Juss.

Couto D.R. 2017. Revisão taxonômica e filogenia de Stigmatodon Leme, G.K.Br & Barfuss (Bromeliaceae, Tillandsioideae). Tese
(Doutorado), Museu Nacional, Universidade Federal do Rio de Janeiro.
Kessous I.M., Neves B., Couto D.R., Paixão-Souza B., Pederneiras L.C., Moura R.L., Barfuss M.H.J., Salgueiro F., Costa A.F.
2020. Historical biogeography of a Brazilian lineage of Tillandsioideae (subtribe Vrieseinae, Bromeliaceae): the Paranaean Sea
hypothesized as the main vicariant event. Botanical Journal of the Linnean Society 192: 625–641.
Leme E.M.C. 2012. Revision of the Lithophytic Vriesea Species from Minas Gerais (and vicinities), Brazil - Part V: Two
tubolaciniate stigma-type new species. Journal of the Bromeliad Society. 62(1): 10-19.
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Angiospermas Bromeliaceae A.Juss.

Vriesea arachnoidea A.F.Costa
DESCRIÇÃO

Caule: propagação vegetativa(s) por estolão. Folha: roseta(s) utricular(es); forma da lâmina(s) linear(es) triangular(es);
largura da lâmina(s) até 1.5 cm; ápice(s) da lâmina(s) agudo(s); maculada(s) no ápice(s) não. Inflorescência: tipo de
ramificação(ções) simples; posição subereta(s); posição das flor(es) na(s) raque dística(s); posição das flor(es) na(s) antese
subereta(s); posição das flor(es) secunda(s); ápice(s) das bráctea(s) floral(ais) encurvado(s); carena(s) das bráctea(s)
floral(ais) ausente(s); cor das bráctea(s) floral(ais) base verde ou amarela e ápice(s) vermelho. Flor: forma da pétala(s)
linear(es); forma do apêndice(s) da pétala(s) agudo(s); cor da pétala(s) verde; posição dos estame(s) fauce da corola
exserto(s); posição do pistilo(s) e estame(s) na(s) antese radial(ais).

DESCRIÇÃO ADICIONAL

Vriesea arachnoidea is morphologically similar to V. flammea, especially with respect to the dimensions of the sheaths and the
leaf blades, differing from it in the sheaths ornamented with irregularly transverse spots and lines, both dark purple (versus purple-
brown in V. flammea), leaf blades reflexed, narrow (0.6–1.3 cm wide) and involute (versus 1.2–1.5 cm wide, erect to suberect
and not involute in V. flammea. In addition, V. arachnoidea has distichous flowers, that become secund  in anthesis, (flowers
polystichous and not secund in V. flammea), and ovate floral bracts (elliptic in V. flammea).

Forma de Vida
Erva

Substrato
Epífita, Terrícola

DISTRIBUIÇÃO

Nativa, é endêmica do Brasil

Domínios Fitogeográficos
Mata Atlântica

Tipos de Vegetação
Floresta Ombrófila (Floresta Pluvial)

Distribuição Geográfica
Ocorrências confirmadas
Sudeste (Minas Gerais, Rio de Janeiro)

MATERIAL TESTEMUNHO

Costa, A.F., 425,  (00175488), RB, 296163,  (RB00175488), Rio de Janeiro, Typus

IMAGENS DE CAMPO/ILUSTRAÇÕES
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Angiospermas Bromeliaceae A.Juss.

Figura 1: Vriesea arachnoidea A.F.Costa

Figura 2: Vriesea arachnoidea A.F.Costa
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Angiospermas Bromeliaceae A.Juss.

Vriesea atra Mez
Este tratamento é composto pelos seguintes táxons: Vriesea atra, .

Tem como sinônimo
heterotípico Vriesea atra  var.   Martinelli & Leme

DESCRIÇÃO

Caule: propagação vegetativa(s) por broto(s) lateral(ais). Folha: roseta(s) infundibuliforme(s); forma da lâmina(s) estrito(s)
triangular(es); largura da lâmina(s) mais de 5 cm; ápice(s) da lâmina(s) acuminado(s); maculada(s) no ápice(s) sim.
Inflorescência: tipo de ramificação(ções) simples; posição ereta(s); posição das flor(es) na(s) raque dística(s); posição das
flor(es) na(s) antese patente(s); posição das flor(es) não secunda(s); ápice(s) das bráctea(s) floral(ais) reto(s); carena(s)
das bráctea(s) floral(ais) ausente(s); cor das bráctea(s) floral(ais) preta. Flor: forma da pétala(s) obovada(s); forma do
apêndice(s) da pétala(s) agudo(s); cor da pétala(s) amarela; posição dos estame(s) fauce da corola incluso(s); posição do
pistilo(s) e estame(s) na(s) antese parte inferior(es) da corola.

DESCRIÇÃO ADICIONAL

ERVA epífita, umbrófila, até ca. 200,0 cm de comprimento quando florida, crescendo por meio de brotos laterais em meio às
folhas. FOLHAS ca. 30, suberetas, formando roseta infundibuliforme; bainha elíptica a largo-elíptica, 13,5-17,5 x 10,0-11,5
cm, castanho-escura na base na face abaxial e mais clara na face adaxial, ambas as faces densamente lepidotas; lâmina estreito-
triangular, 40,0-60,5 x 6,0-6,5 cm, verde ou vinácea ou ainda verde na face adaxial e vinácea na face abaxial, mácula discreta
no ápice, ápice acuminado. INFLORESCÊNCIA 97,9-163,5 cm, 8,2-8,5 cm de maior distância entre as sépalas, simples, 31-38
flores, dísticas, patentes, não secundas; pedúnculo, ereto, sigmoide, 50,0-119,0 cm de comprimento, 1,4-1,8 cm de diâmetro,
verde-oliva, glabro; brácteas do pedúnculo eretas, imbricadas, inferiores lanceoladas com o ápice acuminado e superiores muito
largo-ovadas, esverdeadas com o ápice vináceo a completamente vináceas; raque ereta, reta, 27,9-44,5 cm de comprimento, ca.
1,0 cm de diâmetro, verde-oliva, glabra. BRÁCTEAS FLORAIS decurrentes, muito largo-ovadas, ápice agudo ca. 5,0 x 5,2 cm,
sem carena, fuligínea, igualando as sépalas, com substância oleaginóide de odor sui generis em seu interior, lepidota na face
adaxial e glabra na abaxial, lisas quando secas. FLORES de cálice com sépalas elípticas, ápice obtuso 3,3-3,4 x 2,0 cm, sem
carena, pétalas elípticas a largo-elípticas, ápice obtuso, 3,8 cm comprimento, amarelo-esverdeadas, estames menores do que as
pétalas. FRUTOS patentes, 4,5-5,8 cm.

Forma de Vida
Erva

Substrato
Epífita

DISTRIBUIÇÃO

Nativa, é endêmica do Brasil

Domínios Fitogeográficos
Mata Atlântica

Tipos de Vegetação
Floresta Ombrófila (Floresta Pluvial)

Distribuição Geográfica
Ocorrências confirmadas
Sudeste (Rio de Janeiro)

MATERIAL TESTEMUNHO

A.F.M. Glaziou, 8989, B 10 0243394,  (B100243394), B 10 0243393,  (B100243393), Rio de Janeiro, Typus
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Angiospermas Bromeliaceae A.Juss.

BIBLIOGRAFIA
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Angiospermas Bromeliaceae A.Juss.

Vriesea atropurpurea Silveira
Tem como sinônimo
heterotípico Tillandsia citrina Baker
heterotípico Vriesea glauca Silveira

DESCRIÇÃO

Caule: propagação vegetativa(s) por broto(s) lateral(ais). Folha: roseta(s) infundibuliforme(s); forma da lâmina(s) linear(es)
triangular(es); largura da lâmina(s) 1.5 a(s) 5 cm/mais de 5 cm; ápice(s) da lâmina(s) agudo(s); maculada(s) no ápice(s)
não. Inflorescência: tipo de ramificação(ções) simples/racemo(s) duplo(s); posição ereta(s); posição das flor(es) na(s) raque
dística(s); posição das flor(es) na(s) antese subereta(s); posição das flor(es) secunda(s)/não secunda(s); ápice(s) das bráctea(s)
floral(ais) reto(s); carena(s) das bráctea(s) floral(ais) ausente(s); cor das bráctea(s) floral(ais) verde. Flor: forma da pétala(s)
estreito(s) elíptica(s)/oblongo(s) lanceolada(s); forma do apêndice(s) da pétala(s) agudo(s); cor da pétala(s) amarela; posição
dos estame(s) fauce da corola exserto(s); posição do pistilo(s) e estame(s) na(s) antese parte inferior(es) da corola.

DESCRIÇÃO ADICIONAL

ERVA terrestre ou rupícola, heliófila, 150,0-200,0 cm de comprimento quando florida, crescendo por meio de brotos laterais em
meio às folhas. FOLHAS ca. 30, eretas a suberetas, formando roseta infundibuliforme; bainha elíptica, 9,0-16,5 x 6,0-8,5 cm,
castanho-escura na face abaxial e castanho-clara na adaxial, ambas densamente lepidotas; lâmina linear-triangular, 20,0-36,5
x 2,5-6,0 cm, verde-clara, ápice com a parte distal avermelhada, verde com nuances vínaceas na parte superior com a parte
inferior amarelada ou verde-amarelada, margem da lâmina com contorno vináceo, face abaxial com tricomas próximo a bainha
diminuindo em número em direção ao ápice, face adaxial com tricomas diminutos e muito esparsos, ápice agudo, apiculado.
INFLORESCÊNCIA 94,0-165,0 cm, simples ou composta, 12 a 42 flores, dísticas, suberetas, não secundas ou levemente
secundas (flores do ramo terminal não secundas); pedúnculo ereto, de reto a levemente sinuoso, 73,0-117, 0 cm de comprimento,
0,4-1,0 cm de diâmetro, verde a arroxeado, glabro, brácteas do pedúnculo eretas, excedendo os entrenós, verdes a verdes com
máculas irregulares arroxeadas; ramos laterais até 5, 15,0-28,0 cm, eretos, retos a levemente angulosos, com 6 a 9 flores, dísticas,
suberetas (raro eretas), secundas a não secundas; brácteas primárias mais curtas a mais longas que o pedúnculo dos ramos laterais;
pedúnculo do ramos laterais 4,0-8,5 cm de comprimento, 0,3-0,5 cm de diâmetro, verdes a vináceos, com até uma bráctea estéril
próximo à base do ramo. BRÁCTEAS FLORAIS decurrentes, largo-elípticas a circulares, ápice obtuso, 2,3-3,2 x 2,0-2,5 cm,
sem carena ou carenadas somente nas primeiras brácteas dos ramos laterais, verdes podendo ficar arroxeadas em direção ao
ápice, com algumas máculas esparsas vináceas, margem desde fina linha vinácea a larga arroxeada, muito mais curta que as
sépalas, com substância oleaginóide de odor sui generis no interior, lepidota na face adaxial e glabra na abaxial, pouco plicadas
quando secas. FLORES de antese noturna, com odor aliáceo; pedicelo verde a vináceo, 1,0-1,1 cm de comprimento, ca. 0,9 cm
de diâmetro; cálice com sépalas estreito-elípiticas a elípticas, ápice agudo, 3,0-3,1 x 1,3-1,6 cm, ca. 0,9 cm na base, verde com
linha marginal vinácea, sem carena; corola campanulada, simétrica, sendo uma pétala abaxial e duas adaxiais, pétalas estreito-
elípticas a oblonceoladas, ápice agudo, levemente recurvado na antese, ca. 4,5 x 1,5 cm, 0,6-0,7 cm na base, amarelo pálido, com
poucas a muitas pequenas máculas irregulares vináceas no ápice e no dorso, conatas por 0,3-0,4 cm na base, apêndices 1,4-1,5 x
0,2-0,3 cm, adnatas às pétalas ca. 0, 8 cm pela base, com a parte livre lanceolada; estames radiais na inserção com a parte distal
descendente convergindo para um mesmo lado da corola, filetes 4,7-5,1 cm, não alargados em direção ao ápice, achatados dorso-
ventralmente, adnatos à base das pétalas, amarelo-pálidos, anteras 1,0-1,1 cm, introrsas, dorsifixas, ultrapassando a fauce da
corola, exsertas, afastadas entre si e expostas em semi-circulo com as rimas voltadas para cima, amarelas; estilete 5,2-5,5 cm,
sigmoide com parte distal descendente, amarelo-pálido, estigma tipo lâmina-convoluta, posicionado um pouco a frente e acima
das anteras, amarelo-pálido, ovário 0,6-0,8 cm, amarelo-esverdeado. FRUTOS eretos a suberetos, 3,5-3,8 cm; sementes ca. 1,5
cm.
O tratamento de V. glauca como sinônimo de V. atropurpurea parece ser errôneo, já que foi descrita possuindo estames inclusos,
diferente do estames exsertos de V. atropurpurea. 

Forma de Vida
Erva

Substrato
Rupícola, Terrícola

DISTRIBUIÇÃO
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Angiospermas Bromeliaceae A.Juss.

Nativa, é endêmica do Brasil

Domínios Fitogeográficos
Cerrado, Mata Atlântica

Tipos de Vegetação
Campo Rupestre

Distribuição Geográfica
Ocorrências confirmadas
Sudeste (Minas Gerais)

MATERIAL TESTEMUNHO

D. Maurenza, 3, RB, ,  (RB00826522), Minas Gerais

IMAGENS DE CAMPO/ILUSTRAÇÕES

Figura 1: Vriesea atropurpurea Silveira

Figura 2: Vriesea atropurpurea Silveira

BIBLIOGRAFIA

MOURA, R. 2011. Revisão taxonômica do grupo Vriesea platynema Gauch. (Bromeliaceae). Tese de Doutorado. Museu
Nacional, Universidade Federal do Rio de Janeiro.
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Angiospermas Bromeliaceae A.Juss.
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Angiospermas Bromeliaceae A.Juss.

Vriesea aureoramosa F.P.Uribbe &
A.F.Costa
DESCRIÇÃO

Caule: propagação vegetativa(s) por broto(s) lateral(ais). Folha: roseta(s) infundibuliforme(s); forma da lâmina(s) estreito(s)
elíptica(s); largura da lâmina(s) mais de 5 cm; ápice(s) da lâmina(s) acuminado(s)/obtuso(s); maculada(s) no ápice(s) não.
Inflorescência: tipo de ramificação(ções) racemo(s) duplo(s); posição ereta(s); posição das flor(es) na(s) raque dística(s);
posição das flor(es) na(s) antese subereta(s); posição das flor(es) secunda(s); ápice(s) das bráctea(s) floral(ais) reto(s);
carena(s) das bráctea(s) floral(ais) próxima(s) do ápice(s); cor das bráctea(s) floral(ais) amarela. Flor: forma da pétala(s)
estreito(s) elíptica(s); forma do apêndice(s) da pétala(s) agudo(s); cor da pétala(s) amarela; posição dos estame(s) fauce da
corola exserto(s); posição do pistilo(s) e estame(s) na(s) antese parte superior(es) da corola.

Forma de Vida
Erva

Substrato
Epífita, Terrícola

DISTRIBUIÇÃO

Nativa, é endêmica do Brasil

Domínios Fitogeográficos
Mata Atlântica

Tipos de Vegetação
Vegetação Sobre Afloramentos Rochosos

Distribuição Geográfica
Ocorrências confirmadas
Sudeste (Espírito Santo)

MATERIAL TESTEMUNHO

Uribbe, F.P., 188, R, Espírito Santo, Typus

IMAGENS DE CAMPO/ILUSTRAÇÕES
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Angiospermas Bromeliaceae A.Juss.

Figura 1: Vriesea aureoramosa F.P.Uribbe & A.F.Costa

Figura 2: Vriesea aureoramosa F.P.Uribbe & A.F.Costa

BIBLIOGRAFIA

Uribbe, F. P., B. Neves., S. S. A. Jacques, A. F. Costa. (2020) Morphological variation in the Vriesea procera complex
(Bromeliaceae, Tillandsioideae) in the Brazilian Atlantic Rainforest, with recognition of new taxa. Systematic Botany 45(1):
53-68. DOI 10.1600/036364420X15801369352306
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Angiospermas Bromeliaceae A.Juss.

Vriesea bahiana Leme
DESCRIÇÃO

Caule: propagação vegetativa(s) por broto(s) lateral(ais). Folha: roseta(s) infundibuliforme(s); forma da lâmina(s) oblonga(s);
largura da lâmina(s) mais de 5 cm; ápice(s) da lâmina(s) obtuso(s); maculada(s) no ápice(s) não. Inflorescência: tipo
de ramificação(ções) racemo(s) duplo(s); posição ereta(s); posição das flor(es) na(s) raque dística(s); posição das flor(es)
na(s) antese subereta(s); posição das flor(es) secunda(s); ápice(s) das bráctea(s) floral(ais) reto(s); carena(s) das bráctea(s)
floral(ais) próxima(s) do ápice(s); cor das bráctea(s) floral(ais) verde/estramínea. Flor: forma da pétala(s) elíptica(s); forma
do apêndice(s) da pétala(s) agudo(s); cor da pétala(s) amarelada/laranja; posição dos estame(s) fauce da corola incluso(s);
posição do pistilo(s) e estame(s) na(s) antese desconhecida(s).

Forma de Vida
Erva

Substrato
Rupícola

DISTRIBUIÇÃO

Nativa, é endêmica do Brasil

Domínios Fitogeográficos
Mata Atlântica

Tipos de Vegetação
Vegetação Sobre Afloramentos Rochosos

Distribuição Geográfica
Ocorrências confirmadas
Nordeste (Bahia)

MATERIAL TESTEMUNHO

Linhares, S., s.n., HB, Bahia, Typus
T.M. Machado, 722, RB,  (RB01206845), Bahia

IMAGENS DE CAMPO/ILUSTRAÇÕES

Figura 1: Vriesea bahiana Leme
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Angiospermas Bromeliaceae A.Juss.

Vriesea barbosae J.A.Siqueira & Leme
DESCRIÇÃO

Caule: propagação vegetativa(s) por broto(s) lateral(ais). Folha: roseta(s) infundibuliforme(s); forma da lâmina(s)
lanceolada(s); largura da lâmina(s) 1.5 a(s) 5 cm; ápice(s) da lâmina(s) agudo(s); maculada(s) no ápice(s) não. Inflorescência:
tipo de ramificação(ções) simples; posição pendente(s); posição das flor(es) na(s) raque dística(s); posição das flor(es) na(s)
antese subereta(s)/patente(s); posição das flor(es) não secunda(s); ápice(s) das bráctea(s) floral(ais) encurvado(s)/reto(s);
carena(s) das bráctea(s) floral(ais) ausente(s); cor das bráctea(s) floral(ais) base vermelha e ápice(s) amarelo ou verde. Flor:
forma da pétala(s) linear(es); forma do apêndice(s) da pétala(s) obtuso(s); cor da pétala(s) amarela com ápice(s) verde;
posição dos estame(s) fauce da corola exserto(s); posição do pistilo(s) e estame(s) na(s) antese parte superior(es) da corola.

Forma de Vida
Erva

Substrato
Epífita

DISTRIBUIÇÃO

Nativa, é endêmica do Brasil

Domínios Fitogeográficos
Mata Atlântica

Tipos de Vegetação
Floresta Ombrófila (Floresta Pluvial)

Distribuição Geográfica
Ocorrências confirmadas
Nordeste (Pernambuco)

MATERIAL TESTEMUNHO

J.A. Siqueira-Filho, 1207, HB (holótipo):, UFP (isótipo):, Pernambuco, Typus

IMAGENS DE CAMPO/ILUSTRAÇÕES

Figura 1: Vriesea barbosae J.A.Siqueira & Leme
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Angiospermas Bromeliaceae A.Juss.

Figura 2: Vriesea barbosae J.A.Siqueira & Leme

BIBLIOGRAFIA

SIQUEIRA-FILHO JA & LEME EMC. 2006. Fragmentos de Mata Atlântica do Nordeste: Biodiversidade, conservação e suas
bromélias. Andrea Jakobsson Estúdio Editorial Ltda., Rio de Janeiro. 416 p.
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Angiospermas Bromeliaceae A.Juss.

Vriesea barilletii E.Morren
Tem como sinônimo
homotípico Tillandsia barilletii (E.Morren) Baker

DESCRIÇÃO

Caule: propagação vegetativa(s) por broto(s) lateral(ais). Folha: roseta(s) infundibuliforme(s); forma da lâmina(s)
linear(es)/oblonga(s); largura da lâmina(s) 1.5 a(s) 5 cm; ápice(s) da lâmina(s) apiculado(s); maculada(s) no ápice(s) não.
Inflorescência: tipo de ramificação(ções) simples; posição ereta(s); posição das flor(es) na(s) raque dística(s); posição das
flor(es) na(s) antese subereta(s); posição das flor(es) não secunda(s); ápice(s) das bráctea(s) floral(ais) encurvado(s); carena(s)
das bráctea(s) floral(ais) em todo(s) o dorso; cor das bráctea(s) floral(ais) amarela/maculada(s). Flor: forma da pétala(s)
linear(es)/elíptica(s); forma do apêndice(s) da pétala(s) obtuso(s); cor da pétala(s) amarela; posição dos estame(s) fauce da
corola exserto(s); posição do pistilo(s) e estame(s) na(s) antese parte superior(es) da corola.

Forma de Vida
Erva

Substrato
Epífita

DISTRIBUIÇÃO

Nativa, é endêmica do Brasil

Domínios Fitogeográficos
Mata Atlântica

Tipos de Vegetação
Floresta Ombrófila (Floresta Pluvial)

Distribuição Geográfica
Ocorrências confirmadas
Sudeste (Espírito Santo, Minas Gerais, Rio de Janeiro)

MATERIAL TESTEMUNHO

Seidel, A., 1950, HBR

BIBLIOGRAFIA

SMITH LB & DOWNS RJ. 1977. Tillandsioideae (Bromeliaceae). Flora Neotropica 14(2): 663-1492.
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Angiospermas Bromeliaceae A.Juss.

Vriesea baturitensis Versieux & Tomaz
DESCRIÇÃO

Caule: propagação vegetativa(s) por broto(s) lateral(ais). Folha: roseta(s) infundibuliforme(s); forma da lâmina(s) linear(es);
largura da lâmina(s) 1.5 a(s) 5 cm; ápice(s) da lâmina(s) acuminado(s); maculada(s) no ápice(s) não. Inflorescência: tipo de
ramificação(ções) racemo(s) duplo(s); posição ereta(s); posição das flor(es) na(s) raque dística(s); posição das flor(es) na(s)
antese subereta(s); posição das flor(es) não secunda(s); ápice(s) das bráctea(s) floral(ais) reto(s); carena(s) das bráctea(s)
floral(ais) em todo(s) o dorso; cor das bráctea(s) floral(ais) amarela. Flor: forma da pétala(s) linear(es); forma do apêndice(s)
da pétala(s) agudo(s); cor da pétala(s) amarela; posição dos estame(s) fauce da corola exserto(s); posição do pistilo(s) e
estame(s) na(s) antese radial(ais)/parte inferior(es) da corola.

Forma de Vida
Erva

Substrato
Epífita

DISTRIBUIÇÃO

Nativa, é endêmica do Brasil

Domínios Fitogeográficos
Caatinga

Tipos de Vegetação
Floresta Estacional Semidecidual

Distribuição Geográfica
Ocorrências confirmadas
Nordeste (Ceará)

MATERIAL TESTEMUNHO

L. M. Versieux, 525, UFRN, Ceará, Typus

BIBLIOGRAFIA

VERSIEUX L.M, TOMAZ E C, FORTUNATO MEM & VEROLA CF. 2013. A new yellow-flowered ornithophilous Vriesea
and an illustrated collection of the bromeliads from Pico Alto, Serra do Baturité, Ceará State, Northeastern Brazil. Phytotaxa 117:
42-50.
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Angiospermas Bromeliaceae A.Juss.

Vriesea biguassuensis Reitz
DESCRIÇÃO

Caule: propagação vegetativa(s) por estolão. Folha: roseta(s) utricular(es); forma da lâmina(s) linear(es) triangular(es);
largura da lâmina(s) 1.5 a(s) 5 cm; ápice(s) da lâmina(s) agudo(s); maculada(s) no ápice(s) não. Inflorescência: tipo de
ramificação(ções) simples; posição ereta(s); posição das flor(es) na(s) raque dística(s); posição das flor(es) na(s) antese
subereta(s); posição das flor(es) não secunda(s); ápice(s) das bráctea(s) floral(ais) reto(s); carena(s) das bráctea(s) floral(ais)
em todo(s) o dorso; cor das bráctea(s) floral(ais) vermelha. Flor: forma da pétala(s) linear(es); forma do apêndice(s) da
pétala(s) agudo(s); cor da pétala(s) amarela com ápice(s) verde; posição dos estame(s) fauce da corola exserto(s); posição do
pistilo(s) e estame(s) na(s) antese radial(ais).

COMENTÁRIO

Restricted to the south of Brazil, in Santa Catarina state, exclusively within the zone of the Atlantic Rain Forest.

Forma de Vida
Erva

Substrato
Epífita

DISTRIBUIÇÃO

Nativa, é endêmica do Brasil

Domínios Fitogeográficos
Mata Atlântica

Tipos de Vegetação
Floresta Ombrófila (Floresta Pluvial)

Distribuição Geográfica
Ocorrências confirmadas
Sul (Santa Catarina)

MATERIAL TESTEMUNHO

A.R. Reitz, 4134, HBR, Santa Catarina, Typus
Cadorin, 710, FURB, Santa Catarina

BIBLIOGRAFIA

 GOMES-DA-SILVA J & COSTA AF. 2011. A taxonomic revision of Vriesea corcovadensis group (Bromeliaceae:
Tillandsioideae) with description of two new species. Systematic Botany 36: 291–309. http://www.bioone.org/doi/
full/10.1600/036364411X569499
GOMES-DA-SILVA J, VARGENS F A C, ARRUDA RCO & COSTA AF. 2012. A new evidence of non-monophyly of
Vriesea (Bromeliaceae: Tillandsiodeae) based in a morphological cladistic analysis of the Vriesea corcovadensis group, with an
anatomical description. Systematic Botany 37: 641-654. doi: http://dx.doi.org/10.1600/036364412X64859
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Angiospermas Bromeliaceae A.Juss.

Vriesea billbergioides E.Morren ex Mez
Este tratamento é composto pelos seguintes táxons: Vriesea billbergioides, Vriesea billbergioides var. ampla, Vriesea
billbergioides var. billbergioides.

DESCRIÇÃO

Caule: propagação vegetativa(s) por broto(s) lateral(ais). Folha: roseta(s) infundibuliforme(s); forma da lâmina(s)
linear(es); largura da lâmina(s) 1.5 a(s) 5 cm; ápice(s) da lâmina(s) acuminado(s)/obtuso(s); maculada(s) no ápice(s) não.
Inflorescência: tipo de ramificação(ções) racemo(s) duplo(s)/racemo(s) triplo; posição pendente(s); posição das flor(es) na(s)
raque dística(s); posição das flor(es) na(s) antese subereta(s); posição das flor(es) não secunda(s); ápice(s) das bráctea(s)
floral(ais) reto(s); carena(s) das bráctea(s) floral(ais) próxima(s) do ápice(s); cor das bráctea(s) floral(ais) vermelha/rósea.
Flor: forma da pétala(s) linear(es); forma do apêndice(s) da pétala(s) obtuso(s); cor da pétala(s) branca/amarelada; posição
dos estame(s) fauce da corola exserto(s); posição do pistilo(s) e estame(s) na(s) antese parte superior(es) da corola.

Forma de Vida
Erva

Substrato
Epífita

DISTRIBUIÇÃO

Nativa, é endêmica do Brasil

Domínios Fitogeográficos
Mata Atlântica

Tipos de Vegetação
Floresta Ombrófila (Floresta Pluvial)

Distribuição Geográfica
Ocorrências confirmadas
Sudeste (Espírito Santo, Minas Gerais, Rio de Janeiro, São Paulo)

CHAVE DE IDENTIFICAÇÃO

1. Inflorescência em racemo duplo .. V. billbergioides var. billbergiodes
1'. Inflorescência em racemo triplo .. V. billbergioides var. ampla
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Angiospermas Bromeliaceae A.Juss.

Vriesea billbergioides E.Morren ex Mez
var. billbergioides
Tem como sinônimo
heterotípico Vriesea billbergioides  var.  subnuda L.B.Sm.

DESCRIÇÃO

Difere de V. billbergioides var. ampla pela inflorescência em racemo duplo.

Forma de Vida
Erva

Substrato
Epífita

DISTRIBUIÇÃO

Nativa, é endêmica do Brasil

Domínios Fitogeográficos
Mata Atlântica

Tipos de Vegetação
Floresta Ombrófila (Floresta Pluvial)

Distribuição Geográfica
Ocorrências confirmadas
Sudeste (Espírito Santo, Minas Gerais, Rio de Janeiro)

MATERIAL TESTEMUNHO

A.C. Brade, 9320, R, Rio de Janeiro
A.F.M. Glaziou, 3630, B,  (P03P3N0100), Rio de Janeiro, Typus

IMAGENS DE CAMPO/ILUSTRAÇÕES

Figura 1: Vriesea billbergioides var. billbergioides E.Morren ex Mez
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Angiospermas Bromeliaceae A.Juss.

Figura 2: Vriesea billbergioides var. billbergioides E.Morren ex Mez

BIBLIOGRAFIA

Smith, L. B. and R. J. Downs. 1977. Bromeliaceae, sub-family Tillandsioideae. Flora Neotropica, monograph 14, part 2, p.
663-1492, fig. 213-467. Hafner Press, New York.
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Angiospermas Bromeliaceae A.Juss.

Vriesea billbergioides var. ampla L.B.Sm.
DESCRIÇÃO

Difere de V. billbergioides var. billbergioides pela inflorescência em racemo triplo.

Forma de Vida
Erva

Substrato
Epífita

DISTRIBUIÇÃO

Nativa, é endêmica do Brasil

Domínios Fitogeográficos
Mata Atlântica

Tipos de Vegetação
Floresta Ombrófila (Floresta Pluvial)

Distribuição Geográfica
Ocorrências confirmadas
Sudeste (São Paulo)

MATERIAL TESTEMUNHO

A.C. Brade, 21151, RB, 73870,  (RB00566019), São Paulo, Typus
A.C. Brade, 21151, RB, 73870,  (RB00287268), Typus

BIBLIOGRAFIA

Costa, A. F., M. G. L. Wanderley and R. L. Moura. 2007. Vriesea Lindley (Bromeliaceae), pp.126-155 In M. G. L. Wanderley,
G. J. Sheperd, T. S. Melhem and A. M. Giulietti [eds.], Flora Fanerogâmica do Estado de São Paulo, vol. 5. Instituto de Botânica,
FAPESP, São Paulo.
Smith, L. B. and R. J. Downs. 1977. Bromeliaceae, sub-family Tillandsioideae. Flora Neotropica, monograph 14, part 2, p.
663-1492, fig. 213-467. Hafner Press, New York.

2097

Coleção Flora do Brasil 2020 - Jardim Botânico do Rio de Janeiro

http://reflora.jbrj.gov.br/files/voucher.html?imagem=DZI/rb/0/56/60/19/00566019.dzi
http://reflora.jbrj.gov.br/files/voucher.html?imagem=DZI/rb/0/28/72/68/00287268.dzi


Angiospermas Bromeliaceae A.Juss.

Vriesea bituminosa Wawra
Este tratamento é composto pelos seguintes táxons: Vriesea bituminosa, .

Tem como sinônimo
heterotípico Tillandsia platynema (Gaudich.) Griseb.

DESCRIÇÃO

Caule: propagação vegetativa(s) por broto(s) lateral(ais). Folha: roseta(s) infundibuliforme(s); forma da lâmina(s)
lanceolada(s); largura da lâmina(s) mais de 5 cm; ápice(s) da lâmina(s) obtuso(s); maculada(s) no ápice(s) sim.
Inflorescência: tipo de ramificação(ções) simples; posição pendente(s); posição das flor(es) na(s) raque dística(s); posição das
flor(es) na(s) antese patente(s); posição das flor(es) não secunda(s); ápice(s) das bráctea(s) floral(ais) reto(s); carena(s) das
bráctea(s) floral(ais) ausente(s); cor das bráctea(s) floral(ais) verde/vermelha vinácea. Flor: forma da pétala(s) oblongo(s)
lanceolada(s)/oblonga(s); forma do apêndice(s) da pétala(s) agudo(s); cor da pétala(s) laranja/vermelho; posição dos estame(s)
fauce da corola incluso(s); posição do pistilo(s) e estame(s) na(s) antese parte inferior(es) da corola.

DESCRIÇÃO ADICIONAL

ERVA epífita ou terrestre, heliófila a umbrófila, até ca. 200,0 cm de comprimento quando florida, crescendo por meio de brotos
laterais em meio às folhas. FOLHAS ca. 30, suberetas, formando roseta infundibuliforme; bainha estreito-elíptica a elíptica,
12,5-19,0 x 11,0-12,5 cm, castanho-escura na face abaxial e castanhoclara na face adaxial, ambas as faces densamente lepidotas;
lâmina lanceolada, 25,0-59,5 x 7,5-8,5 cm, completamente verde ou levemente vinácea na face abaxial, mácula arroxeada de
diversos tamanhos próximo ao ápice, ápice obtuso, apiculado. INFLORESCÊNCIA 87,0-150,0 cm, 8,0- 11,5 cm de maior
distância entre as sépalas, coberta com substância betuminóide de odor balsâmico, simples, com ou sem torção helicoidal, 25-60
flores, dísticas, patentes, não secundas; pedúnculo, ereto, sigmoide, 44,5-95,0 cm de comprimento, 1,2-1,8 cm de diâmetro,
verde, glabro, brácteas do pedúnculo eretas, imbricadas, ovadas, verdes com mácula escura próximo no ápice ou avermelhadas
sendo esverdeadas para o ápice; raque ereta, reta a ligeiramente sinuosa, 24,5-52,5 cm de comprimento, 0,8-1,4 cm de diâmetro,
verde a verdeamarelado com a região próxima as aurículas avermelhada, glabra. BRÁCTEAS FLORAIS decurrentes, ovadas
a largo-ovadas, ápice obtuso, 4,2-5,7 x 3,0-4,3 cm, sem carena, verdes com ápice e margens escuras ou avermelhadas com os
bordos verdes e margens escuras no ápice e vermelho-vináceas no centro e arroxeadas nos bordos na base, de mais curtas a mais
longas do que as sépalas na floração, com substância betuminóide de odor sui generis em seu interior, lepidota na face adaxial
e glabra na abaxial, plicadas quando secas. FLORES de antese noturna, com odor aliáceo; pedicelo verde a avermelhdo, 1,3-1,5
cm de comprimento, 1,3-1,4 cm de diâmetro; cálice com sépalas elípticas, ápice obtuso, 3,5-4,0 x 1,7-2,0 cm, 1,0-1,1 cm na base,
verdes com as margens e ápice verde-escuros a avermelhado-vináceas na base e centro e verde no restante, sem carena; corola
campanulada, simétrica, sendo uma pétala abaxial e duas adaxiais, pétalas oblanceodas ou oblongas, ápice emarginado, levemente
recurvadas na 38 Figura 12: Prancha de V. bituminosa (Bot. Ergebn. 1866). antese, 4,7-6,0 x 2,1-2,3 cm, 0,8-1,0 cm na base,
vermelho-sangue, conatas na base por 0,4-0,5 cm, apêndices 1,5-2,3 x 0,4-0,5 cm, adnatos à base das pétalas 0,4-0,9 cm, com a
parte livre lanceolada ou oblonga com ápice assimétrico; estames radiais na inserção com a parte distal descendente convergindo
para um mesmo lado da corola, filetes 3,6-4,7 cm, alargados em direção ao ápice, achatados dorso-ventralmente, adnatos à base
das pétalas, amarelos, anteras 1,2-1,5 cm, introrsas, dorsifixas, igualando a fauce da corola, próximas entre si e expostas lado a
lado horizontalmente com as rimas voltadas para cima, amarelas; estilete 3,7- 4,6 cm, sigmoide com parte distal descendente,
amarelo, estigma tipo lâmina-convoluta, posicionado um pouco a frente e acima das anteras, rosado a roxo, ovário 0,5-0,8 cm,
amareloesverdeado. FRUTOS reflexos a sub-patentes, 4,5-5,5 cm; sementes 2,5-2,8 cm.

Forma de Vida
Erva

Substrato
Epífita, Terrícola

DISTRIBUIÇÃO

Nativa, é endêmica do Brasil

Domínios Fitogeográficos
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Angiospermas Bromeliaceae A.Juss.

Mata Atlântica

Tipos de Vegetação
Floresta Ombrófila (Floresta Pluvial)

Distribuição Geográfica
Ocorrências confirmadas
Nordeste (Bahia)
Sudeste (Espírito Santo, Minas Gerais, Rio de Janeiro, São Paulo)

MATERIAL TESTEMUNHO

Wawra, H.R.F., 257, W, Bahia, Typus
Costa, 432, RB, 309102, ,  (RB00275405), Rio de Janeiro

IMAGENS DE CAMPO/ILUSTRAÇÕES

Figura 1: Vriesea bituminosa Wawra

Figura 2: Vriesea bituminosa Wawra

BIBLIOGRAFIA

Moura, R.  2011. Revisão taxonômica do grupo Vriesea platynema Gauch. (Bromeliaceae). Tese de Doutorado. Museu Nacional,
Universidade Federal do Rio de Janeiro.
Moura, R.L. & Costa, A.F. 2014. Taxonomic Notes on Vriesea Sect. Xiphion (Bromeliaceae) with Descriptions of Three New
Species. Systematic Botany 39(3): 791-803.
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Angiospermas Bromeliaceae A.Juss.

Vriesea blackburniana Leme
DESCRIÇÃO

Caule: propagação vegetativa(s) por broto(s) lateral(ais). Folha: roseta(s) infundibuliforme(s); forma da lâmina(s) linear(es);
largura da lâmina(s) 1.5 a(s) 5 cm; ápice(s) da lâmina(s) arredondado(s)/apiculado(s); maculada(s) no ápice(s) não.
Inflorescência: tipo de ramificação(ções) racemo(s) duplo(s); posição ereta(s); posição das flor(es) na(s) raque dística(s);
posição das flor(es) na(s) antese subereta(s); posição das flor(es) não secunda(s); ápice(s) das bráctea(s) floral(ais)
encurvado(s); carena(s) das bráctea(s) floral(ais) em todo(s) o dorso; cor das bráctea(s) floral(ais) base vermelha e ápice(s)
amarelo ou verde. Flor: forma da pétala(s) linear(es); forma do apêndice(s) da pétala(s) obtuso(s); cor da pétala(s) amarela;
posição dos estame(s) fauce da corola exserto(s); posição do pistilo(s) e estame(s) na(s) antese parte superior(es) da corola.

Forma de Vida
Erva

Substrato
Epífita

DISTRIBUIÇÃO

Nativa, é endêmica do Brasil

Domínios Fitogeográficos
Mata Atlântica

Tipos de Vegetação
Floresta Ombrófila (Floresta Pluvial)

Distribuição Geográfica
Ocorrências confirmadas
Nordeste (Bahia)

MATERIAL TESTEMUNHO

E.M.C. Leme, 5292, RB, 493586,  (RB00583377), Bahia, Typus
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Angiospermas Bromeliaceae A.Juss.

Vriesea bleherae Roth & W. Weber
DESCRIÇÃO

Caule: propagação vegetativa(s) por broto(s) lateral(ais). Folha: roseta(s) infundibuliforme(s); forma da lâmina(s)
linear(es) triangular(es); largura da lâmina(s) até 1.5 cm; ápice(s) da lâmina(s) atenuado(s); maculada(s) no ápice(s) não.
Inflorescência: tipo de ramificação(ções) simples; posição ereta(s); posição das flor(es) na(s) raque dística(s); posição das
flor(es) na(s) antese subereta(s); posição das flor(es) não secunda(s); ápice(s) das bráctea(s) floral(ais) reto(s); carena(s)
das bráctea(s) floral(ais) ausente(s); cor das bráctea(s) floral(ais) amarela. Flor: forma da pétala(s) linear(es); forma do
apêndice(s) da pétala(s) obtuso(s); cor da pétala(s) amarela; posição dos estame(s) fauce da corola exserto(s); posição do
pistilo(s) e estame(s) na(s) antese parte superior(es) da corola.

Forma de Vida
Erva

Substrato
Rupícola

DISTRIBUIÇÃO

Nativa, é endêmica do Brasil

Domínios Fitogeográficos
Mata Atlântica

Tipos de Vegetação
Floresta Ombrófila (Floresta Pluvial)

Distribuição Geográfica
Ocorrências confirmadas
Sudeste (Rio de Janeiro)

MATERIAL TESTEMUNHO

Moura, 81, R, Rio de Janeiro
Costa, A.F., 805, R, Rio de Janeiro

IMAGENS DE CAMPO/ILUSTRAÇÕES

Figura 1: Vriesea bleherae Roth & W. Weber
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Angiospermas Bromeliaceae A.Juss.

BIBLIOGRAFIA

Costa, A.F. 2002. Revisão Taxonômica do complexo Vriesea paraibica Wawra (Bromeliaceae). Tese de Doutorado, USP.
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Angiospermas Bromeliaceae A.Juss.

Vriesea botafogensis Mez
DESCRIÇÃO

Caule: propagação vegetativa(s) por broto(s) lateral(ais). Folha: roseta(s) infundibuliforme(s); forma da lâmina(s) estrito(s)
triangular(es)/estreito(s) elíptica(s); largura da lâmina(s) 1.5 a(s) 5 cm; ápice(s) da lâmina(s) obtuso(s); maculada(s) no
ápice(s) não. Inflorescência: tipo de ramificação(ções) racemo(s) duplo(s); posição ereta(s); posição das flor(es) na(s) raque
dística(s); posição das flor(es) na(s) antese ereta(s)/subereta(s); posição das flor(es) secunda(s); ápice(s) das bráctea(s)
floral(ais) encurvado(s); carena(s) das bráctea(s) floral(ais) próxima(s) do ápice(s); cor das bráctea(s) floral(ais) amarela.
Flor: forma da pétala(s) linear(es); forma do apêndice(s) da pétala(s) desconhecida(s); cor da pétala(s) amarela; posição dos
estame(s) fauce da corola exserto(s); posição do pistilo(s) e estame(s) na(s) antese radial(ais).

Forma de Vida
Erva

Substrato
Rupícola

DISTRIBUIÇÃO

Nativa, é endêmica do Brasil

Domínios Fitogeográficos
Mata Atlântica

Tipos de Vegetação
Vegetação Sobre Afloramentos Rochosos

Distribuição Geográfica
Ocorrências confirmadas
Sudeste (Rio de Janeiro)

MATERIAL TESTEMUNHO

D. Sucre, 10095, RB, 167957,  (RB00281823), Rio de Janeiro
A.F.M. Glaziou, 16466, K, Rio de Janeiro, Typus

BIBLIOGRAFIA

 Leme, E. M. C. & A. F. Costa. 1994. Vriesea botafogensis e Vriesea saundersii, duas espécies distintas. Bromélia 1: 11–18.
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Angiospermas Bromeliaceae A.Juss.

Vriesea breviscapa (E.Pereira &
I.A.Penna) Leme
Tem como sinônimo
basiônimo Vriesea sparsiflora  var.  breviscapa E.Pereira & I.A.Penna

DESCRIÇÃO

Caule: propagação vegetativa(s) por broto(s) lateral(ais). Folha: roseta(s) infundibuliforme(s); forma da lâmina(s) linear(es);
largura da lâmina(s) 1.5 a(s) 5 cm; ápice(s) da lâmina(s) acuminado(s); maculada(s) no ápice(s) não. Inflorescência: tipo de
ramificação(ções) racemo(s) duplo(s); posição pendente(s); posição das flor(es) na(s) raque dística(s); posição das flor(es)
na(s) antese subereta(s); posição das flor(es) secunda(s)/não secunda(s); ápice(s) das bráctea(s) floral(ais) reto(s); carena(s)
das bráctea(s) floral(ais) ausente(s); cor das bráctea(s) floral(ais) verde. Flor: forma da pétala(s) linear(es); forma do
apêndice(s) da pétala(s) agudo(s); cor da pétala(s) amarela; posição dos estame(s) fauce da corola incluso(s); posição do
pistilo(s) e estame(s) na(s) antese radial(ais).

Forma de Vida
Erva

Substrato
Epífita

DISTRIBUIÇÃO

Nativa, é endêmica do Brasil

Domínios Fitogeográficos
Mata Atlântica

Tipos de Vegetação
Floresta Ombrófila (Floresta Pluvial)

Distribuição Geográfica
Ocorrências confirmadas
Nordeste (Bahia)
Sudeste (Espírito Santo, Minas Gerais)

MATERIAL TESTEMUNHO

E.Leme, 8235, RB,  (RB01395314), Minas Gerais
L. Kollmann, 6362, MBML (MBML021931), Espírito Santo
P. Leitman et al., 208, CEPEC,  (CEPEC00131631), Bahia

IMAGENS DE CAMPO/ILUSTRAÇÕES
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Angiospermas Bromeliaceae A.Juss.

Figura 1: Vriesea breviscapa (E.Pereira & I.A.Penna) Leme

2106

Coleção Flora do Brasil 2020 - Jardim Botânico do Rio de Janeiro

https://imagemcampo.jbrj.gov.br/producao%2Fimagens_de_campo%2F17968455.jpg


Angiospermas Bromeliaceae A.Juss.

Vriesea brusquensis Reitz
DESCRIÇÃO

Caule: propagação vegetativa(s) por broto(s) lateral(ais). Folha: roseta(s) infundibuliforme(s); forma da lâmina(s) linear(es);
largura da lâmina(s) 1.5 a(s) 5 cm; ápice(s) da lâmina(s) acuminado(s); maculada(s) no ápice(s) não. Inflorescência: tipo
de ramificação(ções) racemo(s) duplo(s); posição ereta(s); posição das flor(es) na(s) raque dística(s); posição das flor(es)
na(s) antese subereta(s); posição das flor(es) não secunda(s); ápice(s) das bráctea(s) floral(ais) encurvado(s); carena(s) das
bráctea(s) floral(ais) em todo(s) o dorso; cor das bráctea(s) floral(ais) vermelha. Flor: forma da pétala(s) linear(es); forma
do apêndice(s) da pétala(s) agudo(s); cor da pétala(s) amarela; posição dos estame(s) fauce da corola exserto(s); posição do
pistilo(s) e estame(s) na(s) antese radial(ais)/parte superior(es) da corola.

Forma de Vida
Erva

Substrato
Epífita

DISTRIBUIÇÃO

Nativa, é endêmica do Brasil

Domínios Fitogeográficos
Mata Atlântica

Tipos de Vegetação
Floresta Ombrófila (Floresta Pluvial)

Distribuição Geográfica
Ocorrências confirmadas
Sul (Paraná, Santa Catarina)

MATERIAL TESTEMUNHO

A.R. Reitz, 3624, HBR (HBR0004303), Santa Catarina, Typus
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Angiospermas Bromeliaceae A.Juss.

Vriesea cacuminis L.B.Sm.
DESCRIÇÃO

Caule: propagação vegetativa(s) por broto(s) lateral(ais). Folha: roseta(s) tubulosa(s); forma da lâmina(s) oblonga(s);
largura da lâmina(s) 1.5 a(s) 5 cm; ápice(s) da lâmina(s) acuminado(s); maculada(s) no ápice(s) não. Inflorescência: tipo
de ramificação(ções) racemo(s) duplo(s); posição subereta(s); posição das flor(es) na(s) raque dística(s); posição das flor(es)
na(s) antese subereta(s); posição das flor(es) secunda(s); ápice(s) das bráctea(s) floral(ais) encurvado(s); carena(s) das
bráctea(s) floral(ais) ausente(s); cor das bráctea(s) floral(ais) vermelha. Flor: forma da pétala(s) oblonga(s); forma do
apêndice(s) da pétala(s) obtuso(s); cor da pétala(s) amarela; posição dos estame(s) fauce da corola incluso(s); posição do
pistilo(s) e estame(s) na(s) antese desconhecida(s).

Forma de Vida
Erva

Substrato
Rupícola

DISTRIBUIÇÃO

Nativa, é endêmica do Brasil

Domínios Fitogeográficos
Mata Atlântica

Tipos de Vegetação
Campo de Altitude

Distribuição Geográfica
Ocorrências confirmadas
Sudeste (Minas Gerais)

MATERIAL TESTEMUNHO

Schwacke, 12296, RB, 112310,  (RB00287271), Minas Gerais, Typus
Neves, B., 392, R,  (R010066788), Minas Gerais

IMAGENS DE CAMPO/ILUSTRAÇÕES

Figura 1: Vriesea cacuminis L.B.Sm.
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Angiospermas Bromeliaceae A.Juss.

Vriesea calimaniana Leme & W.Till
DESCRIÇÃO

Caule: propagação vegetativa(s) por broto(s) lateral(ais). Folha: roseta(s) infundibuliforme(s); forma da lâmina(s) linear(es);
largura da lâmina(s) 1.5 a(s) 5 cm; ápice(s) da lâmina(s) acuminado(s); maculada(s) no ápice(s) não. Inflorescência: tipo
de ramificação(ções) simples; posição ereta(s); posição das flor(es) na(s) raque dística(s); posição das flor(es) na(s) antese
subereta(s); posição das flor(es) não secunda(s); ápice(s) das bráctea(s) floral(ais) encurvado(s); carena(s) das bráctea(s)
floral(ais) ausente(s); cor das bráctea(s) floral(ais) base vermelha e ápice(s) amarelo ou verde. Flor: forma da pétala(s)
linear(es); forma do apêndice(s) da pétala(s) obtuso(s)/denteado(s); cor da pétala(s) amarela; posição dos estame(s) fauce da
corola exserto(s); posição do pistilo(s) e estame(s) na(s) antese parte superior(es) da corola.

Forma de Vida
Erva

Substrato
Epífita, Terrícola

DISTRIBUIÇÃO

Nativa, é endêmica do Brasil

Domínios Fitogeográficos
Mata Atlântica

Tipos de Vegetação
Floresta Ombrófila (Floresta Pluvial)

Distribuição Geográfica
Ocorrências confirmadas
Sudeste (Espírito Santo)

MATERIAL TESTEMUNHO

Kautsky, R.A., 1045, HB, Espírito Santo, Typus
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Angiospermas Bromeliaceae A.Juss.

Vriesea capixabae Leme
DESCRIÇÃO

Caule: propagação vegetativa(s) por broto(s) lateral(ais). Folha: roseta(s) infundibuliforme(s); forma da lâmina(s) linear(es);
largura da lâmina(s) 1.5 a(s) 5 cm; ápice(s) da lâmina(s) obtuso(s); maculada(s) no ápice(s) não. Inflorescência: tipo de
ramificação(ções) simples; posição pendente(s); posição das flor(es) na(s) raque dística(s); posição das flor(es) na(s) antese
subereta(s); posição das flor(es) não secunda(s); ápice(s) das bráctea(s) floral(ais) encurvado(s); carena(s) das bráctea(s)
floral(ais) ausente(s); cor das bráctea(s) floral(ais) rósea. Flor: forma da pétala(s) linear(es); forma do apêndice(s) da
pétala(s) agudo(s); cor da pétala(s) verde/amarelada; posição dos estame(s) fauce da corola exserto(s); posição do pistilo(s) e
estame(s) na(s) antese desconhecida(s).

COMENTÁRIO

Mofologicamente próxima de V. guttata Linden & André, não sendo possível sua determinação apenas com a parte vegetativa.

Forma de Vida
Erva

Substrato
Epífita

DISTRIBUIÇÃO

Nativa, é endêmica do Brasil

Domínios Fitogeográficos
Mata Atlântica

Tipos de Vegetação
Floresta Ombrófila (Floresta Pluvial)

Distribuição Geográfica
Ocorrências confirmadas
Sudeste (Espírito Santo)

MATERIAL TESTEMUNHO

E.M.C. Leme, 675, RB, 327495,  (RB00286944), Typus
R.C. Forzza, 4986, RB, 473329,  (RB00540918), Espírito Santo

IMAGENS DE CAMPO/ILUSTRAÇÕES
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Angiospermas Bromeliaceae A.Juss.

Figura 1: Vriesea capixabae Leme

Figura 2: Vriesea capixabae Leme

Figura 3: Vriesea capixabae Leme

Figura 4: Vriesea capixabae Leme
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Angiospermas Bromeliaceae A.Juss.

BIBLIOGRAFIA
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Angiospermas Bromeliaceae A.Juss.

Vriesea carinata Wawra
Este tratamento é composto pelos seguintes táxons: Vriesea carinata, Vriesea carinata var. carinata, Vriesea carinata var. flavo-
miniata, Vriesea carinata var. mangaratibensis.

DESCRIÇÃO

Caule: propagação vegetativa(s) por broto(s) lateral(ais). Folha: roseta(s) infundibuliforme(s); forma da lâmina(s) linear(es);
largura da lâmina(s) 1.5 a(s) 5 cm; ápice(s) da lâmina(s) agudo(s)/acuminado(s); maculada(s) no ápice(s) não. Inflorescência:
tipo de ramificação(ções) simples; posição subereta(s); posição das flor(es) na(s) raque dística(s); posição das flor(es)
na(s) antese subereta(s); posição das flor(es) não secunda(s); ápice(s) das bráctea(s) floral(ais) encurvado(s); carena(s) das
bráctea(s) floral(ais) em todo(s) o dorso; cor das bráctea(s) floral(ais) vermelha/base vermelha e ápice(s) amarelo ou verde.
Flor: forma da pétala(s) linear(es); forma do apêndice(s) da pétala(s) obtuso(s); cor da pétala(s) amarela com ápice(s) verde;
posição dos estame(s) fauce da corola exserto(s); posição do pistilo(s) e estame(s) na(s) antese parte superior(es) da corola.

Forma de Vida
Erva

Substrato
Epífita, Rupícola

DISTRIBUIÇÃO

Nativa, é endêmica do Brasil

Domínios Fitogeográficos
Mata Atlântica

Tipos de Vegetação
Floresta Ombrófila (Floresta Pluvial), Restinga

Distribuição Geográfica
Ocorrências confirmadas
Sudeste (Espírito Santo, Minas Gerais, Rio de Janeiro, São Paulo)
Sul (Paraná, Rio Grande do Sul, Santa Catarina)

CHAVE DE IDENTIFICAÇÃO

1: Pedúnculo engrossado com cerca de 4mm diâmetro, pétalas amarelas: var. flavo-miniata
1`:Pedúnculo delgado com cerca de 2mm diâmetro, pétalas amarelas com ápice verde: 2
2: Brácteas florais totalmente vermelhas: var. mangaratibensis
2´: Brácteas florais vermelhas na base, amarelas ou verdes em direção ao ápice: var. carinata

IMAGENS DE CAMPO/ILUSTRAÇÕES
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Angiospermas Bromeliaceae A.Juss.

Figura 1: Vriesea carinata Wawra

Figura 2: Vriesea carinata Wawra

BIBLIOGRAFIA

Costa, A.F. 2002. Revisaõ Taxonômica do complexo Vriesea paraibica Wawra (Bromeliaceae). Tese de Doutorado, USP.
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Angiospermas Bromeliaceae A.Juss.

Vriesea carinata var. flavo-miniata Leme
DESCRIÇÃO

Brácteas florais vermelhas na base, com ápice amarelo ou verde, ou totalmente vermelhas. Pedúnculo engrossado com cerca de
4mm diâmentro. Pétalas amarelas.

Forma de Vida
Erva

Substrato
Epífita

DISTRIBUIÇÃO

Nativa, é endêmica do Brasil

Domínios Fitogeográficos
Mata Atlântica

Tipos de Vegetação
Floresta Ombrófila (Floresta Pluvial)

Distribuição Geográfica
Ocorrências confirmadas
Sudeste (Espírito Santo)

MATERIAL TESTEMUNHO

G. Martinelli, 8079, HB, RB, Espírito Santo, Typus
Gomes, J.M.L., s.n., VIES (VIES012417), Espírito Santo

IMAGENS DE CAMPO/ILUSTRAÇÕES

Figura 1: Vriesea carinata var. flavo-miniata Leme
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Angiospermas Bromeliaceae A.Juss.

Figura 2: Vriesea carinata var. flavo-miniata Leme

BIBLIOGRAFIA

Costa, A.F. 2002. Revisão Taxonômica do complexo Vriesea paraibica Wawra (Bromeliaceae). Tese de Doutorado, USP.
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Angiospermas Bromeliaceae A.Juss.

Vriesea carinata var. mangaratibensis
Leme & A.F.Costa
DESCRIÇÃO

Brácteas florais vermelhas. Pétalas amarelas com ápice verde.

Forma de Vida
Erva

Substrato
Epífita

DISTRIBUIÇÃO

Nativa, é endêmica do Brasil

Domínios Fitogeográficos
Mata Atlântica

Tipos de Vegetação
Floresta Ombrófila (Floresta Pluvial)

Distribuição Geográfica
Ocorrências confirmadas
Sudeste (Rio de Janeiro)

MATERIAL TESTEMUNHO

E.M.C. Leme, 656, RB, 269333,  (RB00286945), Typus
E.M.C. Leme, 656, RB, 269333,  (RB00566733), Rio de Janeiro, Typus

IMAGENS DE CAMPO/ILUSTRAÇÕES

Figura 1: Vriesea carinata var. mangaratibensis Leme & A.F.Costa
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Angiospermas Bromeliaceae A.Juss.

Vriesea carinata Wawra var. carinata
Tem como sinônimo
homotípico Tillandsia carinata (Wawra) Baker
heterotípico Vriesea brachystachys Regel

DESCRIÇÃO

Brácteas florais vermelhas na base, amarelas ou verdes em direção ao ápice. Pedúnculo delgado, cerca de 2mm diâmetro. 

Forma de Vida
Erva

Substrato
Epífita, Rupícola

DISTRIBUIÇÃO

Nativa, é endêmica do Brasil

Domínios Fitogeográficos
Mata Atlântica

Tipos de Vegetação
Floresta Ombrófila (Floresta Pluvial), Restinga

Distribuição Geográfica
Ocorrências confirmadas
Sudeste (Espírito Santo, Minas Gerais, Rio de Janeiro, São Paulo)
Sul (Paraná, Rio Grande do Sul, Santa Catarina)

MATERIAL TESTEMUNHO

Costa, A., 428, RB, 296166,  (RB00266176), Rio de Janeiro
G. Martinelli, 15783, SP, RB

IMAGENS DE CAMPO/ILUSTRAÇÕES

Figura 1: Vriesea carinata var. carinata Wawra
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Angiospermas Bromeliaceae A.Juss.

Figura 2: Vriesea carinata var. carinata Wawra

BIBLIOGRAFIA

Costa, A.F. 2002. Revisão Taxonômica do complexo Vriesea paraibica Wawra (Bromeliaceae). Tese de Doutorado, USP.
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Angiospermas Bromeliaceae A.Juss.

Vriesea carmeniae R.Moura & A.F.Costa
DESCRIÇÃO

Caule: propagação vegetativa(s) por broto(s) lateral(ais). Folha: roseta(s) infundibuliforme(s); forma da lâmina(s) linear(es);
largura da lâmina(s) mais de 5 cm; ápice(s) da lâmina(s) obtuso(s); maculada(s) no ápice(s) sim. Inflorescência: tipo de
ramificação(ções) simples; posição ereta(s); posição das flor(es) na(s) raque dística(s); posição das flor(es) na(s) antese
patente(s); posição das flor(es) não secunda(s); ápice(s) das bráctea(s) floral(ais) reto(s); carena(s) das bráctea(s) floral(ais)
ausente(s); cor das bráctea(s) floral(ais) verde. Flor: forma da pétala(s) elíptica(s); forma do apêndice(s) da pétala(s)
agudo(s); cor da pétala(s) amarela; posição dos estame(s) fauce da corola incluso(s); posição do pistilo(s) e estame(s) na(s)
antese parte inferior(es) da corola.

DESCRIÇÃO ADICIONAL

ERVA epífita ou terrestre, umbrófila, até ca. 140,0 cm de comprimento quando florida, crescendo por meio de brotos laterais em
meio as folhas. FOLHAS de 25 a 30, suberetas, formando roseta infundibuliforme; bainha largo-elíptica 13,0-15,0 x 10,7-11,5
cm, bainha castanho-escura em ambas as faces; lâmina linear a estreito-oblonga, 39,5-83,5 x 6,8-8,5 cm, verde em ambas as
faces, estrias transversais verde-escuras, mácula avermelhada no ápice da lâmina, ápice obtuso, mucronado, margem revoluta.
INFLORESCÊNCIA 46,0-85,0 cm, 8,0-10,5 cm de maior distância entre as sépalas, simples, 17-33 flores, dísticas, patentes,
não secundas; pedúnculo, ereto, reto a sigmoide, 30,0-62,5 cm de comprimento, 1,1-1,3 cm de diâmetro, verde, glabro, brácteas
do pedúnculo eretas, inferiores largo-ovadas com ápice agudo e mucronado, superiores ovadas com ápice agudo, ambas verdes,
imbricadas; raque ereta, reta, 16,0-34,0 cm de comprimento, 0,7-0,9 cm de diâmetro, verde, glabra. BRÁCTEAS FLORAIS
decurrentes, oblatas, ápice obtuso, 4,0-4,5 x 3,5-4,4 cm, sem carena, verdes, igualando as sépalas, com substância oleaginóide de
odor sui generis em seu interior, lepidotas na face adaxial e glabras na abaxial, pouco a muito plicadas quando secas. FLORES
de antese noturna, com odor aliáceo; pedicelo verde, 0,8-1,2 cm de comprimento, 1,0-1,2 cm de diâmetro; cálice com sépalas
elípticas, ápice obtuso, 2,7-3,0 x 1,8-2,1 cm, 1,0-1,1 cm na base, verdes, sem carena; corola campanulada, simétrica, sendo uma
pétala abaxial e duas adaxiais, pétalas elípticas, ápice emarginado, levemente recurvadas na antese, 3,4-3,5 x 1,8-2,0 cm, 0,8-0,9
cm na base, amareladas, conatas na base por ca. 0, 3 cm, apêndices 0,7-0,8 x 0,3 cm, adnatos à base das pétalas 0,1-0,2 cm, com
a parte livre ovada, aguda e irregularmente fendido; estames radiais na inserção com a parte distal descendente convergindo para
um mesmo lado da corola, filetes 1,8-2,4 cm, alargados em direção ao ápice, achatados dorso-ventralmente, adnatos à base das
pétalas, amarelos, anteras 1,1-1,3 cm, introrsas, dorsifixas, igualando a fauce da corola, próximas entre si e expostas lado a lado
horizontalmente com as rimas voltadas para cima, amarelas; estilete ca. 2,2 cm, sigmoide com parte distal descendente, amarelo,
estigma tipo lâmina-convoluta, posicionado um pouco a frente e acima das anteras, amarelo, ovário 0, 5-0, 6 cm, esverdeado.
FRUTOS patentes, 4,0-4,7 cm; sementes ca. 2,0 cm.

Forma de Vida
Erva

Substrato
Epífita

DISTRIBUIÇÃO

Nativa, é endêmica do Brasil

Domínios Fitogeográficos
Mata Atlântica

Tipos de Vegetação
Floresta Ombrófila (Floresta Pluvial)

Distribuição Geográfica
Ocorrências confirmadas
Nordeste (Ceará)
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Angiospermas Bromeliaceae A.Juss.

MATERIAL TESTEMUNHO

L. W. Lima-Verde, s.n., EAC, 22069, Ceará, Typus
Moura, R., 570, R, 219215,  (R000219215), Ceará, Typus

IMAGENS DE CAMPO/ILUSTRAÇÕES

Figura 1: Vriesea carmeniae R.Moura & A.F.Costa

BIBLIOGRAFIA

Moura, R.L. & Costa, A.F. 2014. Taxonomic Notes on Vriesea Sect. Xiphion (Bromeliaceae) with Descriptions of Three New
Species. Systematic Botany 39(3): 791-803.
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Angiospermas Bromeliaceae A.Juss.

Vriesea cearensis L.B.Sm.
DESCRIÇÃO

Caule: propagação vegetativa(s) por broto(s) lateral(ais). Folha: roseta(s) infundibuliforme(s); forma da lâmina(s)
linear(es); largura da lâmina(s) 1.5 a(s) 5 cm; ápice(s) da lâmina(s) arredondado(s)/apiculado(s); maculada(s) no ápice(s)
não. Inflorescência: tipo de ramificação(ções) racemo(s) duplo(s); posição ereta(s); posição das flor(es) na(s) raque
dística(s); posição das flor(es) na(s) antese subereta(s); posição das flor(es) secunda(s); ápice(s) das bráctea(s) floral(ais)
reto(s); carena(s) das bráctea(s) floral(ais) ausente(s); cor das bráctea(s) floral(ais) estramínea. Flor: forma da pétala(s)
desconhecida(s); forma do apêndice(s) da pétala(s) agudo(s); cor da pétala(s) desconhecida(s); posição dos estame(s) fauce da
corola desconhecida(s); posição do pistilo(s) e estame(s) na(s) antese desconhecida(s).

Forma de Vida
Erva

Substrato
Rupícola

DISTRIBUIÇÃO

Nativa, é endêmica do Brasil

Domínios Fitogeográficos
Mata Atlântica

Tipos de Vegetação
Floresta Estacional Semidecidual

Distribuição Geográfica
Ocorrências confirmadas
Nordeste (Ceará)

MATERIAL TESTEMUNHO

D. Andrade-Lima, 2385, US, 2338309,  (US00091163), IPA, Ceará, Typus
Lima-Verde, L.W., 3405A, EAC, 2338309 (EAC0049327), Ceará

BIBLIOGRAFIA

Smith LB & Downs RJ. 1977. Tillandsioideae (Bromeliaceae). Flora Neotropica 14(2): 663-1492.
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Angiospermas Bromeliaceae A.Juss.

Vriesea chapadensis Leme
DESCRIÇÃO

Caule: propagação vegetativa(s) por broto(s) lateral(ais). Folha: roseta(s) infundibuliforme(s); forma da lâmina(s) linear(es)
triangular(es); largura da lâmina(s) mais de 5 cm; ápice(s) da lâmina(s) agudo(s)/obtuso(s); maculada(s) no ápice(s) não.
Inflorescência: tipo de ramificação(ções) simples; posição ereta(s); posição das flor(es) na(s) raque dística(s); posição das
flor(es) na(s) antese patente(s); posição das flor(es) não secunda(s); ápice(s) das bráctea(s) floral(ais) reto(s); carena(s)
das bráctea(s) floral(ais) ausente(s); cor das bráctea(s) floral(ais) castanha. Flor: forma da pétala(s) estreito(s) elíptica(s)/
elíptica(s); forma do apêndice(s) da pétala(s) agudo(s); cor da pétala(s) amarela; posição dos estame(s) fauce da corola
incluso(s); posição do pistilo(s) e estame(s) na(s) antese parte inferior(es) da corola.

DESCRIÇÃO ADICIONAL

ERVA terrestre ou rupícola, heliófila, 130,0-200,0 cm de comprimento quando florida, crescendo por meio de brotos laterais em
meio às folhas. FOLHAS ca. 20 suberetas, formando roseta infundibuliforme; bainha elíptica, 16,0-23,0 x 9,0-11,0 cm, castanho-
escura em ambas as faces, se prolongando em estreita faixa pela margem na base da lâmina, ambas as faces densamente lepidotas;
lâmina linear-triangular, 28,0-54,0 x 5,5-6,5 cm, amarela a amareloesverdeada, face abaxial com tricomas próximo a bainha
desaparecendo em direção ao ápice, face adaxial com tricomas diminutos e muito esparsos, ápice agudo a obtuso, apiculado.
INFLORESCÊNCIA 70,0-144,5 cm, 6,0-10,0 cm de maior distância entre as sépalas, simples, 17-41 flores, dísticas, suberetas a
patentes, não secundas; pedúnculo ereto, sigmoide, 52,0-109,5 cm de comprimento, 0,8-1,2 cm de diâmetro, verde-amarelado a
purpúreo, glabro, brácteas do pedúnculo eretas, igualando os entrenós a imbricadas, ovadas, purpureas na base e verde-amareladas
em direção ao ápice; raque ereta, reta, 12,0-41,0 cm de comprimento, 0,4-0,8 cm de diâmetro, verdeamarelada a purpurea, glabra.
BRÁCTEAS FLORAIS decurrentes, suborbiculares a orbiculares, ápice obtuso, 4,0-4,5 x 4,2-4,8 cm, sem carena, castanhas na
base a amarelas em direção ao ápice, às vezes com linhas diagonais vináceas provenientes da exposição gradual da bráctea ao sol,
mais curtas a igualando o comprimento das sépalas, com substância oleaginóide de odor sui generis no interior, lepidotas na face
adaxial e glabras na abaxial, lisas quando secas. FLORES de antese noturna, com odor aliáceo; pedicelo verde a vináceo, ca. 1,7
cm de comprimento, 0,9-1,1 cm de diâmetro; cálice com sépalas elípticas a ovadas, ápice obtuso, 3,4- 4,0 x 1,8-2,0 cm, ca. 0, 9
cm na base, amarelo-esvereadas, sem carena; corola campanulada, simétrica, sendo uma pétala abaxial e duas adaxiais, pétalas
estreito-elípticas a elípticas, ápice emarginado, levemente recurvadas na antese, 3,4-4,8 x 1,7-2,2 cm, ca. 0,6 cm na base, 49
amarelas, conatas na base por ca. 0,3 cm, apêndices 1,1-1,4 x 0,3-0,5 cm, adnatos às pétalas 0,5-0,7 cm na base, com a parte livre
ovada; estames radiais na inserção com a parte distal descendente convergindo para um mesmo lado da corola, filetes 2,3-2,8 cm,
alargados em direção ao ápice, achatados dorso-ventralmente, adnatos às pétalas na base, amarelos, anteras 1,1-1,3 cm, introrsas,
dorsifixas, igualando a fauce da corola, próximas entre si e expostas lado a lado horizontalmente com as rimas voltadas para cima,
amarelas; estilete 2,6- 3,3 cm, sigmoide com parte distal descendente, amarelo, estigma tipo lâmina-convoluta, posicionado um
pouco a frente e acima das anteras, amarelo-claro, ovário ca. 0,6 cm, amareloclaro. FRUTOS suberetos a patentes, 4,0-4,2 cm;
sementes ca. 2,3 cm.

Forma de Vida
Erva

Substrato
Rupícola, Terrícola

DISTRIBUIÇÃO

Nativa, é endêmica do Brasil

Domínios Fitogeográficos
Caatinga, Cerrado

Tipos de Vegetação
Campo Rupestre

Distribuição Geográfica
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Angiospermas Bromeliaceae A.Juss.

Ocorrências confirmadas
Nordeste (Bahia)

MATERIAL TESTEMUNHO

E.M.C. Leme, 495, HB, Bahia, Typus
R.M. Harley, 15449, CEPEC, ,  (CEPEC00020027), Bahia

IMAGENS DE CAMPO/ILUSTRAÇÕES

Figura 1: Vriesea chapadensis Leme

Figura 2: Vriesea chapadensis Leme

BIBLIOGRAFIA

Moura, R.  2011. Revisão taxonômica do grupo Vriesea platynema Gauch. (Bromeliaceae). Tese de Doutorado. Museu Nacional,
Universidade Federal do Rio de Janeiro.
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Angiospermas Bromeliaceae A.Juss.

Vriesea cipoensis O.B.C.Ribeiro et al.
DESCRIÇÃO

Caule: propagação vegetativa(s) por broto(s) lateral(ais). Folha: roseta(s) infundibuliforme(s); forma da lâmina(s) estreito(s)
oblonga(s); largura da lâmina(s) 1.5 a(s) 5 cm/mais de 5 cm; ápice(s) da lâmina(s) obtuso(s); maculada(s) no ápice(s) não.
Inflorescência: tipo de ramificação(ções) simples; posição ereta(s); posição das flor(es) na(s) raque dística(s); posição das
flor(es) na(s) antese patente(s); posição das flor(es) não secunda(s); ápice(s) das bráctea(s) floral(ais) reto(s); carena(s) das
bráctea(s) floral(ais) ausente(s); cor das bráctea(s) floral(ais) amarela/maculada(s). Flor: forma da pétala(s) elíptica(s); forma
do apêndice(s) da pétala(s) agudo(s); cor da pétala(s) amarela; posição dos estame(s) fauce da corola incluso(s); posição do
pistilo(s) e estame(s) na(s) antese parte inferior(es) da corola.

DESCRIÇÃO ADICIONAL

ERVA saxícola, heliófila, 80,0-150,0 cm de comprimento quando florida, crescendo por meio de brotos laterais em meio as
folhas. FOLHAS 15 a 20, suberetas, formando roseta infundibuliforme; bainha elíptica, 12,0-16,5 x 8,5-11,0 cm, castanho-escura
na base na face abaxial e castanho-clara na face adaxial, verde na parte superior, com variado número de máculas purpúreas,
ambas as faces densamente lepidotas; lâmina estreito-oblonga, 30,0-41,5 x 4,0-6,0 cm, verde a verde-amarelada, com diferentes
adensamentos de máculas purpúreas principalmente na face abaxial, face abaxial com tricomas próximo a bainha desaparecendo
em direção ao ápice, face adaxial com tricomas diminutos e muito esparsos, ápice obtuso, apiculado. INFLORESCÊNCIA
79,5-141,5 cm, 5,5-6,5 cm de maior distância entre as sépalas, coberta com substância betuminóide de odor balsâmico, simples,
20-35 flores, dísticas, patentes, não secundas; pedúnculo ereto, reto a sigmoide, 70,0-106,0 cm, de comprimento, 0,7-0,8 cm de
diâmetro, verde, glabro, brácteas do pedúnculo eretas, imbricadas, inferiores lanceoladas, superiores estreito-ovadas a ovadas,
verde-amareladas densamente pontuadas com máculas purpúreas, raque ereta, reta, 11,5- 23,5 cm de comprimento, ca. 0,5 cm
de diâmetro, verde, glabra. BRÁCTEAS FLORAIS decurrentes, ovadas a depresso-largo-ovadas, ápice obtuso, 1,5-1,8 x 1,2-2,2
cm, sem carena, completamente amarelas ou com margens e base escurecidas castanho-escuras, de nenhuma a muitas máculas
vermelhas, muito mais curtas que as sépalas, com substância betuminóide de odor sui generis em seu interior, lepidotas na face
adaxial e glabras na abaxial, plicadas quando secas. FLORES de antese noturna, com odor aliáceo; pedicelo verde, 0,8-0,9 cm
de comprimento, 0,6-0,7 cm de diâmetro; cálice com sépalas elípticas a largo-elípticas, ápice obtuso, 2,2-2,7 x 1,5-1,9 cm, ca.
0,8 cm na base, amarelas com as margens e o ápice purpúreos, sem carena; corola campanulada, simétrica, sendo uma pétala
abaxial e duas adaxiais, pétalas elípticas, ápice emarginado, levemente recurvadas na antese, 3,5 x 1,7-1,8 52 cm, ca. 0,6 cm na
base, amarelas, apêndices ca. 0,7 x 0,3 cm, adnatos à base das pétalas 0,3- 0,4 cm, com a parte livre triangular; estames radiais
na inserção com a parte distal descendente convergindo para um mesmo lado da corola, filetes ca. 2,2 cm, alargados em direção
ao ápice, achatados dorso-ventralmente, adnatos à base das pétalas, amarelos, anteras ca. 1,0 cm, introrsas, dorsifixas, igualando
a fauce da corola, próximas entre si e expostas lado a lado horizontalmente com as rimas voltadas para cima, amarelas; estilete
sigmoide com parte distal descendente, amarelo, estigma tipo lâmina-convoluta, posicionado um pouco a frente e acima das
anteras, amarelo, ovário ca. 0,5 cm, amarelo-claro. FRUTOS patentes, ca. 2,5-3,7 cm.

Forma de Vida
Erva

Substrato
Rupícola

DISTRIBUIÇÃO

Nativa, é endêmica do Brasil

Domínios Fitogeográficos
Cerrado

Tipos de Vegetação
Campo Rupestre

Distribuição Geográfica
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Ocorrências confirmadas
Sudeste (Minas Gerais)

MATERIAL TESTEMUNHO

Ribeiro, O.B.C., 93, VIC, Minas Gerais, Typus
G. Martinelli, 4375, RB, 190360,  (RB00271524), Minas Gerais

BIBLIOGRAFIA

Moura, R.  2011. Revisão taxonômica do grupo Vriesea platynema Gauch. (Bromeliaceae). Tese de Doutorado. Museu Nacional,
Universidade Federal do Rio de Janeiro.
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Angiospermas Bromeliaceae A.Juss.

Vriesea claudiana Leme
DESCRIÇÃO

Caule: propagação vegetativa(s) por broto(s) lateral(ais). Folha: roseta(s) infundibuliforme(s); forma da lâmina(s) linear(es);
largura da lâmina(s) mais de 5 cm; ápice(s) da lâmina(s) arredondado(s); maculada(s) no ápice(s) não. Inflorescência: tipo
de ramificação(ções) racemo(s) duplo(s); posição ereta(s); posição das flor(es) na(s) raque dística(s); posição das flor(es)
na(s) antese subereta(s); posição das flor(es) secunda(s); ápice(s) das bráctea(s) floral(ais) encurvado(s); carena(s) das
bráctea(s) floral(ais) próxima(s) do ápice(s); cor das bráctea(s) floral(ais) amarela. Flor: forma da pétala(s) elíptica(s); forma
do apêndice(s) da pétala(s) obtuso(s)/agudo(s)/denteado(s); cor da pétala(s) amarela; posição dos estame(s) fauce da corola
exserto(s); posição do pistilo(s) e estame(s) na(s) antese radial(ais).

Forma de Vida
Erva

Substrato
Rupícola

DISTRIBUIÇÃO

Nativa, é endêmica do Brasil

Domínios Fitogeográficos
Mata Atlântica

Tipos de Vegetação
Campo Rupestre

Distribuição Geográfica
Ocorrências confirmadas
Sudeste (Minas Gerais)

MATERIAL TESTEMUNHO

E.M.C. Leme, 7283, RB, 479900,  (RB00566765), Minas Gerais, Typus
E.M.C. Leme, 7283, RB, 479900,  (RB00557876), Minas Gerais, Typus

BIBLIOGRAFIA

Leme, E.M.C.; Trindade-lima, T. & Ribeiro, O.B.C. 2010. Revision of the Lithophytic Vriesea Species from Minas Gerais State,
Brazil - Part IV. Journal of the Bromeliad Society 60(1): 17-30.
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Angiospermas Bromeliaceae A.Juss.

Vriesea clausseniana (Baker) Mez
Tem como sinônimo
basiônimo Tillandsia clausseniana Baker

DESCRIÇÃO

Caule: propagação vegetativa(s) por broto(s) lateral(ais). Folha: roseta(s) infundibuliforme(s); forma da lâmina(s) linear(es);
largura da lâmina(s) mais de 5 cm; ápice(s) da lâmina(s) obtuso(s); maculada(s) no ápice(s) não. Inflorescência: tipo de
ramificação(ções) simples; posição ereta(s); posição das flor(es) na(s) raque dística(s); posição das flor(es) na(s) antese
subereta(s); posição das flor(es) secunda(s); ápice(s) das bráctea(s) floral(ais) encurvado(s); carena(s) das bráctea(s)
floral(ais) ausente(s); cor das bráctea(s) floral(ais) castanha. Flor: forma da pétala(s) obovada(s); forma do apêndice(s)
da pétala(s) agudo(s); cor da pétala(s) amarela; posição dos estame(s) fauce da corola exserto(s); posição do pistilo(s) e
estame(s) na(s) antese parte inferior(es) da corola.

Forma de Vida
Erva

Substrato
Rupícola

DISTRIBUIÇÃO

Nativa, é endêmica do Brasil

Domínios Fitogeográficos
Cerrado

Tipos de Vegetação
Campo Rupestre

Distribuição Geográfica
Ocorrências confirmadas
Sudeste (Minas Gerais)

MATERIAL TESTEMUNHO

Silva, J.L., s.n., RB, 339025
Claussen P., s.n., P (P00438680), Typus

IMAGENS DE CAMPO/ILUSTRAÇÕES
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Angiospermas Bromeliaceae A.Juss.

Figura 1: Vriesea clausseniana (Baker) Mez

Figura 2: Vriesea clausseniana (Baker) Mez

Figura 3: Vriesea clausseniana (Baker) Mez

BIBLIOGRAFIA

 
 
Versieux, L.M. & Wendt, T. 2006. Checklist of Bromeliaceae of Minas Gerais, Brazil, with notes on taxonomy and endemism.
Selbyana 27(2): 107-146.
 
 
Versieux , L. M. & Wendt, T. 2007. Bromeliaceae diversity and conservation in Minas Gerais state, Brazil. Biodiversity and
Conservation, 16: 2989–3009.
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Angiospermas Bromeliaceae A.Juss.

Vriesea colnagoi E.Pereira & I.A.Penna
DESCRIÇÃO

Caule: propagação vegetativa(s) por broto(s) lateral(ais). Folha: roseta(s) infundibuliforme(s); forma da lâmina(s) linear(es);
largura da lâmina(s) 1.5 a(s) 5 cm; ápice(s) da lâmina(s) arredondado(s); maculada(s) no ápice(s) não. Inflorescência:
tipo de ramificação(ções) simples; posição ereta(s); posição das flor(es) na(s) raque dística(s); posição das flor(es) na(s)
antese ereta(s); posição das flor(es) não secunda(s); ápice(s) das bráctea(s) floral(ais) encurvado(s); carena(s) das bráctea(s)
floral(ais) próxima(s) do ápice(s); cor das bráctea(s) floral(ais) vermelha. Flor: forma da pétala(s) linear(es); forma do
apêndice(s) da pétala(s) agudo(s); cor da pétala(s) amarela; posição dos estame(s) fauce da corola exserto(s); posição do
pistilo(s) e estame(s) na(s) antese desconhecida(s).

Forma de Vida
Erva

Substrato
Epífita

DISTRIBUIÇÃO

Nativa, é endêmica do Brasil

Domínios Fitogeográficos
Mata Atlântica

Tipos de Vegetação
Floresta Ombrófila (Floresta Pluvial)

Distribuição Geográfica
Ocorrências confirmadas
Sudeste (Espírito Santo)

MATERIAL TESTEMUNHO

Kautsky, R.A., 700, HB, Espírito Santo, Typus
Lorencini, T.S., 242, VIES (VIES019320), Espírito Santo
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Vriesea corcovadensis (Britten) Mez
Tem como sinônimo
basiônimo Tillandsia corcovadensis Britten
heterotípico Tillandsia ventricosa Wawra
heterotípico Vriesea rubida E.Morren ex Mez
heterotípico Vriesea ventricosa Mez

DESCRIÇÃO

Caule: propagação vegetativa(s) por estolão. Folha: roseta(s) utricular(es); forma da lâmina(s) linear(es) triangular(es);
largura da lâmina(s) até 1.5 cm; ápice(s) da lâmina(s) agudo(s); maculada(s) no ápice(s) não. Inflorescência: tipo de
ramificação(ções) simples/racemo(s) duplo(s); posição subereta(s); posição das flor(es) na(s) raque polística(s); posição das
flor(es) na(s) antese subereta(s); posição das flor(es) não secunda(s); ápice(s) das bráctea(s) floral(ais) reto(s); carena(s)
das bráctea(s) floral(ais) próxima(s) do ápice(s); cor das bráctea(s) floral(ais) vermelha. Flor: forma da pétala(s) linear(es);
forma do apêndice(s) da pétala(s) agudo(s); cor da pétala(s) amarela; posição dos estame(s) fauce da corola exserto(s);
posição do pistilo(s) e estame(s) na(s) antese radial(ais).

DESCRIÇÃO ADICIONAL

Exclusive to the Atlantic Forest Domain, principally in southeast Brazil, with records from the state of Bahia to extreme southern
of Santa Catarina.
Curiously, there is no record of the species in the state of São Paulo, and it thus shows a discontinuous distribution, probably
because of lack of collections or extinction of the species in this state. The taxon is abundant in the state of Rio de Janeiro, and
rare in the other states where it has been recorded.

Forma de Vida
Erva

Substrato
Epífita

DISTRIBUIÇÃO

Nativa, é endêmica do Brasil

Domínios Fitogeográficos
Mata Atlântica

Tipos de Vegetação
Floresta Ombrófila (Floresta Pluvial)

Distribuição Geográfica
Ocorrências confirmadas
Nordeste (Bahia)
Sudeste (Espírito Santo, Rio de Janeiro)
Sul (Paraná, Santa Catarina)

MATERIAL TESTEMUNHO

A.F.M. Glaziou, 11683, P (P00753310), Typus
A.C. Brade, 11273, R

BIBLIOGRAFIA

 Gomes-da-Silva, J., & Souza-Chies, T. T. (2018). What actually is Vriesea? A total evidence approach in a polyphyletic genus of
Tillandsioideae (Bromeliaceae, Poales). Cladistics, 34, 181–199. doi:10.1111/cla.12200
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Gomes-da-Silva, J. & Costa, A. F. (2011). A taxonomic revision of Vriesea corcovadensis group (Bromeliaceae: Tillandsioideae)
with description of two new species. Systematic Botany 36, 291–309.
Gomes-da-Silva, J., Vargens, F.A., Arruda, R.C.O., Costa, A. F. (2012). A Morphological Cladistic Analysis of the Vriesea
corcovadensis Group (Bromeliaceae: Tillandsiodeae), with Anatomical Descriptions: New Evidence of the Non-Monophyly of the
Genus. Systematic Botany 37, 641–654.
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Vriesea correia-araujoi E.Pereira &
I.A.Penna
DESCRIÇÃO

Caule: propagação vegetativa(s) por estolão. Folha: roseta(s) utricular(es); forma da lâmina(s) linear(es)/linear(es)
triangular(es); largura da lâmina(s) até 1.5 cm; ápice(s) da lâmina(s) agudo(s); maculada(s) no ápice(s) não. Inflorescência:
tipo de ramificação(ções) simples; posição ereta(s); posição das flor(es) na(s) raque polística(s); posição das flor(es) na(s)
antese ereta(s); posição das flor(es) não secunda(s); ápice(s) das bráctea(s) floral(ais) reto(s); carena(s) das bráctea(s)
floral(ais) ausente(s); cor das bráctea(s) floral(ais) vermelha. Flor: forma da pétala(s) linear(es); forma do apêndice(s) da
pétala(s) agudo(s); cor da pétala(s) branca; posição dos estame(s) fauce da corola exserto(s); posição do pistilo(s) e estame(s)
na(s) antese radial(ais).

Forma de Vida
Erva

Substrato
Epífita

DISTRIBUIÇÃO

Nativa, é endêmica do Brasil

Domínios Fitogeográficos
Mata Atlântica

Tipos de Vegetação
Floresta Ombrófila (Floresta Pluvial)

Distribuição Geográfica
Ocorrências confirmadas
Sudeste (Espírito Santo, Rio de Janeiro, São Paulo)

MATERIAL TESTEMUNHO

Araújo, L.K.C., 7, HB, Rio de Janeiro, Typus
Araújo, L.K.C., s.n., RB, 342655,  (RB00267010), Rio de Janeiro

IMAGENS DE CAMPO/ILUSTRAÇÕES
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Angiospermas Bromeliaceae A.Juss.

Figura 1: Vriesea correia-araujoi E.Pereira & I.A.Penna

Figura 2: Vriesea correia-araujoi E.Pereira & I.A.Penna

BIBLIOGRAFIA

 
Favoreto, F. C. & de Faria, A. P. G. (2013). First distribution record of Vriesea correia-araujoi E. Pereira and I. A. Penna
(Bromeliaceae: Tillandsioideae) for the Espírito Santo state, southeastern Brazil. Check List,9 (1), 81-82.
Gomes-da-Silva, J. & Costa, A. F. (2011). A taxonomic revision of Vriesea corcovadensis group (Bromeliaceae: Tillandsioideae)
with description of two new species. Systematic Botany 36, 291–309.
Gomes-da-Silva, J., Vargens, F.A., Arruda, R.C.O., Costa, A. F. (2012). A Morphological Cladistic Analysis of the Vriesea
corcovadensis Group (Bromeliaceae: Tillandsiodeae), with Anatomical Descriptions: New Evidence of the Non-Monophyly of the
Genus. Systematic Botany 37, 641–654.

2134

Coleção Flora do Brasil 2020 - Jardim Botânico do Rio de Janeiro

https://imagemcampo.jbrj.gov.br/producao%2Fimagens_de_campo%2F304350118.jpg


Angiospermas Bromeliaceae A.Juss.

Vriesea crassa Mez
DESCRIÇÃO

Caule: propagação vegetativa(s) por broto(s) lateral(ais). Folha: roseta(s) infundibuliforme(s); forma da lâmina(s)
lanceolada(s); largura da lâmina(s) mais de 5 cm; ápice(s) da lâmina(s) agudo(s); maculada(s) no ápice(s) não.
Inflorescência: tipo de ramificação(ções) racemo(s) duplo(s); posição ereta(s); posição das flor(es) na(s) raque dística(s);
posição das flor(es) na(s) antese subereta(s); posição das flor(es) secunda(s); ápice(s) das bráctea(s) floral(ais) encurvado(s);
carena(s) das bráctea(s) floral(ais) próxima(s) do ápice(s); cor das bráctea(s) floral(ais) verde. Flor: forma da pétala(s)
oblongo(s) lanceolada(s); forma do apêndice(s) da pétala(s) agudo(s); cor da pétala(s) amarela; posição dos estame(s) fauce
da corola incluso(s); posição do pistilo(s) e estame(s) na(s) antese parte inferior(es) da corola.

Forma de Vida
Erva

Substrato
Rupícola, Terrícola

DISTRIBUIÇÃO

Nativa, é endêmica do Brasil

Domínios Fitogeográficos
Cerrado, Mata Atlântica

Tipos de Vegetação
Campo de Altitude, Campo Rupestre

Distribuição Geográfica
Ocorrências confirmadas
Sudeste (Minas Gerais, Rio de Janeiro)

MATERIAL TESTEMUNHO

G. Martinelli, 13259, RB
A.F.M. Glaziou, 13261, P (P00753311), Typus
A.F.M. Glaziou, 13261, K,  (K000322064), Typus

IMAGENS DE CAMPO/ILUSTRAÇÕES
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Angiospermas Bromeliaceae A.Juss.

Figura 1: Vriesea crassa Mez

Figura 2: Vriesea crassa Mez
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Angiospermas Bromeliaceae A.Juss.

Vriesea debilis Leme
DESCRIÇÃO

Caule: propagação vegetativa(s) por broto(s) lateral(ais). Folha: roseta(s) infundibuliforme(s); forma da lâmina(s) linear(es);
largura da lâmina(s) até 1.5 cm; ápice(s) da lâmina(s) acuminado(s); maculada(s) no ápice(s) não. Inflorescência: tipo de
ramificação(ções) simples; posição subereta(s); posição das flor(es) na(s) raque dística(s); posição das flor(es) na(s) antese
subereta(s); posição das flor(es) não secunda(s); ápice(s) das bráctea(s) floral(ais) encurvado(s); carena(s) das bráctea(s)
floral(ais) em todo(s) o dorso; cor das bráctea(s) floral(ais) vermelha. Flor: forma da pétala(s) estreito(s) elíptica(s); forma do
apêndice(s) da pétala(s) desconhecida(s); cor da pétala(s) amarela; posição dos estame(s) fauce da corola exserto(s); posição
do pistilo(s) e estame(s) na(s) antese desconhecida(s).

Forma de Vida
Erva

Substrato
Epífita

DISTRIBUIÇÃO

Nativa, é endêmica do Brasil

Domínios Fitogeográficos
Mata Atlântica

Tipos de Vegetação
Floresta Ombrófila (Floresta Pluvial)

Distribuição Geográfica
Ocorrências confirmadas
Sudeste (Espírito Santo)

MATERIAL TESTEMUNHO

Kautsky, R.A., 974, HB, Typus
R.A. Kautsky, 974, RB, 403578,  (RB00855206), Espírito Santo, Typus
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Angiospermas Bromeliaceae A.Juss.

Vriesea declinata Leme
DESCRIÇÃO

Caule: propagação vegetativa(s) por broto(s) lateral(ais). Folha: roseta(s) infundibuliforme(s); forma da lâmina(s) linear(es);
largura da lâmina(s) 1.5 a(s) 5 cm; ápice(s) da lâmina(s) agudo(s)/apiculado(s); maculada(s) no ápice(s) não. Inflorescência:
tipo de ramificação(ções) racemo(s) duplo(s); posição pendente(s); posição das flor(es) na(s) raque dística(s); posição das
flor(es) na(s) antese subereta(s); posição das flor(es) não secunda(s); ápice(s) das bráctea(s) floral(ais) encurvado(s); carena(s)
das bráctea(s) floral(ais) em todo(s) o dorso; cor das bráctea(s) floral(ais) vermelha. Flor: forma da pétala(s) linear(es);
forma do apêndice(s) da pétala(s) agudo(s); cor da pétala(s) amarela; posição dos estame(s) fauce da corola exserto(s);
posição do pistilo(s) e estame(s) na(s) antese parte superior(es) da corola.

Forma de Vida
Erva

Substrato
Epífita

DISTRIBUIÇÃO

Nativa, é endêmica do Brasil

Domínios Fitogeográficos
Mata Atlântica

Tipos de Vegetação
Floresta Ombrófila (Floresta Pluvial)

Distribuição Geográfica
Ocorrências confirmadas
Sul (Santa Catarina)

MATERIAL TESTEMUNHO

A. Seidel, 1094, RB, 303380,  (RB00851903), RB, 303380,  (RB00851297), Santa Catarina, Typus
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Angiospermas Bromeliaceae A.Juss.

Vriesea delicatula L.B.Sm.
DESCRIÇÃO

Caule: propagação vegetativa(s) por broto(s) lateral(ais). Folha: roseta(s) infundibuliforme(s); forma da lâmina(s) linear(es);
largura da lâmina(s) 1.5 a(s) 5 cm; ápice(s) da lâmina(s) obtuso(s)/apiculado(s); maculada(s) no ápice(s) não. Inflorescência:
tipo de ramificação(ções) racemo(s) duplo(s); posição subereta(s); posição das flor(es) na(s) raque dística(s); posição das
flor(es) na(s) antese subereta(s); posição das flor(es) secunda(s); ápice(s) das bráctea(s) floral(ais) encurvado(s); carena(s) das
bráctea(s) floral(ais) em todo(s) o dorso; cor das bráctea(s) floral(ais) vermelha. Flor: forma da pétala(s) linear(es); forma
do apêndice(s) da pétala(s) desconhecida(s); cor da pétala(s) amarelada; posição dos estame(s) fauce da corola exserto(s);
posição do pistilo(s) e estame(s) na(s) antese desconhecida(s).

Forma de Vida
Erva

Substrato
Epífita

DISTRIBUIÇÃO

Nativa, é endêmica do Brasil

Domínios Fitogeográficos
Mata Atlântica

Tipos de Vegetação
Floresta Ombrófila (Floresta Pluvial)

Distribuição Geográfica
Ocorrências confirmadas
Sudeste (Espírito Santo)

MATERIAL TESTEMUNHO

Foster, M.B., 295, R, GH, Espírito Santo, Typus
Hatschbach, G, 61441, MBM (MBM172859), Espírito Santo

BIBLIOGRAFIA

Smith, L.B. & Downs, R.J. 1977. Tillandsioideae (Bromeliaceae). Flora Neotropica 14(2): 663-1492.
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Angiospermas Bromeliaceae A.Juss.

Vriesea densiflora Mez
DESCRIÇÃO

Caule: propagação vegetativa(s) por broto(s) lateral(ais). Folha: roseta(s) tubulosa(s); forma da lâmina(s) linear(es);
largura da lâmina(s) 1.5 a(s) 5 cm; ápice(s) da lâmina(s) obtuso(s); maculada(s) no ápice(s) não. Inflorescência: tipo de
ramificação(ções) racemo(s) duplo(s); posição ereta(s); posição das flor(es) na(s) raque dística(s); posição das flor(es)
na(s) antese subereta(s); posição das flor(es) secunda(s); ápice(s) das bráctea(s) floral(ais) encurvado(s); carena(s) das
bráctea(s) floral(ais) ausente(s); cor das bráctea(s) floral(ais) desconhecida(s). Flor: forma da pétala(s) desconhecida(s);
forma do apêndice(s) da pétala(s) desconhecida(s); cor da pétala(s) desconhecida(s); posição dos estame(s) fauce da corola
desconhecida(s); posição do pistilo(s) e estame(s) na(s) antese desconhecida(s).

Forma de Vida
Erva

Substrato
Rupícola

DISTRIBUIÇÃO

Nativa, é endêmica do Brasil

Domínios Fitogeográficos
Cerrado

Tipos de Vegetação
Campo Rupestre

Distribuição Geográfica
Ocorrências confirmadas
Sudeste (Minas Gerais)

MATERIAL TESTEMUNHO

W.R. Anderson, 35757, UB (UB0002978), US,  (US01914079), Minas Gerais
A.F.M. Glaziou, 15672b, P, B (B 10 0243384), Minas Gerais, Typus

IMAGENS DE CAMPO/ILUSTRAÇÕES

Figura 1: Vriesea densiflora Mez
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Angiospermas Bromeliaceae A.Juss.

Figura 2: Vriesea densiflora Mez
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Angiospermas Bromeliaceae A.Juss.

Vriesea diamantinensis Leme
DESCRIÇÃO

Caule: propagação vegetativa(s) por broto(s) lateral(ais). Folha: roseta(s) tubulosa(s); forma da lâmina(s) oblonga(s); largura
da lâmina(s) mais de 5 cm; ápice(s) da lâmina(s) arredondado(s); maculada(s) no ápice(s) não. Inflorescência: tipo de
ramificação(ções) racemo(s) duplo(s); posição ereta(s); posição das flor(es) na(s) raque dística(s); posição das flor(es) na(s)
antese subereta(s); posição das flor(es) secunda(s); ápice(s) das bráctea(s) floral(ais) encurvado(s); carena(s) das bráctea(s)
floral(ais) ausente(s); cor das bráctea(s) floral(ais) estramínea. Flor: forma da pétala(s) obovada(s); forma do apêndice(s)
da pétala(s) obtuso(s); cor da pétala(s) amarelada; posição dos estame(s) fauce da corola incluso(s); posição do pistilo(s) e
estame(s) na(s) antese desconhecida(s).

Forma de Vida
Erva

Substrato
Rupícola

DISTRIBUIÇÃO

Nativa, é endêmica do Brasil

Domínios Fitogeográficos
Cerrado

Tipos de Vegetação
Campo Rupestre

Distribuição Geográfica
Ocorrências confirmadas
Sudeste (Minas Gerais)

MATERIAL TESTEMUNHO

H.S. Irwin, 28252, NY,  (NY00873398), NY,  (NY00860733), Minas Gerais
A.F.M. Glaziou, 611, K (K000976358), Minas Gerais
E.M.C. Leme, 1817, HB, Minas Gerais, Typus

IMAGENS DE CAMPO/ILUSTRAÇÕES
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Angiospermas Bromeliaceae A.Juss.

Figura 1: Vriesea diamantinensis Leme

Figura 2: Vriesea diamantinensis Leme
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Angiospermas Bromeliaceae A.Juss.

Vriesea dictyographa Leme
DESCRIÇÃO

Caule: propagação vegetativa(s) por broto(s) lateral(ais). Folha: roseta(s) infundibuliforme(s); forma da lâmina(s) linear(es)
triangular(es); largura da lâmina(s) mais de 5 cm; ápice(s) da lâmina(s) acuminado(s); maculada(s) no ápice(s) não.
Inflorescência: tipo de ramificação(ções) racemo(s) duplo(s); posição ereta(s); posição das flor(es) na(s) raque dística(s);
posição das flor(es) na(s) antese subereta(s); posição das flor(es) secunda(s); ápice(s) das bráctea(s) floral(ais) encurvado(s)/
reto(s); carena(s) das bráctea(s) floral(ais) próxima(s) do ápice(s); cor das bráctea(s) floral(ais) verde. Flor: forma da
pétala(s) obovada(s); forma do apêndice(s) da pétala(s) agudo(s); cor da pétala(s) amarela; posição dos estame(s) fauce da
corola incluso(s); posição do pistilo(s) e estame(s) na(s) antese parte inferior(es) da corola.

Forma de Vida
Erva

Substrato
Epífita

DISTRIBUIÇÃO

Nativa, é endêmica do Brasil

Domínios Fitogeográficos
Mata Atlântica

Tipos de Vegetação
Floresta Ombrófila (Floresta Pluvial)

Distribuição Geográfica
Ocorrências confirmadas
Nordeste (Bahia)

MATERIAL TESTEMUNHO

Carvalho, L.F.N., s.n., HB, Bahia, Typus
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Angiospermas Bromeliaceae A.Juss.

Vriesea drepanocarpa (Baker) Mez
Tem como sinônimo
basiônimo Tillandsia drepanocarpa Baker
heterotípico Tillandsia pabstiana E.Pereira
heterotípico Vriesea dusenii L.B.Sm.

DESCRIÇÃO

Caule: propagação vegetativa(s) por broto(s) lateral(ais). Folha: roseta(s) infundibuliforme(s); forma da lâmina(s)
linear(es) triangular(es); largura da lâmina(s) até 1.5 cm; ápice(s) da lâmina(s) atenuado(s); maculada(s) no ápice(s) não.
Inflorescência: tipo de ramificação(ções) racemo(s) duplo(s); posição ereta(s); posição das flor(es) na(s) raque dística(s);
posição das flor(es) na(s) antese ereta(s); posição das flor(es) não secunda(s); ápice(s) das bráctea(s) floral(ais) reto(s);
carena(s) das bráctea(s) floral(ais) próxima(s) do ápice(s); cor das bráctea(s) floral(ais) verde. Flor: forma da pétala(s)
espatulada(s); forma do apêndice(s) da pétala(s) agudo(s); cor da pétala(s) branca; posição dos estame(s) fauce da corola
exserto(s); posição do pistilo(s) e estame(s) na(s) antese radial(ais).

Forma de Vida
Erva

Substrato
Epífita

DISTRIBUIÇÃO

Nativa, é endêmica do Brasil

Domínios Fitogeográficos
Mata Atlântica

Tipos de Vegetação
Floresta Ombrófila (Floresta Pluvial)

Distribuição Geográfica
Ocorrências confirmadas
Nordeste (Bahia)
Sudeste (Espírito Santo, Rio de Janeiro, São Paulo)
Sul (Paraná, Rio Grande do Sul, Santa Catarina)

MATERIAL TESTEMUNHO

A.M. Amorim, 777, CEPEC, RB, Bahia
Calderon, C.E., 2392, CEPEC,  (CEPEC00028750), Bahia
Alves, R.J.V., 7832, R, 2104776,  (R010001964), Rio de Janeiro
Burchell, W.J., 3596, K,  (K000322055), Typus
A.R. Reitz, s.n., US, 2104776,  (US01914136), US, 2104776,  (US01914134), Santa Catarina
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Angiospermas Bromeliaceae A.Juss.

Vriesea duidae (L.B.Sm.) Gouda
DESCRIÇÃO

Caule: propagação vegetativa(s) por broto(s) lateral(ais). Folha: roseta(s) funiforme(s); forma da lâmina(s) linear(es)/
oblonga(s); largura da lâmina(s) 1.5 a(s) 5 cm/mais de 5 cm; ápice(s) da lâmina(s) agudo(s); maculada(s) no ápice(s) não.
Inflorescência: tipo de ramificação(ções) racemo(s) duplo(s)/racemo(s) triplo; posição ereta(s); posição das flor(es) na(s)
raque dística(s); posição das flor(es) na(s) antese ereta(s)/subereta(s); posição das flor(es) não secunda(s); ápice(s) das
bráctea(s) floral(ais) encurvado(s); carena(s) das bráctea(s) floral(ais) próxima(s) do ápice(s); cor das bráctea(s) floral(ais)
vermelha/amarela/verde. Flor: forma da pétala(s) linear(es); forma do apêndice(s) da pétala(s) desconhecida(s); cor da
pétala(s) desconhecida(s); posição dos estame(s) fauce da corola incluso(s); posição do pistilo(s) e estame(s) na(s) antese
desconhecida(s).

Forma de Vida
Erva

Substrato
Epífita

DISTRIBUIÇÃO

Nativa, não é endêmica do Brasil

Domínios Fitogeográficos
Amazônia

Tipos de Vegetação
Floresta de Terra Firme

Distribuição Geográfica
Ocorrências confirmadas
Norte (Amazonas)

MATERIAL TESTEMUNHO

R.C. Forzza, 7133, RB, ,  (RB00770035), Amazonas
G. Martinelli, 17223, RB, ,  (RB00686645), MG (MG225031), Amazonas
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Angiospermas Bromeliaceae A.Juss.

Vriesea duvaliana E.Morren
Tem como sinônimo
homotípico Tillandsia duvaliana (E.Morren) Baker
homotípico Vriesea psittacina  var.  duvaliana (E.Morren) André

DESCRIÇÃO

Caule: propagação vegetativa(s) por broto(s) lateral(ais). Folha: roseta(s) infundibuliforme(s); forma da lâmina(s) linear(es)/
estreito(s) elíptica(s); largura da lâmina(s) 1.5 a(s) 5 cm; ápice(s) da lâmina(s) apiculado(s); maculada(s) no ápice(s) não.
Inflorescência: tipo de ramificação(ções) simples; posição ereta(s); posição das flor(es) na(s) raque dística(s); posição das
flor(es) na(s) antese subereta(s); posição das flor(es) não secunda(s); ápice(s) das bráctea(s) floral(ais) encurvado(s); carena(s)
das bráctea(s) floral(ais) em todo(s) o dorso; cor das bráctea(s) floral(ais) vermelha. Flor: forma da pétala(s) linear(es);
forma do apêndice(s) da pétala(s) obtuso(s); cor da pétala(s) amarela com ápice(s) verde; posição dos estame(s) fauce da
corola exserto(s); posição do pistilo(s) e estame(s) na(s) antese parte superior(es) da corola.

Forma de Vida
Erva

Substrato
Epífita

DISTRIBUIÇÃO

Nativa, é endêmica do Brasil

Domínios Fitogeográficos
Mata Atlântica

Tipos de Vegetação
Floresta Ombrófila (Floresta Pluvial)

Distribuição Geográfica
Ocorrências confirmadas
Nordeste (Bahia)

MATERIAL TESTEMUNHO

A.M. Amorim, 782, CEPEC,  (CEPEC00056730), Bahia

IMAGENS DE CAMPO/ILUSTRAÇÕES
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Angiospermas Bromeliaceae A.Juss.

Figura 1: Vriesea duvaliana E.Morren

Figura 2: Vriesea duvaliana E.Morren
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Angiospermas Bromeliaceae A.Juss.

Vriesea eltoniana E.Pereira & I.A.Penna
DESCRIÇÃO

Caule: propagação vegetativa(s) por broto(s) lateral(ais). Folha: roseta(s) infundibuliforme(s); forma da lâmina(s) linear(es);
largura da lâmina(s) 1.5 a(s) 5 cm; ápice(s) da lâmina(s) acuminado(s); maculada(s) no ápice(s) não. Inflorescência: tipo
de ramificação(ções) simples; posição ereta(s); posição das flor(es) na(s) raque dística(s); posição das flor(es) na(s) antese
subereta(s); posição das flor(es) não secunda(s); ápice(s) das bráctea(s) floral(ais) encurvado(s); carena(s) das bráctea(s)
floral(ais) próxima(s) do ápice(s)/em todo(s) o dorso; cor das bráctea(s) floral(ais) base vermelha e ápice(s) amarelo ou
verde. Flor: forma da pétala(s) linear(es); forma do apêndice(s) da pétala(s) agudo(s)/denteado(s); cor da pétala(s) amarela
com ápice(s) verde; posição dos estame(s) fauce da corola exserto(s); posição do pistilo(s) e estame(s) na(s) antese parte
superior(es) da corola.

Forma de Vida
Erva

Substrato
Epífita

DISTRIBUIÇÃO

Nativa, é endêmica do Brasil

Domínios Fitogeográficos
Mata Atlântica

Tipos de Vegetação
Floresta Ombrófila (Floresta Pluvial)

Distribuição Geográfica
Ocorrências confirmadas
Sudeste (Rio de Janeiro)

MATERIAL TESTEMUNHO

Costa, A.F., 798, R, 212959,  (R010012059), Rio de Janeiro
Andreata, R.H.P., 1004, RB, 307563,  (RB00268089), Rio de Janeiro

IMAGENS DE CAMPO/ILUSTRAÇÕES
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Angiospermas Bromeliaceae A.Juss.

Figura 1: Vriesea eltoniana E.Pereira & I.A.Penna

Figura 2: Vriesea eltoniana E.Pereira & I.A.Penna

Figura 3: Vriesea eltoniana E.Pereira & I.A.Penna

BIBLIOGRAFIA

Costa, A.F.; Rodrigues, P.J.F.P. & Wanderley, M.G.L. 2009. Morphometric analysis of Vriesea paraibica Wawra complex
(Bromeliaceae). Botanical Journal of the Linnean Society159: 163–181.
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Angiospermas Bromeliaceae A.Juss.

Vriesea ensiformis (Vell.) Beer
Este tratamento é composto pelos seguintes táxons: Vriesea ensiformis, Vriesea ensiformis var. bicolor, Vriesea ensiformis var.
ensiformis.

DESCRIÇÃO

Caule: propagação vegetativa(s) por broto(s) lateral(ais). Folha: roseta(s) infundibuliforme(s); forma da lâmina(s) linear(es);
largura da lâmina(s) 1.5 a(s) 5 cm; ápice(s) da lâmina(s) obtuso(s); maculada(s) no ápice(s) não. Inflorescência: tipo de
ramificação(ções) simples; posição ereta(s); posição das flor(es) na(s) raque dística(s); posição das flor(es) na(s) antese
subereta(s)/patente(s); posição das flor(es) não secunda(s); ápice(s) das bráctea(s) floral(ais) encurvado(s)/reto(s); carena(s)
das bráctea(s) floral(ais) ausente(s)/próxima(s) do ápice(s); cor das bráctea(s) floral(ais) vermelha. Flor: forma da pétala(s)
linear(es); forma do apêndice(s) da pétala(s) obtuso(s); cor da pétala(s) amarela; posição dos estame(s) fauce da corola
exserto(s); posição do pistilo(s) e estame(s) na(s) antese parte superior(es) da corola.

Forma de Vida
Erva

Substrato
Epífita

DISTRIBUIÇÃO

Nativa, é endêmica do Brasil

Domínios Fitogeográficos
Mata Atlântica

Tipos de Vegetação
Floresta Estacional Semidecidual, Floresta Ombrófila (Floresta Pluvial)

Distribuição Geográfica
Ocorrências confirmadas
Nordeste (Alagoas, Bahia, Pernambuco)
Sudeste (Espírito Santo, Minas Gerais, Rio de Janeiro, São Paulo)
Sul (Paraná, Santa Catarina)

CHAVE DE IDENTIFICAÇÃO

1. Bra#cteas florais inteiramente vermelhas, com a#pice persistente ........... ............. 1 V. ensiformis var. ensiformis (SC, PR, SP,
RJ, ES, MG, BA e PE)
1’ Bra#cteas florais vermelhas com a#pice amarelo e caduco ...........................................2 V. ensiformis var. bicolor (SP) 

IMAGENS DE CAMPO/ILUSTRAÇÕES
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Angiospermas Bromeliaceae A.Juss.

Figura 1: Vriesea ensiformis (Vell.) Beer

Figura 2: Vriesea ensiformis (Vell.) Beer

BIBLIOGRAFIA

Siqueira-Filho, J.A. & Leme, E.M.C. 2006. Fragmentos de Mata Atlântica do Nordeste: Biodiversidade, conservação e suas
bromélias. Andrea Jakobsson Estúdio Editorial Ltda., Rio de Janeiro. 416 p.
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Angiospermas Bromeliaceae A.Juss.

Vriesea ensiformis var. bicolor L.B.Sm.
DESCRIÇÃO

Difere de V. ensiformis var. ensiformis pelas bra#cteas florais vermelhas com a#pice amarelo e caduco  (vs. bra#cteas florais
inteiramente vermelhas, com a#pice persistente). 

Forma de Vida
Erva

Substrato
Epífita

DISTRIBUIÇÃO

Nativa, é endêmica do Brasil

Domínios Fitogeográficos
Mata Atlântica

Tipos de Vegetação
Floresta Ombrófila (Floresta Pluvial)

Distribuição Geográfica
Ocorrências confirmadas
Sudeste (São Paulo)

MATERIAL TESTEMUNHO

Hoehne, F.C., s.n., SP, 8629, GH,  (GH00057085), São Paulo, Typus

IMAGENS DE CAMPO/ILUSTRAÇÕES

Figura 1: Vriesea ensiformis var. bicolor L.B.Sm.
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Angiospermas Bromeliaceae A.Juss.

Vriesea ensiformis (Vell.) Beer var.
ensiformis
Tem como sinônimo
basiônimo Tillandsia ensiformis Vell.
heterotípico Tillandsia crousseana Jacob-Makoy
heterotípico Tillandsia selloana Baker
heterotípico Vriesea conferta  var.  recurvata Wawra
heterotípico Vriesea conferta Gaudich.
heterotípico Vriesea crousseana Hort.
heterotípico Vriesea ensiformis  var.  striata A.Seidel
heterotípico Vriesea selloana (Baker) Mez

DESCRIÇÃO

Difere de V. ensiformis var. bicolor pelas bra#cteas florais inteiramente vermelhas, com a#pice persistente (vs. bra#cteas florais
vermelhas com a#pice amarelo e caduco). 

Forma de Vida
Erva

Substrato
Epífita

DISTRIBUIÇÃO

Nativa, é endêmica do Brasil

Domínios Fitogeográficos
Mata Atlântica

Tipos de Vegetação
Floresta Ombrófila (Floresta Pluvial)

Distribuição Geográfica
Ocorrências confirmadas
Nordeste (Bahia, Pernambuco)
Sudeste (Espírito Santo, Minas Gerais, Rio de Janeiro, São Paulo)
Sul (Paraná, Santa Catarina)

MATERIAL TESTEMUNHO

G. Hatschbach, 6411, MBM, Paraná

IMAGENS DE CAMPO/ILUSTRAÇÕES

2154

Coleção Flora do Brasil 2020 - Jardim Botânico do Rio de Janeiro



Angiospermas Bromeliaceae A.Juss.

Figura 1: Vriesea ensiformis var. ensiformis (Vell.) Beer
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Angiospermas Bromeliaceae A.Juss.

Vriesea erythrodactylon E.Morren ex Mez
Este tratamento é composto pelos seguintes táxons: Vriesea erythrodactylon, Vriesea erythrodactylon var. erythrodactylon,
Vriesea erythrodactylon var. rubropunctata.

DESCRIÇÃO

Caule: propagação vegetativa(s) por estolão. Folha: roseta(s) infundibuliforme(s); forma da lâmina(s) linear(es)/estreito(s)
elíptica(s); largura da lâmina(s) 1.5 a(s) 5 cm; ápice(s) da lâmina(s) agudo(s)/apiculado(s); maculada(s) no ápice(s) não.
Inflorescência: tipo de ramificação(ções) simples; posição ereta(s); posição das flor(es) na(s) raque dística(s); posição das
flor(es) na(s) antese ereta(s); posição das flor(es) não secunda(s); ápice(s) das bráctea(s) floral(ais) encurvado(s); carena(s)
das bráctea(s) floral(ais) em todo(s) o dorso; cor das bráctea(s) floral(ais) base verde ou amarela e ápice(s) vermelho. Flor:
forma da pétala(s) linear(es); forma do apêndice(s) da pétala(s) desconhecida(s); cor da pétala(s) amarela/verde; posição dos
estame(s) fauce da corola exserto(s); posição do pistilo(s) e estame(s) na(s) antese parte superior(es) da corola.

Forma de Vida
Erva

Substrato
Epífita

DISTRIBUIÇÃO

Nativa, é endêmica do Brasil

Domínios Fitogeográficos
Mata Atlântica

Tipos de Vegetação
Floresta Ombrófila (Floresta Pluvial)

Distribuição Geográfica
Ocorrências confirmadas
Sudeste (Espírito Santo, Rio de Janeiro, São Paulo)
Sul (Paraná, Santa Catarina)

CHAVE DE IDENTIFICAÇÃO

Brácteas florais verdes ou amarelas na parte inferior e vermelhas na parte superior. Bainha foliar roxo-escuro ..
V. erythrodactylon var. erythrodactylon
Brácteas florais com máculas vermelhas, bainha foliar verde .. V. erythrodactylon  var. rubropunctata

MATERIAL TESTEMUNHO

A.F.M. Glaziou, 3493, P (P01764220)

IMAGENS DE CAMPO/ILUSTRAÇÕES
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Angiospermas Bromeliaceae A.Juss.

Figura 1: Vriesea erythrodactylon E.Morren ex Mez
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Angiospermas Bromeliaceae A.Juss.

Vriesea erythrodactylon E.Morren ex Mez
var. erythrodactylon
Tem como sinônimo
homotípico Vriesea psittacina  var.  erythrodactylon E.Morren

DESCRIÇÃO

Brácteas florais amarelas ou verdes na parte inferior, vermelhas na parte superior. Bainha foliar roxo-escuro.

Forma de Vida
Erva

Substrato
Epífita

DISTRIBUIÇÃO

Nativa, é endêmica do Brasil

Domínios Fitogeográficos
Mata Atlântica

Tipos de Vegetação
Floresta Ombrófila (Floresta Pluvial)

Distribuição Geográfica
Ocorrências confirmadas
Sudeste (Espírito Santo, Rio de Janeiro, São Paulo)
Sul (Paraná, Santa Catarina)

MATERIAL TESTEMUNHO

F. Sellow, 2038, SP, São Paulo

IMAGENS DE CAMPO/ILUSTRAÇÕES

Figura 1: Vriesea erythrodactylon var. erythrodactylon E.Morren ex Mez
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Angiospermas Bromeliaceae A.Juss.

BIBLIOGRAFIA

Smith LB & Downs RJ. 1977. Tillandsioideae (Bromeliaceae). Flora Neotropica 14(2): 663-1492.
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Angiospermas Bromeliaceae A.Juss.

Vriesea erythrodactylon var.
rubropunctata E.Pereira & Moutinho
DESCRIÇÃO

Brácteas florais com máculas vermelhas, bainha foliar verde.

Forma de Vida
Erva

Substrato
Epífita

DISTRIBUIÇÃO

Nativa, é endêmica do Brasil

Domínios Fitogeográficos
Mata Atlântica

Tipos de Vegetação
Floresta Ombrófila (Floresta Pluvial)

Distribuição Geográfica
Ocorrências confirmadas
Sudeste (Rio de Janeiro)

MATERIAL TESTEMUNHO

Moutinho, J.L., s.n., HB, 71213, Rio de Janeiro, Typus
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Angiospermas Bromeliaceae A.Juss.

Vriesea exaltata Leme
DESCRIÇÃO

Caule: propagação vegetativa(s) por broto(s) lateral(ais). Folha: roseta(s) infundibuliforme(s); forma da lâmina(s)
lanceolada(s); largura da lâmina(s) 1.5 a(s) 5 cm/mais de 5 cm; ápice(s) da lâmina(s) agudo(s)/obtuso(s); maculada(s) no
ápice(s) não. Inflorescência: tipo de ramificação(ções) simples; posição ereta(s); posição das flor(es) na(s) raque dística(s);
posição das flor(es) na(s) antese subereta(s)/patente(s); posição das flor(es) não secunda(s); ápice(s) das bráctea(s) floral(ais)
reto(s); carena(s) das bráctea(s) floral(ais) ausente(s); cor das bráctea(s) floral(ais) verde/vermelha vinácea/maculada(s). Flor:
forma da pétala(s) obovada(s); forma do apêndice(s) da pétala(s) agudo(s); cor da pétala(s) amarela; posição dos estame(s)
fauce da corola incluso(s); posição do pistilo(s) e estame(s) na(s) antese parte inferior(es) da corola.

DESCRIÇÃO ADICIONAL

ERVA terrestre a rupícola, heliófila, 90,0-200,0 cm de comprimento quando florida, crescendo por meio de brotos laterais em
meio as folhas. FOLHAS 23 a 25, suberetas, formando roseta infundibuliforme; bainha ovada a largo-ovada, 10,5-18,5 x 6,0-15,0
cm, de castanho-clara em ambas as faces até castanho mais escuro na base abaxial, ambas as faces densamente lepidotas; lâmina
lanceolada, 15,5-48,0 x 3,0-7,0 cm, verde, face abaxial com tricomas próximo a bainha desaparecendo em direção ao ápice, face
adaxial com tricomas diminutos e muito esparsos, coberta com uma camada branco-cerosa, ápice agudo a obtuso, apiculado.
INFLORESCÊNCIA 78,0-188,5 cm, 5,5-9,0 cm de maior distância entre as sépalas, simples, 12-23 flores, dísticas, suberetas
a patentes, não secundas; pedúnculo, ereto, reto a sigmoide, 63, 5-160, 0 cm de comprimento, 0,4-1,2 cm de diâmetro, verde a
purpúreo, glabro, brácteas do pedúnculo eretas, igualando até mais longas que os entrenós, inferiores lanceoladas e superiores
estreito-ovadas a ovadas, verdes a rosadas sendo purpúreas para o ápice; raque ereta, ligeiramente flexuosa e angulosa, 9, 5-38,
0 cm de comprimento, 0,3-0,5 cm de diâmetro, verde a levemente purpúrea, glabra. BRÁCTEAS FLORAIS decurrentes, largo-
ovadas a muito largo-ovadas, ápice agudo a obtuso, 1,8-3,3 x 2,7-3,0 cm, sem carena, verdes a carmin com a margem vinácea,
sem máculas até muitas máculas avermelhadas, mais curtas que as sépalas, com substância oleóide de odor sui generis em seu
interior, lepidotas na face adaxial e glabras na abaxial, pouco plicadas quando secas. FLORES de antese noturna, com odor
aliáceo; pedicelo verde, 1,0-1,2 cm de comprimento, 1,0-1,1 cm de diâmetro; cálice com sépalas elípticas, ápice agudo a obtuso,
3,0-3,5 x 1,6-2,0 cm, 1,0-1,2 cm na base, completamente verdes ou verdes a amarelo-avermelhadas com as margens e o ápice
avermelhados, podendo apresentar máculas avermelhadas próximo ao ápice, sem carena; corola campanulada, simétrica, sendo
uma pétala abaxial e duas adaxiais, pétalas obovadas, ápice emarginado, levemente recurvadas na antese, 3,5-4,5 x 1,7-2,3 cm,
0,7-1,0 cm na base, amarelas claras, conatas por 0, 3-0, 6 cm na base, apêndices 1,2-2,0 x 0,2-0,4 cm, adnatos à base das pétalas
0,6-1,0 cm, com a parte livre ovada; estames radiais na inserção com a parte distal descendente convergindo para um mesmo lado
da corola, filetes 2,3-3,0 cm, alargados em direção ao ápice, achatados dorso-ventralmente, adnatos à base das pétalas, amarelos,
anteras 0,9-1,2 cm, introrsas, dorsifixas, igualando a fauce da corola, próximas entre si e expostas lado a lado horizontalmente
com as rimas voltadas para cima, amarelas; estilete 27-3,1 cm, sigmoide com parte distal descendente, amarelo, estigma tipo
lâmina-convoluta, posicionado um pouco a frente e acima das anteras, amarelo, ovário 0,6-0,9 cm, amarelo esverdeado. FRUTOS
suberetos, 4,3-5,0 cm.

Forma de Vida
Erva

Substrato
Rupícola, Terrícola

DISTRIBUIÇÃO

Nativa, é endêmica do Brasil

Domínios Fitogeográficos
Caatinga

Tipos de Vegetação
Campo Rupestre
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Angiospermas Bromeliaceae A.Juss.

Distribuição Geográfica
Ocorrências confirmadas
Nordeste (Bahia)

MATERIAL TESTEMUNHO

E.M.C. Leme, 502-A, RB, 407906,  (RB00288214), Bahia, Typus

IMAGENS DE CAMPO/ILUSTRAÇÕES

Figura 1: Vriesea exaltata Leme

Figura 2: Vriesea exaltata Leme

BIBLIOGRAFIA

Moura, R.  2011. Revisão taxonômica do grupo Vriesea platynema Gauch. (Bromeliaceae). Tese de Doutorado. Museu Nacional,
Universidade Federal do Rio de Janeiro.
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Angiospermas Bromeliaceae A.Juss.

Vriesea fenestralis Linden & André
Tem como sinônimo
homotípico Tillandsia fenestralis (Linden & André) Hook.f.
heterotípico Vriesea hamata L.B.Sm.

DESCRIÇÃO

Caule: propagação vegetativa(s) por broto(s) lateral(ais). Folha: roseta(s) infundibuliforme(s); forma da lâmina(s)
lanceolada(s)/estreito(s) oblonga(s); largura da lâmina(s) 1.5 a(s) 5 cm/mais de 5 cm; ápice(s) da lâmina(s) obtuso(s);
maculada(s) no ápice(s) não. Inflorescência: tipo de ramificação(ções) simples; posição ereta(s); posição das flor(es) na(s)
raque dística(s); posição das flor(es) na(s) antese patente(s); posição das flor(es) não secunda(s); ápice(s) das bráctea(s)
floral(ais) reto(s); carena(s) das bráctea(s) floral(ais) ausente(s); cor das bráctea(s) floral(ais) verde/maculada(s). Flor: forma
da pétala(s) obovada(s); forma do apêndice(s) da pétala(s) agudo(s); cor da pétala(s) amarela; posição dos estame(s) fauce da
corola incluso(s); posição do pistilo(s) e estame(s) na(s) antese parte inferior(es) da corola.

DESCRIÇÃO ADICIONAL

ERVA epífita, umbrófila, 50,0-100,0 cm de comprimento quando florida, crescendo por meio de brotos laterais em meio as
folhas. FOLHAS ca. 30 suberetas a recurvadas, formando roseta infundibuliforme; bainha largo-elíptica 10,0-12,0 x 7,0-9,0 cm,
parte inferior na face adaxial castanho-clara e na porção superior verdeclara com várias máculas vináceo-purpúreas, face adaxial
verde-clara, ambas densamente lepidotas; lâmina lanceolada a estreito-oblonga, 14,0-35,0 x 4,5- 7,0 cm, verde-clara em ambas as
faces, folhas mais externas com numerosas máculas vináceo-purpúreas na face abaxial, folhas mais internas ornamentadas com
listras verticais verde-escuras sem ou com poucas máculas, face abaxial com tricomas próximo a bainha diminuindo em número
em direção ao ápice, face adaxial com tricomas diminutos e muito esparsos, ápice obtuso, apiculado, com margem revoluta.
INFLORESCÊNCIA 48,0-77,0 cm, 7,5-9,0 cm de maior distância entre as sépalas, simples, 14-25 flores, dísticas, patentes, não
secundas; pedúnculo ereto, reto a sigmoide, 30,0-49,0 cm de comprimento, 0,5-1,0 cm de diâmetro, verde, glabro, brácteas do
pedúnculo eretas, imbricadas, inferiores ovadas e superiores ovadas a lanceoladas, ambas verdes com máculas roxas esparsas;
raque ereta, reta, 11,5-36,0 cm, de comprimento, 0,3-0,6 de diâmetro, verde, glabra. BRÁCTEAS FLORAIS decurrentes, oblatas,
ápice agudo a obtuso, 2,5-4,0 x 3,2 cm, sem carena, verde-claras com máculas vináceo-purpúreas, mais curtas que as sépalas,
com substância oleóide de odor sui generis no interior, lepidotas na face adaxial e glabras na abaxial, pouco plicadas quando
secas. FLORES de antese noturna, com odor aliáceo; pedicelo verde, ca. 1,1 cm de comprimento, ca. 0,9 cm de diâmetro; cálice
com sépalas elípticas, ápice obtuso, 3,6 x 1,7 cm, ca. 1,0 cm na base, verde-claras com máculas vináceo-purpúreas, sem carena;
corola campanulada, simétrica, sendo uma pétala abaxial e duas adaxiais, pétalas obovadas, ápice obtuso, levemente recurvadas
na antese, 4,6 x 2,0 cm, ca. 0,7 cm na base, amarelas, conatas na base por ca. 0,7 cm, apêndices ca. 1,7 x 0,4 cm, adnatos às
pétalas ca. 0,6 cm na base, com a parte livre ovada; estames radiais na inserção com a parte distal descendente convergindo para
um mesmo lado da corola, filetes ca. 3, 8 cm, alargados em direção ao ápice, achatados dorso-ventralmente, adnatos à base das
pétalas, amarelos, anteras ca. 1,3 cm, introrsas, dorsifixas, alcançando a fauce da corola, próximas entre si e expostas lado a lado
horizontalmente com as rimas voltadas para cima, amarelas; estilete ca. 3,8 cm, sigmoide com parte distal descendente amarelo,
estigma tipo lâmina-convoluta, posicionado um pouco a frente e acima das anteras, amarelo-claro, ovário ca. 0,7 cm, verde.
FRUTOS patentes ca. 4,0 cm; sementes 1,6-1,8 cm.  

Forma de Vida
Erva

Substrato
Epífita

DISTRIBUIÇÃO

Nativa, é endêmica do Brasil

Domínios Fitogeográficos
Mata Atlântica

Tipos de Vegetação
Floresta Ombrófila (Floresta Pluvial), Manguezal
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Angiospermas Bromeliaceae A.Juss.

Distribuição Geográfica
Ocorrências confirmadas
Sudeste (Espírito Santo, Rio de Janeiro)

MATERIAL TESTEMUNHO

Morren, s.n., K,  (K000976235)
Foster, M.B., 247, R, 32432,  (R000032432), Espírito Santo
Moura, R.L., 779, R, Rio de Janeiro
A.F.M. Glaziou, 15473/a, P (P01684120), Rio de Janeiro

IMAGENS DE CAMPO/ILUSTRAÇÕES

Figura 1: Vriesea fenestralis Linden & André

Figura 2: Vriesea fenestralis Linden & André

BIBLIOGRAFIA

Moura, R.  2011. Revisão taxonômica do grupo Vriesea platynema Gauch. (Bromeliaceae). Tese de Doutorado. Museu Nacional,
Universidade Federal do Rio de Janeiro.
Moura, R.L., Grant, J. & Costa, A.F. 2013. Taxonomy and lectotypification of Vriesea fenestralis Linden et André
(Bromeliaceae). Journal of the Torrey Botanical Society 140(3): 329–333.
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Angiospermas Bromeliaceae A.Juss.

Vriesea fidelensis Leme
DESCRIÇÃO

Caule: propagação vegetativa(s) por broto(s) lateral(ais). Folha: roseta(s) infundibuliforme(s); forma da lâmina(s)
lanceolada(s); largura da lâmina(s) mais de 5 cm; ápice(s) da lâmina(s) arredondado(s); maculada(s) no ápice(s) não.
Inflorescência: tipo de ramificação(ções) racemo(s) triplo; posição ereta(s); posição das flor(es) na(s) raque dística(s); posição
das flor(es) na(s) antese subereta(s); posição das flor(es) não secunda(s); ápice(s) das bráctea(s) floral(ais) reto(s); carena(s)
das bráctea(s) floral(ais) ausente(s); cor das bráctea(s) floral(ais) amarela. Flor: forma da pétala(s) linear(es); forma do
apêndice(s) da pétala(s) obtuso(s); cor da pétala(s) verde; posição dos estame(s) fauce da corola incluso(s); posição do
pistilo(s) e estame(s) na(s) antese desconhecida(s).

Forma de Vida
Erva

Substrato
Epífita

DISTRIBUIÇÃO

Nativa, é endêmica do Brasil

Domínios Fitogeográficos
Mata Atlântica

Tipos de Vegetação
Floresta Ombrófila (Floresta Pluvial)

Distribuição Geográfica
Ocorrências confirmadas
Sudeste (Rio de Janeiro)

MATERIAL TESTEMUNHO

E.M.C. Leme, 1409, HB, Rio de Janeiro, Typus
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Angiospermas Bromeliaceae A.Juss.

Vriesea flammea L.B.Sm.
DESCRIÇÃO

Caule: propagação vegetativa(s) por estolão. Folha: roseta(s) utricular(es); forma da lâmina(s) linear(es) triangular(es);
largura da lâmina(s) até 1.5 cm; ápice(s) da lâmina(s) agudo(s); maculada(s) no ápice(s) não. Inflorescência: tipo de
ramificação(ções) simples/racemo(s) triplo; posição ereta(s); posição das flor(es) na(s) raque polística(s); posição das
flor(es) na(s) antese subereta(s); posição das flor(es) não secunda(s); ápice(s) das bráctea(s) floral(ais) reto(s); carena(s)
das bráctea(s) floral(ais) ausente(s); cor das bráctea(s) floral(ais) vermelha. Flor: forma da pétala(s) linear(es); forma do
apêndice(s) da pétala(s) obtuso(s); cor da pétala(s) branca; posição dos estame(s) fauce da corola exserto(s); posição do
pistilo(s) e estame(s) na(s) antese radial(ais).

Forma de Vida
Erva

Substrato
Epífita

DISTRIBUIÇÃO

Nativa, é endêmica do Brasil

Domínios Fitogeográficos
Mata Atlântica

Tipos de Vegetação
Floresta Estacional Semidecidual, Floresta Ombrófila (Floresta Pluvial)

Distribuição Geográfica
Ocorrências confirmadas
Nordeste (Bahia, Pernambuco)
Sudeste (Espírito Santo, Rio de Janeiro, São Paulo)
Sul (Paraná, Rio Grande do Sul, Santa Catarina)

MATERIAL TESTEMUNHO

J.A. Siqueira-Filho, 973, UFP
G. Martinelli, 9799, RB, 220319, ,  (RB00269828)
Dusén, P., 17486, K,  (K000322044), Typus

IMAGENS DE CAMPO/ILUSTRAÇÕES
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Angiospermas Bromeliaceae A.Juss.

Figura 1: Vriesea flammea L.B.Sm.

BIBLIOGRAFIA

 
Gomes-da-Silva, J. & Costa, A. F. (2011). A taxonomic revision of Vriesea corcovadensis group (Bromeliaceae: Tillandsioideae)
with description of two new species. Systematic Botany 36, 291–309.
Gomes-da-Silva, J., Vargens, F.A., Arruda, R.C.O., Costa, A. F. (2012). A Morphological Cladistic Analysis of the Vriesea
corcovadensis Group (Bromeliaceae: Tillandsiodeae), with Anatomical Descriptions: New Evidence of the Non-Monophyly of the
Genus. Systematic Botany 37, 641–654. 
Siqueira-Filho, J.A. & Leme, E.M.C. 2006. Fragmentos de Mata Atlântica do Nordeste: Biodiversidade, conservação e suas
bromélias. Andrea Jakobsson Estúdio Editorial Ltda., Rio de Janeiro. 416 p.
 Gomes-da-Silva, J., & Souza-Chies, T. T. (2018). What actually is Vriesea? A total evidence approach in a polyphyletic genus of
Tillandsioideae (Bromeliaceae, Poales). Cladistics, 34, 181–199. doi:10.1111/cla.12200
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Angiospermas Bromeliaceae A.Juss.

Vriesea flava A.F.Costa, H.Luther &
Wand.
Tem como sinônimo
heterotípico Vriesea carinata  var.  aurea Padilla
heterotípico Vriesea morreniana Hortus ex E.Morren

DESCRIÇÃO

Caule: propagação vegetativa(s) por broto(s) lateral(ais). Folha: roseta(s) infundibuliforme(s); forma da lâmina(s) linear(es);
largura da lâmina(s) 1.5 a(s) 5 cm; ápice(s) da lâmina(s) acuminado(s); maculada(s) no ápice(s) não. Inflorescência: tipo
de ramificação(ções) simples; posição ereta(s)/subereta(s); posição das flor(es) na(s) raque dística(s); posição das flor(es)
na(s) antese subereta(s); posição das flor(es) não secunda(s); ápice(s) das bráctea(s) floral(ais) encurvado(s); carena(s) das
bráctea(s) floral(ais) próxima(s) do ápice(s); cor das bráctea(s) floral(ais) amarela. Flor: forma da pétala(s) linear(es); forma
do apêndice(s) da pétala(s) agudo(s)/denteado(s); cor da pétala(s) amarela; posição dos estame(s) fauce da corola exserto(s);
posição do pistilo(s) e estame(s) na(s) antese parte superior(es) da corola.

Forma de Vida
Erva

Substrato
Epífita

DISTRIBUIÇÃO

Nativa, é endêmica do Brasil

Domínios Fitogeográficos
Mata Atlântica

Tipos de Vegetação
Floresta Ombrófila (Floresta Pluvial)

Distribuição Geográfica
Ocorrências confirmadas
Sudeste (São Paulo)
Sul (Paraná, Rio Grande do Sul, Santa Catarina)

MATERIAL TESTEMUNHO

Hatschbach, G., 14470, MBM (MBM001049), Paraná
Wanderley, M.G.L., 2187, R, , ,  (R010013413), SP, Typus

IMAGENS DE CAMPO/ILUSTRAÇÕES
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Angiospermas Bromeliaceae A.Juss.

Figura 1: Vriesea flava A.F.Costa, H.Luther & Wand.

Figura 2: Vriesea flava A.F.Costa, H.Luther & Wand.

Figura 3: Vriesea flava A.F.Costa, H.Luther & Wand.

BIBLIOGRAFIA
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Angiospermas Bromeliaceae A.Juss.

Costa AF, Rodrigues PJFP & Wanderley MGL. 2009. Morphometric analysis and taxonomic revision of the Vriesea paraibica
complex (Bromeliaceae). Botanical Journal of the Linnean Society 159: 163–181.
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Angiospermas Bromeliaceae A.Juss.

Vriesea flexuosa F.P.Uribbe & A.F.Costa
Tem como sinônimo
basiônimo Vriesea procera  var.  tenuis L.B.Sm.
heterotípico Tillandsia ernestii Mez

DESCRIÇÃO

Caule: propagação vegetativa(s) por broto(s) lateral(ais). Folha: roseta(s) infundibuliforme(s); forma da lâmina(s)
linear(es); largura da lâmina(s) 1.5 a(s) 5 cm; ápice(s) da lâmina(s) acuminado(s)/obtuso(s); maculada(s) no ápice(s) não.
Inflorescência: tipo de ramificação(ções) racemo(s) triplo; posição ereta(s); posição das flor(es) na(s) raque dística(s);
posição das flor(es) na(s) antese subereta(s); posição das flor(es) não secunda(s); ápice(s) das bráctea(s) floral(ais) reto(s);
carena(s) das bráctea(s) floral(ais) próxima(s) do ápice(s); cor das bráctea(s) floral(ais) verde. Flor: forma da pétala(s)
linear(es); forma do apêndice(s) da pétala(s) agudo(s); cor da pétala(s) verde/amarelada; posição dos estame(s) fauce da
corola incluso(s); posição do pistilo(s) e estame(s) na(s) antese parte superior(es) da corola.

Forma de Vida
Erva

Substrato
Epífita, Terrícola

DISTRIBUIÇÃO

Nativa, é endêmica do Brasil

Domínios Fitogeográficos
Mata Atlântica

Tipos de Vegetação
Área Antrópica, Floresta Ombrófila (Floresta Pluvial)

Distribuição Geográfica
Ocorrências confirmadas
Nordeste (Bahia)
Sudeste (Espírito Santo, Rio de Janeiro, São Paulo)

MATERIAL TESTEMUNHO

Costa, A.F., 693, R, Rio de Janeiro
Ghert, A. & Smith, L.B., 1820, GH,  (GH00057087), SP, São Paulo, Typus

IMAGENS DE CAMPO/ILUSTRAÇÕES
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Angiospermas Bromeliaceae A.Juss.

Figura 1: Vriesea flexuosa F.P.Uribbe & A.F.Costa

Figura 2: Vriesea flexuosa F.P.Uribbe & A.F.Costa

BIBLIOGRAFIA

Smith LB & Downs RJ. 1977. Tillandsioideae (Bromeliaceae). Flora Neotropica 14(2): 663-1492.
Uribbe, F. P., B. Neves., S. S. A. Jacques, A. F. Costa. (2020) Morphological variation in the Vriesea procera complex
(Bromeliaceae, Tillandsioideae) in the Brazilian Atlantic Rainforest, with recognition of new taxa. Systematic Botany 45(1):
53-68. DOI 10.1600/036364420X15801369352306
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Angiospermas Bromeliaceae A.Juss.

Vriesea fluminensis E.Pereira
DESCRIÇÃO

Caule: propagação vegetativa(s) por broto(s) lateral(ais). Folha: roseta(s) infundibuliforme(s); forma da lâmina(s)
lanceolada(s); largura da lâmina(s) mais de 5 cm; ápice(s) da lâmina(s) agudo(s); maculada(s) no ápice(s) não.
Inflorescência: tipo de ramificação(ções) racemo(s) duplo(s)/racemo(s) triplo; posição ereta(s)/subereta(s); posição das flor(es)
na(s) raque dística(s); posição das flor(es) na(s) antese subereta(s); posição das flor(es) não secunda(s); ápice(s) das bráctea(s)
floral(ais) reto(s); carena(s) das bráctea(s) floral(ais) próxima(s) do ápice(s); cor das bráctea(s) floral(ais) amarela. Flor:
forma da pétala(s) obovada(s); forma do apêndice(s) da pétala(s) obtuso(s); cor da pétala(s) amarela; posição dos estame(s)
fauce da corola desconhecida(s); posição do pistilo(s) e estame(s) na(s) antese desconhecida(s).

Forma de Vida
Erva

Substrato
Epífita

DISTRIBUIÇÃO

Nativa, é endêmica do Brasil

Domínios Fitogeográficos
Mata Atlântica

Tipos de Vegetação
Floresta Ombrófila (Floresta Pluvial)

Distribuição Geográfica
Ocorrências confirmadas
Sudeste (Rio de Janeiro)

MATERIAL TESTEMUNHO

Vieira, C.M., 305, RB, 321528, ,  (RB00270892), RB, Rio de Janeiro
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Angiospermas Bromeliaceae A.Juss.

Vriesea fluviatilis Kessous & A.F.Costa
Tem como sinônimo
homotípico Vriesea gradata  var.  bicolor E.Pereira & I.A.Penna

DESCRIÇÃO

Caule: propagação vegetativa(s) por broto(s) lateral(ais). Folha: roseta(s) infundibuliforme(s); forma da lâmina(s) linear(es);
largura da lâmina(s) 1.5 a(s) 5 cm; ápice(s) da lâmina(s) agudo(s)/acuminado(s)/obtuso(s); maculada(s) no ápice(s) não.
Inflorescência: tipo de ramificação(ções) simples; posição ereta(s); posição das flor(es) na(s) raque dística(s); posição das
flor(es) na(s) antese ereta(s); posição das flor(es) não secunda(s); ápice(s) das bráctea(s) floral(ais) reto(s); carena(s) das
bráctea(s) floral(ais) ausente(s); cor das bráctea(s) floral(ais) base vermelha e ápice(s) amarelo ou verde. Flor: forma da
pétala(s) linear(es); forma do apêndice(s) da pétala(s) obtuso(s); cor da pétala(s) amarela; posição dos estame(s) fauce da
corola exserto(s); posição do pistilo(s) e estame(s) na(s) antese parte superior(es) da corola.

DESCRIÇÃO ADICIONAL

Ápice da bráctea floral decíduo.

Forma de Vida
Erva

Substrato
Epífita, Terrícola

DISTRIBUIÇÃO

Nativa, é endêmica do Brasil

Domínios Fitogeográficos
Mata Atlântica

Tipos de Vegetação
Floresta Ombrófila (Floresta Pluvial)

Distribuição Geográfica
Ocorrências confirmadas
Sudeste (Rio de Janeiro)

MATERIAL TESTEMUNHO

Costa, A.F., 501, RB, 309089,  (RB00271523), Rio de Janeiro

IMAGENS DE CAMPO/ILUSTRAÇÕES
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Angiospermas Bromeliaceae A.Juss.

Figura 1: Vriesea fluviatilis Kessous & A.F.Costa
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Angiospermas Bromeliaceae A.Juss.

Vriesea fontanae Fraga & Leme
DESCRIÇÃO

Caule: propagação vegetativa(s) por estolão. Folha: roseta(s) infundibuliforme(s); forma da lâmina(s) linear(es); largura
da lâmina(s) mais de 5 cm; ápice(s) da lâmina(s) atenuado(s); maculada(s) no ápice(s) não. Inflorescência: tipo de
ramificação(ções) racemo(s) duplo(s); posição ereta(s); posição das flor(es) na(s) raque dística(s); posição das flor(es) na(s)
antese subereta(s); posição das flor(es) secunda(s); ápice(s) das bráctea(s) floral(ais) encurvado(s); carena(s) das bráctea(s)
floral(ais) próxima(s) do ápice(s); cor das bráctea(s) floral(ais) amarela/castanha. Flor: forma da pétala(s) estreito(s)
elíptica(s); forma do apêndice(s) da pétala(s) agudo(s); cor da pétala(s) amarelada; posição dos estame(s) fauce da corola
incluso(s); posição do pistilo(s) e estame(s) na(s) antese parte superior(es) da corola.

Forma de Vida
Erva

Substrato
Rupícola, Terrícola

DISTRIBUIÇÃO

Nativa, é endêmica do Brasil

Domínios Fitogeográficos
Mata Atlântica

Tipos de Vegetação
Floresta Ombrófila (Floresta Pluvial), Vegetação Sobre Afloramentos Rochosos

Distribuição Geográfica
Ocorrências confirmadas
Sudeste (Espírito Santo)

MATERIAL TESTEMUNHO

C.N. Fraga, 1164, RB, 406750,  (RB00595342), Typus
C.N. Fraga, 1164, RB, 406750,  (RB00595333), Typus
C.N. Fraga, 1164, RB, 406750,  (RB00355692), Espírito Santo, Typus
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Angiospermas Bromeliaceae A.Juss.

Vriesea fontourae B.R.Silva
DESCRIÇÃO

Caule: propagação vegetativa(s) por broto(s) lateral(ais). Folha: roseta(s) infundibuliforme(s); forma da lâmina(s)
estreito(s) oblonga(s); largura da lâmina(s) 1.5 a(s) 5 cm; ápice(s) da lâmina(s) arredondado(s); maculada(s) no ápice(s) sim.
Inflorescência: tipo de ramificação(ções) simples; posição ereta(s); posição das flor(es) na(s) raque dística(s); posição das
flor(es) na(s) antese subereta(s); posição das flor(es) não secunda(s); ápice(s) das bráctea(s) floral(ais) reto(s); carena(s) das
bráctea(s) floral(ais) ausente(s); cor das bráctea(s) floral(ais) vermelha/vermelha vinácea. Flor: forma da pétala(s) elíptica(s);
forma do apêndice(s) da pétala(s) agudo(s); cor da pétala(s) amarelada; posição dos estame(s) fauce da corola incluso(s);
posição do pistilo(s) e estame(s) na(s) antese parte inferior(es) da corola.

DESCRIÇÃO ADICIONAL

ERVA epífita, heliófila a umbrófila, ca. 60,0 cm de comprimento quando florida, crescendo por meio de brotos laterais em meio
as folhas. FOLHAS ca. 25, suberetas, formando roseta infundibuliforme; bainha elíptica, 8,0-11,0 x 6,0-8,0 cm, castanho-escura
para base e verde para o ápice, ambas as faces densamente lepidotas; lâmina estreito-oblonga, 20,0-30,0 x 3,5-4,5 cm, verdes em
ambas as faces com mácula purpúrea no ápice, face abaxial com tricomas próximo a bainha desaparecendo em direção ao ápice,
face adaxial com tricomas diminutos e muito esparsos, coberta com uma camada branco cerosa, ápice arredondado, apiculado.
INFLORESCÊNCIA 30,0-35,0 cm, 6,0-8,0 cm de maior distância entre as sépalas, simples, 15-18 flores, dísticas, suberetas,
não secundas; pedúnculo, ereto, sigmoide, 30,0-35,0 cm de comprimento, 0,6-0,8 cm de diâmetro, verde com tonalidades
vináceas, glabro, brácteas do pedúnculo eretas, imbricadas, elípticas, verde-escuras com ápice purpúreo; raque ereta, angulosa,
ca. 17,0 cm de comprimento, ca. 0,5 cm de diâmetro, verde, glabra. BRÁCTEAS FLORAIS decurrentes, orbiculares, ápice
obtuso-emarginado, 2,4-2,7 x 2,5 cm, sem carena, vermelho-leitosas e purpúreas para o ápice, mais curtas que as sépalas, com
substância oleaginóide de odor sui generis em seu interior. FLORES de antese noturna, com odor aliáceo; pedicelo verde, ca.
0,7 cm de comprimento; cálice com sépalas elípticas, ápice obtuso, 3,0-3,5 x 1,6 cm ca. 1,0 cm na base, verde-amareladas com
ápice purpúreo, sem carena; corola campanulada, simétrica, sendo uma pétala abaxial e duas adaxiais, pétalas elípticas, ápice
emarginado, levemente recurvadas na antese, ca. 4,0 x 2,0 cm, ca. 1,0 cm na base, amarelo-claras, conatas na base por ca. 0,4 cm,
apêndices 1,4 x 0,4 cm, adnatos à base das pétalas ca. 0,4 cm, com a parte livre ovada; estames radiais na inserção com a parte
distal descendente convergindo para um mesmo lado da corola, filetes ca. 3,4 cm, alargados em direção ao ápice, achatados dorso-
ventralmente, adnatos à base das pétalas, amarelos, anteras ca. 1,0 cm, introrsas, dorsifixas, igualando a fauce da corola, próximas
entre si e expostas lado a lado horizontalmente com as rimas voltadas para cima, amarelas; estilete sigmoide com parte distal
descendente amarelo, estigma tipo lâmina-convoluta, posicionado um pouco a frente e acima das anteras, amarelo. FRUTOS não
vistos.

Forma de Vida
Erva

Substrato
Epífita

DISTRIBUIÇÃO

Nativa, é endêmica do Brasil

Domínios Fitogeográficos
Mata Atlântica

Tipos de Vegetação
Floresta Ombrófila (Floresta Pluvial)

Distribuição Geográfica
Ocorrências confirmadas
Sudeste (Rio de Janeiro)
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Angiospermas Bromeliaceae A.Juss.

MATERIAL TESTEMUNHO

Torres, E.L.L., s.n., RB, 419195,  (RB00418636), Rio de Janeiro, Typus
T. Fontoura, s.n., RB, 493837,  (RB00583682), Rio de Janeiro, Typus

BIBLIOGRAFIA

Moura, R.  2011. Revisão taxonômica do grupo Vriesea platynema Gauch. (Bromeliaceae). Tese de Doutorado. Museu Nacional,
Universidade Federal do Rio de Janeiro.
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Angiospermas Bromeliaceae A.Juss.

Vriesea fosteriana L.B.Sm.
Este tratamento é composto pelos seguintes táxons: Vriesea fosteriana, .

Tem como sinônimo
heterotípico Vriesea fosteriana  var.  seideliana Reitz

DESCRIÇÃO

Caule: propagação vegetativa(s) por broto(s) lateral(ais). Folha: roseta(s) infundibuliforme(s); forma da lâmina(s) linear(es)/
estreito(s) oblonga(s); largura da lâmina(s) mais de 5 cm; ápice(s) da lâmina(s) acuminado(s)/obtuso(s); maculada(s) no
ápice(s) sim. Inflorescência: tipo de ramificação(ções) simples; posição ereta(s); posição das flor(es) na(s) raque dística(s);
posição das flor(es) na(s) antese patente(s)/reflexa(s); posição das flor(es) não secunda(s); ápice(s) das bráctea(s) floral(ais)
reto(s); carena(s) das bráctea(s) floral(ais) ausente(s); cor das bráctea(s) floral(ais) verde/maculada(s). Flor: forma da
pétala(s) obovada(s); forma do apêndice(s) da pétala(s) agudo(s); cor da pétala(s) amarela; posição dos estame(s) fauce da
corola incluso(s); posição do pistilo(s) e estame(s) na(s) antese parte inferior(es) da corola.

DESCRIÇÃO ADICIONAL

ERVA terrestre, rupícola ou saxícola, heliófila, 100,0-250,0 cm de comprimento quando florida, crescendo por meio de brotos
laterais em meio as folhas. FOLHAS ca. 15, suberetas, formando roseta infundibuliforme; bainha elíptica a largo-elíptica,
13,5-18,0 x 10,5-14,5 cm, castanha a vinácea na face adaxial, pardacenta na face abaxial, ambas densamente lepidotas; lâmina
linear a estreito-oblonga, 51,0-72,0 x 8,0-10,5 cm, verdes a alvas com máculas verde-escuras a vináceas agrupadas em curtas
estrias verticais que por sua vez também se agrupam formando faixas de larguras variadas, margem da lâmina pode se apresentar
vinácea, transição para bainha com máculas vináceas esparsas, margem podendo se apresentar vinácea, ápice com mácula
avermelhada, face abaxial com tricomas próximo a bainha desaparecendo em direção ao ápice, face adaxial com tricomas
diminutos e muito esparsos, ápice obtuso com as porções laterais involutas, apiculado. INFLORESCÊNCIA 150,0-195,5
cm, 8,0-9,0 cm de maior distância entre as sépalas, simples, 29-51 flores, dísticas, patentes a pouco reflexas, não secundas;
pedúnculo, ereto, sigmoide, 105,0-152,5 cm de comprimento, 1,2-2,1 cm de diâmetro, verde, glabro, brácteas do pedúnculo eretas,
imbricadas, ovadas, inferiores com padrão de cor das folhas e superiores alvas a amareladas com máculas arroxeadas a vináceas;
raque ereta, reta, 34,0-59,0 cm de comprimento, 0,4-1,0 cm de diâmetro, verde, glabra. BRÁCTEAS FLORAIS decurrentes,
oblatas, ápice obtuso, 3,0-4,2 x 4,2-4,4 cm sem carena, amarelas a esbranquiçadas com máculas vináceas, mais curtas a igualando
o comprimento das sépalas, com substância oleaginóide de odor sui generis no interior, lepidotas na face adaxial e glabras na
abaxial, lisas a pouco plicadas quando secas. FLORES de antese noturna, com odor aliáceo; pedicelo verde a avermelhado, 1,0-1,5
cm de comprimento, 1,2-1,3 cm de diâmetro; cálice com sépalas elípticas, ápice obtuso, 2,7-3,5 x 1,5-1,8 cm, 1,1-1,4 cm na base,
amarelas a verdes com máculas arroxeadas a vináceas esparsas a próximas ao ápice, sem carena; corola campanulada, simétrica,
sendo uma pétala abaxial e duas adaxiais, pétalas elípticas, ápice emarginado, levemente recurvadas na antese, 4,7-4,8 x 2,1-2,5
cm, 1,0-1,1 cm na base, amarelas sendo vináceas próximo ao ápice, conatas na base por ca. 0,5 cm, apêndices 1,3-1,4 x 0,3-0,4
cm, adnatos à base das pétalas ca. 0,6 cm, com a parte livre ovada; estames radiais na inserção com a parte distal descendente
convergindo para um mesmo lado da corola, filetes 3,3-3,7 cm, alargados em direção ao ápice, achatados dorso-ventralmente,
adnatos à base das pétalas, amarelos, anteras ca. 1,3 cm, introrsas, dorsifixas, igualando a fauce da corola, próximas entre si e
expostas lado a lado horizontalmente com as rimas voltadas para cima, amarelas; estilete ca. 3,5 cm, sigmoide com parte distal
descendente amarelo estigma tipo lâmina-convoluta, posicionado um pouco a frente e acima das anteras, amarelo, ovário ca. 0,6
cm, esverdeado. FRUTOS subpatentes, 4,4-4,8 cm; sementes não vistas.

Forma de Vida
Erva

Substrato
Rupícola, Terrícola

DISTRIBUIÇÃO

Nativa, é endêmica do Brasil

Domínios Fitogeográficos
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Angiospermas Bromeliaceae A.Juss.

Mata Atlântica

Tipos de Vegetação
Floresta Ombrófila (Floresta Pluvial), Vegetação Sobre Afloramentos Rochosos

Distribuição Geográfica
Ocorrências confirmadas
Sudeste (Espírito Santo, Rio de Janeiro)

MATERIAL TESTEMUNHO

Santos, M.G., 1555, RFFP, Rio de Janeiro
Foster, M.B., 947, SP, 44759,  (SP001824), US, GH, Espírito Santo, Typus
Moura, R.L., 479, R, Espírito Santo
Hatschbach, G., 58543, MBM, 156958, ,  (MBM156958), Espírito Santo

IMAGENS DE CAMPO/ILUSTRAÇÕES

Figura 1: Vriesea fosteriana L.B.Sm.

BIBLIOGRAFIA

Moura, R.  2011. Revisão taxonômica do grupo Vriesea platynema Gauch. (Bromeliaceae). Tese de Doutorado. Museu Nacional,
Universidade Federal do Rio de Janeiro.
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Angiospermas Bromeliaceae A.Juss.

Vriesea fradensis A.F.Costa
DESCRIÇÃO

Caule: propagação vegetativa(s) por broto(s) lateral(ais). Folha: roseta(s) infundibuliforme(s); forma da lâmina(s) linear(es);
largura da lâmina(s) 1.5 a(s) 5 cm; ápice(s) da lâmina(s) acuminado(s); maculada(s) no ápice(s) não. Inflorescência: tipo
de ramificação(ções) racemo(s) duplo(s); posição ereta(s); posição das flor(es) na(s) raque dística(s); posição das flor(es)
na(s) antese subereta(s); posição das flor(es) não secunda(s); ápice(s) das bráctea(s) floral(ais) encurvado(s); carena(s)
das bráctea(s) floral(ais) ausente(s); cor das bráctea(s) floral(ais) vermelha. Flor: forma da pétala(s) linear(es); forma do
apêndice(s) da pétala(s) obtuso(s); cor da pétala(s) amarela; posição dos estame(s) fauce da corola exserto(s); posição do
pistilo(s) e estame(s) na(s) antese parte superior(es) da corola.

Forma de Vida
Erva

Substrato
Epífita

DISTRIBUIÇÃO

Nativa, é endêmica do Brasil

Domínios Fitogeográficos
Mata Atlântica

Tipos de Vegetação
Floresta Ombrófila (Floresta Pluvial)

Distribuição Geográfica
Ocorrências confirmadas
Sudeste (Rio de Janeiro)

MATERIAL TESTEMUNHO

E.M.C. Leme, 2292, RB, Rio de Janeiro, Typus
Farney, C., 111, RB, 228216,  (RB00566728), RB, 228216,  (RB00566727), RB, 228216,  (RB00286704), Rio de Janeiro,
Typus
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Angiospermas Bromeliaceae A.Juss.

Vriesea freicanecana J.A.Siqueira & Leme
DESCRIÇÃO

Caule: propagação vegetativa(s) por estolão. Folha: roseta(s) infundibuliforme(s); forma da lâmina(s) estreito(s)
triangular(es); largura da lâmina(s) 1.5 a(s) 5 cm; ápice(s) da lâmina(s) acuminado(s)/caudado(s); maculada(s) no ápice(s)
não. Inflorescência: tipo de ramificação(ções) simples; posição subereta(s); posição das flor(es) na(s) raque dística(s); posição
das flor(es) na(s) antese patente(s); posição das flor(es) secunda(s); ápice(s) das bráctea(s) floral(ais) reto(s); carena(s) das
bráctea(s) floral(ais) ausente(s); cor das bráctea(s) floral(ais) verde. Flor: forma da pétala(s) obovada(s)/espatulada(s); forma
do apêndice(s) da pétala(s) denteado(s); cor da pétala(s) amarelada; posição dos estame(s) fauce da corola incluso(s); posição
do pistilo(s) e estame(s) na(s) antese 3 estame(s) de cada lado(s) da corola.

COMENTÁRIO

Vriesea freicanecana é uma espécie rupícola (epilítica) endêmica de inselbergs situados no centro de Pernambuco, no município
de Jaqueira. Pertence ao complexo morfológico “Vriesea limae L.B. Sm.,” que agrupa espécies de pequeno porte, dotadas de
folhas triangulares, densamente cobertas por tricomas e com estames geralmente dispostos em fileiras com três em cada lado da
corola. É um grupo exclusivamente restrito aos ecossistemas rochosos do leste do Brasil (inselbergs e campos rupestres). Dados
moleculares sustentam este complexo de espécies dentro de Stigmatodon (Couto et al. 2017; Kessous et al. 2020; Machado et
al. 2020). Desta forma, espécies que compõe o “complexo V. limae” está sendo transferido para Stigmatodon, baseado tanto em
caracteres moleculares quanto morfológicos e ecológicos (Couto et al., submetido).  

Forma de Vida
Erva

Substrato
Rupícola

DISTRIBUIÇÃO

Nativa, é endêmica do Brasil

Domínios Fitogeográficos
Mata Atlântica

Tipos de Vegetação
Vegetação Sobre Afloramentos Rochosos

Distribuição Geográfica
Ocorrências confirmadas
Nordeste (Pernambuco)

MATERIAL TESTEMUNHO

J.A. Siqueira Filho, 740, HVASF (HVASF4727), UFP, Pernambuco, Typus
D.R. Couto, 2720, R, Pernambuco

IMAGENS DE CAMPO/ILUSTRAÇÕES
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Angiospermas Bromeliaceae A.Juss.

Figura 1: Vriesea freicanecana J.A.Siqueira & Leme

Figura 2: Vriesea freicanecana J.A.Siqueira & Leme

BIBLIOGRAFIA

Couto D.R. 2017. Revisão taxonômica e filogenia de Stigmatodon Leme, G.K.Br & Barfuss (Bromeliaceae, Tillandsioideae). Tese
(Doutorado), Museu Nacional, Universidade Federal do Rio de Janeiro.
Kessous I.M., Neves B., Couto D.R., Paixão-Souza B., Pederneiras L.C., Moura R.L., Barfuss M.H.J., Salgueiro F., Costa A.F.
2020. Historical biogeography of a Brazilian lineage of Tillandsioideae (subtribe Vrieseinae, Bromeliaceae): the Paranaean Sea
hypothesized as the main vicariant event. Botanical Journal of the Linnean Society 192: 625–641.
Machado T.M., Loiseau O., Paris M., Weigand A., Versieux L.M., Stehmann J.R., Lexer C., Salamin, N. 2020. Systematics of
Vriesea (Bromeliaceae): phylogenetic relationships based on nuclear gene and partial plastome sequences. Botanical Journal of
the Linnean Society 192: 656–674.
Siqueira-Filho, J.A. & Leme, E.M.C. 2006. Fragmentos de Mata Atlântica do Nordeste: Biodiversidade, conservação e suas
bromélias. Andrea Jakobsson Estúdio Editorial Ltda., Rio de Janeiro. 416 p.
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Angiospermas Bromeliaceae A.Juss.

Vriesea friburgensis Mez
Este tratamento é composto pelos seguintes táxons: Vriesea friburgensis, Vriesea friburgensis var. friburgensis, Vriesea
friburgensis var. paludosa, Vriesea friburgensis var. tucumanensis.

DESCRIÇÃO

Caule: propagação vegetativa(s) por broto(s) lateral(ais). Folha: roseta(s) infundibuliforme(s); forma da lâmina(s) linear(es)
triangular(es)/triangular(es); largura da lâmina(s) 1.5 a(s) 5 cm; ápice(s) da lâmina(s) agudo(s)/acuminado(s)/obtuso(s);
maculada(s) no ápice(s) não. Inflorescência: tipo de ramificação(ções) racemo(s) duplo(s); posição ereta(s); posição das
flor(es) na(s) raque dística(s); posição das flor(es) na(s) antese subereta(s); posição das flor(es) não secunda(s); ápice(s) das
bráctea(s) floral(ais) encurvado(s); carena(s) das bráctea(s) floral(ais) ausente(s)/próxima(s) do ápice(s); cor das bráctea(s)
floral(ais) amarela. Flor: forma da pétala(s) linear(es); forma do apêndice(s) da pétala(s) desconhecida(s); cor da pétala(s)
amarela; posição dos estame(s) fauce da corola exserto(s); posição do pistilo(s) e estame(s) na(s) antese parte superior(es) da
corola.

DESCRIÇÃO ADICIONAL

A espécie possui ampla variação morfológica, forma grandes populações e necessita análise acurada para melhor
compreensão taxonômica. Foi aqui adotado o conceito de Smith & Downs (1977) para a delimitação das variedades. Vriesea
friburgensis var. tucumanensis ocorre também na Argentina e no Paraguai.

Forma de Vida
Erva

Substrato
Epífita

DISTRIBUIÇÃO

Nativa, não é endêmica do Brasil

Domínios Fitogeográficos
Cerrado, Mata Atlântica

Tipos de Vegetação
Campo de Altitude, Campo Rupestre, Floresta Estacional Semidecidual, Floresta Ombrófila (Floresta Pluvial), Floresta Ombrófila
Mista

Distribuição Geográfica
Ocorrências confirmadas
Nordeste (Bahia, Pernambuco)
Sudeste (Espírito Santo, Minas Gerais, Rio de Janeiro, São Paulo)
Sul (Paraná, Rio Grande do Sul, Santa Catarina)

CHAVE DE IDENTIFICAÇÃO

1. Brácteas florais carenadas .. 2
1'. Brácteas florais não carenadas .. V. friburgensis var. tucumanensis
2. Inflorescência mais longa do que larga, ramos eretos .. V. friburgensis var. paludosa
2'. Inflorescência tão longa quanto larga, ramos suberetos .. V. friburgensis var. friburgensis

BIBLIOGRAFIA

Smith LB & Downs RJ. 1977. Tillandsioideae (Bromeliaceae). Flora Neotropica 14(2): 663-1492.
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Angiospermas Bromeliaceae A.Juss.

Vriesea friburgensis Mez var. friburgensis

DESCRIÇÃO

Inflorescência tão longa quanto larga, ramos suberetos; brácteas florais carenadas.

Forma de Vida
Erva

Substrato
Epífita

DISTRIBUIÇÃO

Nativa, é endêmica do Brasil

Domínios Fitogeográficos
Cerrado, Mata Atlântica

Tipos de Vegetação
Campo de Altitude, Campo Rupestre, Floresta Estacional Semidecidual, Floresta Ombrófila (Floresta Pluvial)

Distribuição Geográfica
Ocorrências confirmadas
Nordeste (Bahia, Pernambuco)
Sudeste (Espírito Santo, Minas Gerais, Rio de Janeiro, São Paulo)
Sul (Paraná, Rio Grande do Sul, Santa Catarina)

MATERIAL TESTEMUNHO

A.F.M. Glaziou, 16467, K, K,  (K000322053), Rio de Janeiro, Typus
Mori, S.A., 12687, K,  (K000294415)

IMAGENS DE CAMPO/ILUSTRAÇÕES

Figura 1: Vriesea friburgensis var. friburgensis Mez

BIBLIOGRAFIA
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Angiospermas Bromeliaceae A.Juss.

Siqueira-Filho, J.A. & Leme, E.M.C. 2006. Fragmentos de Mata Atlântica do Nordeste: Biodiversidade, conservação e suas
bromélias. Andrea Jakobsson Estúdio Editorial Ltda., Rio de Janeiro. 416 p.
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Angiospermas Bromeliaceae A.Juss.

Vriesea friburgensis var. paludosa
(L.B.Sm.) L.B.Sm.
Tem como sinônimo
basiônimo Vriesea paludosa L.B.Sm.

DESCRIÇÃO

Inflorescência mais longa do que larga, ramos eretos; brácteas florais carenadas.

Forma de Vida
Erva

Substrato
Epífita

DISTRIBUIÇÃO

Nativa, é endêmica do Brasil

Domínios Fitogeográficos
Mata Atlântica

Tipos de Vegetação
Floresta Estacional Semidecidual, Floresta Ombrófila (Floresta Pluvial)

Distribuição Geográfica
Ocorrências confirmadas
Sudeste (São Paulo)
Sul (Paraná, Rio Grande do Sul, Santa Catarina)

MATERIAL TESTEMUNHO

Foster, M.B., 459, R, 32538,  (R000032538), GH,  (GH00029519), GH,  (GH00029518), Typus

BIBLIOGRAFIA

Smith LB & Downs RJ. 1977. Tillandsioideae (Bromeliaceae). Flora Neotropica 14(2): 663-1492.
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Angiospermas Bromeliaceae A.Juss.

Vriesea friburgensis var. tucumanensis
(Mez) L.B.Sm.
Tem como sinônimo
homotípico Vriesea tucumanensis Mez
heterotípico Vriesea argentinensis Speg.
heterotípico Vriesea caldasiana Mez
heterotípico Vriesea glutinosa  var.  viridis Hassl.
heterotípico Vrieseida foetida Rojas Acosta

DESCRIÇÃO

Inflorescência com ramos longos e flores laxas; brácteas florais não carenadas.

Forma de Vida
Erva

Substrato
Epífita

DISTRIBUIÇÃO

Nativa, não é endêmica do Brasil

Domínios Fitogeográficos
Mata Atlântica

Tipos de Vegetação
Floresta Ombrófila (Floresta Pluvial), Floresta Ombrófila Mista

Distribuição Geográfica
Ocorrências confirmadas
Sudeste (São Paulo)
Sul (Paraná, Rio Grande do Sul, Santa Catarina)

MATERIAL TESTEMUNHO

Hoene, F.C., s.n., RB, 470242,  (RB00531819), São Paulo
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Angiospermas Bromeliaceae A.Juss.

Vriesea gamba F.J.Müll.
DESCRIÇÃO

Caule: propagação vegetativa(s) por broto(s) lateral(ais). Folha: roseta(s) infundibuliforme(s); forma da lâmina(s) linear(es)/
estreito(s) oblonga(s); largura da lâmina(s) mais de 5 cm; ápice(s) da lâmina(s) agudo(s); maculada(s) no ápice(s) sim.
Inflorescência: tipo de ramificação(ções) simples; posição ereta(s); posição das flor(es) na(s) raque dística(s); posição das
flor(es) na(s) antese patente(s); posição das flor(es) não secunda(s); ápice(s) das bráctea(s) floral(ais) reto(s); carena(s) das
bráctea(s) floral(ais) ausente(s); cor das bráctea(s) floral(ais) vermelha/amarela. Flor: forma da pétala(s) elíptica(s); forma
do apêndice(s) da pétala(s) agudo(s); cor da pétala(s) amarela; posição dos estame(s) fauce da corola incluso(s); posição do
pistilo(s) e estame(s) na(s) antese parte inferior(es) da corola.

Forma de Vida
Erva

Substrato
Epífita, Rupícola, Terrícola

DISTRIBUIÇÃO

Nativa, desconhecido

Domínios Fitogeográficos
Mata Atlântica

Tipos de Vegetação
Floresta Ombrófila (Floresta Pluvial)

Distribuição Geográfica
Ocorrências confirmadas
Sul (Santa Catarina)

MATERIAL TESTEMUNHO

E. Caglioni, 576, FURB (FURB50933), Santa Catarina
Moura, R.L., 725, R, Santa Catarina

IMAGENS DE CAMPO/ILUSTRAÇÕES

Figura 1: Vriesea gamba F.J.Müll.
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Angiospermas Bromeliaceae A.Juss.

BIBLIOGRAFIA

Moura, R.  2011. Revisão taxonômica do grupo Vriesea platynema Gauch. (Bromeliaceae). Tese de Doutorado. Museu Nacional,
Universidade Federal do Rio de Janeiro.
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Angiospermas Bromeliaceae A.Juss.

Vriesea garlippiana Leme
DESCRIÇÃO

Caule: propagação vegetativa(s) por broto(s) lateral(ais). Folha: roseta(s) infundibuliforme(s); forma da lâmina(s) linear(es);
largura da lâmina(s) mais de 5 cm; ápice(s) da lâmina(s) agudo(s)/obtuso(s); maculada(s) no ápice(s) não. Inflorescência:
tipo de ramificação(ções) racemo(s) duplo(s); posição ereta(s); posição das flor(es) na(s) raque dística(s); posição das flor(es)
na(s) antese subereta(s); posição das flor(es) secunda(s); ápice(s) das bráctea(s) floral(ais) encurvado(s); carena(s) das
bráctea(s) floral(ais) em todo(s) o dorso; cor das bráctea(s) floral(ais) vermelha. Flor: forma da pétala(s) linear(es); forma do
apêndice(s) da pétala(s) denteado(s); cor da pétala(s) amarela; posição dos estame(s) fauce da corola exserto(s); posição do
pistilo(s) e estame(s) na(s) antese parte superior(es) da corola.

Forma de Vida
Erva

Substrato
Epífita, Terrícola

DISTRIBUIÇÃO

Nativa, é endêmica do Brasil

Domínios Fitogeográficos
Mata Atlântica

Tipos de Vegetação
Campo de Altitude

Distribuição Geográfica
Ocorrências confirmadas
Sudeste (Rio de Janeiro)

MATERIAL TESTEMUNHO

E.M.C. Leme, 3582, HB, Rio de Janeiro, Typus
Gonçalves, L.F., 62, R, , , , , , , ,  (R010013445), Rio de Janeiro

IMAGENS DE CAMPO/ILUSTRAÇÕES

Figura 1: Vriesea garlippiana Leme
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Angiospermas Bromeliaceae A.Juss.

BIBLIOGRAFIA

Costa, A.F. & Wendt, T. 2007. Bromeliaceae na região de Macaé de Cima, Nova Friburgo, Rio de Janeiro, Brasil. Rodriguésia 58:
905-939.

2192

Coleção Flora do Brasil 2020 - Jardim Botânico do Rio de Janeiro



Angiospermas Bromeliaceae A.Juss.

Vriesea gelatinosa R.Moura & A.F.Costa
DESCRIÇÃO

Caule: propagação vegetativa(s) por broto(s) lateral(ais). Folha: roseta(s) infundibuliforme(s); forma da lâmina(s) linear(es);
largura da lâmina(s) mais de 5 cm; ápice(s) da lâmina(s) obtuso(s); maculada(s) no ápice(s) sim/não. Inflorescência: tipo
de ramificação(ções) simples; posição ereta(s); posição das flor(es) na(s) raque dística(s); posição das flor(es) na(s) antese
patente(s); posição das flor(es) não secunda(s); ápice(s) das bráctea(s) floral(ais) reto(s); carena(s) das bráctea(s) floral(ais)
ausente(s); cor das bráctea(s) floral(ais) castanha/maculada(s). Flor: forma da pétala(s) oblongo(s) lanceolada(s); forma do
apêndice(s) da pétala(s) agudo(s); cor da pétala(s) amarela; posição dos estame(s) fauce da corola incluso(s); posição do
pistilo(s) e estame(s) na(s) antese parte inferior(es) da corola.

DESCRIÇÃO ADICIONAL

ERVA epífita, terrestre ou rupícola, heliófila, ca. 150,0 cm de comprimento quando florida, crescendo por meio de brotos laterais
em meio as folhas. FOLHAS 25 a 30, suberetas, formando roseta infundibuliforme; bainha elíptica, 12,5-17,0 x 8,5-11,0 cm,
bainha castanhoescura na face abaxial com algumas pontuações entre a bainha e a lâmina, castanho-clara na face adaxial, glabra;
lâmina estreito-oblonga a linear, 40,5-75,5 x 6,5-8,3 cm, verde em ambas as faces, ápice com mácula pouco evidente, face abaxial
com tricomas próximo a bainha diminuindo em número em direção ao ápice, face adaxial com tricomas diminutos e muito
esparsos, ápice obtuso, apiculado. INFLORESCÊNCIA 96,0-128,5 cm, 7,0-8,5cm de maior distância entre as sépalas, coberta
com substância betuminóide, simples, 26-36 flores, dísticas, patentes, não secundas; pedúnculo, ereto, reto a sigmoide, 71,0-89,5
cm de comprimento, 0,8-1,7 cm de diâmetro, verde, glabro, brácteas do pedúnculo eretas, imbricadas, inferiores estreito-oblongas
e superiores ovadas, completamente castanho-claras ou avermelhadas para o ápice, máculas avermelhadas esparsas; raque ereta,
reta, 22,5-33,0 cm de comprimento, 0,6- 0,8 cm de diâmetro, verde, glabro. BRÁCTEAS FLORAIS decurrentes, largo-elípticas,
ápice obtuso, 2,5-2-3,6 x 2,0-3,2 cm, sem carena, castanho-claras a castanho-escuras na porção basal e central, vínaceas para
o ápice, transição avermelhadas, mais curtas que as sépalas, com substância betuminóide de odor sui generis em seu interior,
lepidotas na face adaxial e glabras na abaxial, pouco plicadas, corrugadas principalmente próximo a base quando secas. FLORES
de antese noturna, com odor aliáceo; pedicelo verde, ca. 1,3 cm de comprimento, ca. 1,3 cm de diâmetro; cálice com sépalas
elípticas, ápice obtuso, 2,9-3,1 x 1,8-2,0 cm, ca. 1,3 cm na base, verdes com as margens vinosas, sem carena; corola campanulada,
simétrica, sendo uma pétala abaxial e duas adaxiais, pétalas oblongo-lanceoladas a estreito-obtruladas, ápice emarginado,
levemente recurvadas na antese, 4,2 x 1,5-1,6 cm, ca. 0,8 cm na base, amareloclaras, conatas na base por ca. 0,6 cm, apêndices
1,3-1,5 x 0,3 cm, adnatas à base das pétalas 0,5-0,7 cm, com a parte livre ovada; estames radiais na inserção com a parte distal
descendente convergindo para um mesmo lado da corola, filetes ca. 3,0 cm, alargados em direção ao ápice, achatados dorso-
ventralmente, adnatos à base das pétalas, amarelos, anteras ca. 1,3 cm, introrsas, dorsifixas, igualando a fauce da corola, próximas
entre si e expostas lado a lado horizontalmente com as rimas voltadas para cima, amarelas; estilete ca. 3,5 cm, sigmoide com parte
distal descendente amarelo, estigma tipo lâmina-convoluta, posicionado um pouco a frente e acima das anteras, amarelo, ovário
ca. 0,8 cm, amarelo claro. FRUTOS patentes a levemente reflexos 4,0-4,7 cm; sementes ca. 2,8 cm.

Forma de Vida
Erva

Substrato
Epífita, Rupícola, Terrícola

DISTRIBUIÇÃO

Nativa, é endêmica do Brasil

Domínios Fitogeográficos
Cerrado

Tipos de Vegetação
Campo Rupestre

Distribuição Geográfica
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Angiospermas Bromeliaceae A.Juss.

Ocorrências confirmadas
Nordeste (Bahia)

MATERIAL TESTEMUNHO

R.C. Forzza, 1201, NY,  (NY00486361), Bahia, Typus
E.M.C. Leme, 5360, RB, 493285, ,  (RB00582981), Bahia
Moura, R., 947, R, 219218, ,  (R000219218), Bahia, Typus

IMAGENS DE CAMPO/ILUSTRAÇÕES

Figura 1: Vriesea gelatinosa R.Moura & A.F.Costa

Figura 2: Vriesea gelatinosa R.Moura & A.F.Costa

BIBLIOGRAFIA

Moura, R.L. & Costa, A.F. 2014. Taxonomic Notes on Vriesea Sect. Xiphion (Bromeliaceae) with Descriptions of Three New
Species. Systematic Botany 39(3): 791-803.
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Angiospermas Bromeliaceae A.Juss.

Vriesea gigantea Gaudich.
Este tratamento é composto pelos seguintes táxons: Vriesea gigantea, Vriesea gigantea var. gigantea, Vriesea gigantea var.
seideliana.

DESCRIÇÃO

Caule: propagação vegetativa(s) por broto(s) lateral(ais). Folha: roseta(s) infundibuliforme(s); forma da lâmina(s)
linear(es); largura da lâmina(s) mais de 5 cm; ápice(s) da lâmina(s) agudo(s)/arredondado(s); maculada(s) no ápice(s) não.
Inflorescência: tipo de ramificação(ções) racemo(s) duplo(s); posição ereta(s); posição das flor(es) na(s) raque dística(s);
posição das flor(es) na(s) antese subereta(s); posição das flor(es) secunda(s); ápice(s) das bráctea(s) floral(ais) reto(s)/
recurvado(s); carena(s) das bráctea(s) floral(ais) ausente(s); cor das bráctea(s) floral(ais) verde. Flor: forma da pétala(s)
obovada(s); forma do apêndice(s) da pétala(s) agudo(s); cor da pétala(s) amarelada; posição dos estame(s) fauce da corola
exserto(s); posição do pistilo(s) e estame(s) na(s) antese parte inferior(es) da corola.

Forma de Vida
Erva

Substrato
Epífita

DISTRIBUIÇÃO

Nativa, é endêmica do Brasil

Domínios Fitogeográficos
Mata Atlântica, Pampa

Tipos de Vegetação
Floresta Ombrófila (Floresta Pluvial)

Distribuição Geográfica
Ocorrências confirmadas
Nordeste (Alagoas, Bahia, Pernambuco)
Sudeste (Espírito Santo, Minas Gerais, Rio de Janeiro, São Paulo)
Sul (Paraná, Rio Grande do Sul, Santa Catarina)

CHAVE DE IDENTIFICAÇÃO

1- Folha verde-clara com nervuras longitudinais verdes--------------Vriesea gigantea var. gigantea
1'- Folhas esbranquiçadas com nervuras longitudinais verde-escuras e mácula no ápice--- Vriesea gigantea var. seideliana

MATERIAL TESTEMUNHO

Bull, s.n., k, 1307/90 (K000322069), K,  (K000322069), Typus

IMAGENS DE CAMPO/ILUSTRAÇÕES
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Angiospermas Bromeliaceae A.Juss.

Figura 1: Vriesea gigantea Gaudich.

BIBLIOGRAFIA

SMITH LB & DOWNS RJ (1977) Tillandsioideae (Bromeliaceae). In Flora Neotropica Monograph. Hafner Press, New York,
mon. 14, pars. 2, p.663- 1492.
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Angiospermas Bromeliaceae A.Juss.

Vriesea gigantea Gaudich. var. gigantea
Tem como sinônimo
homotípico Tillandsia gigantea (Gaudich.) Griseb.
heterotípico Tillandsia reticulata Baker
heterotípico Tillandsia tessellata Linden
heterotípico Vriesea alexandrae Sander
heterotípico Vriesea mosenii Mez
heterotípico Vriesea reticulata (Baker) Mez
heterotípico Vriesea tessellata  var.  parisiense Bosschere
heterotípico Vriesea tessellata (Linden) E.Morren

DESCRIÇÃO

Difere de de Vriesea gigantea var. seideliana por apresentar lâmina verde-clara ornamentada com linhas finas verde-escuro.

Forma de Vida
Erva

Substrato
Epífita

DISTRIBUIÇÃO

Nativa, é endêmica do Brasil

Domínios Fitogeográficos
Mata Atlântica

Tipos de Vegetação
Floresta Ombrófila (Floresta Pluvial)

Distribuição Geográfica
Ocorrências confirmadas
Nordeste (Alagoas, Bahia, Pernambuco)
Sudeste (Espírito Santo, Minas Gerais, Rio de Janeiro, São Paulo)
Sul (Paraná, Rio Grande do Sul, Santa Catarina)

MATERIAL TESTEMUNHO

J.A. Siqueira-Filho, 1240, UFP, Pernambuco
Castellanos, A., 23880, GUA
Silva, JM, 1647, MBM (MBM195454), Paraná

IMAGENS DE CAMPO/ILUSTRAÇÕES
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Angiospermas Bromeliaceae A.Juss.

Figura 1: Vriesea gigantea var. gigantea Gaudich.

BIBLIOGRAFIA

SMITH LB & DOWNS RJ (1977) Tillandsioideae (Bromeliaceae). In Flora Neotropica Monograph. Hafner Press, New York,
mon. 14, pars. 2, p.663- 1492.
Siqueira-Filho, J.A. & Leme, E.M.C. 2006. Fragmentos de Mata Atlântica do Nordeste: Biodiversidade, conservação e suas
bromélias. Andrea Jakobsson Estúdio Editorial Ltda., Rio de Janeiro. 416 p.

2198

Coleção Flora do Brasil 2020 - Jardim Botânico do Rio de Janeiro

https://imagemcampo.jbrj.gov.br/producao%2Fimagens_de_campo%2F18447138.jpg


Angiospermas Bromeliaceae A.Juss.

Vriesea gigantea var. seideliana Roeth
DESCRIÇÃO

Difere de V. gigantea var. gigantea pelas folhas esbranquiçadas com nervuras longitudinais verde-escuras e máculas no ápice.

Forma de Vida
Erva

Substrato
Epífita

DISTRIBUIÇÃO

Nativa, é endêmica do Brasil

Domínios Fitogeográficos
Mata Atlântica

Tipos de Vegetação
Floresta Ombrófila (Floresta Pluvial)

Distribuição Geográfica
Ocorrências confirmadas
Sudeste (Espírito Santo)

MATERIAL TESTEMUNHO

Seidel, A., 940, HAL, Espírito Santo, Typus
Coser, T.S., 497, MBML (MBML042633), Espírito Santo
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Angiospermas Bromeliaceae A.Juss.

Vriesea gracilior (L.B.Sm.) Leme
Tem como sinônimo
basiônimo Vriesea platynema  var.  gracilior L.B.Sm.

DESCRIÇÃO

Caule: propagação vegetativa(s) por broto(s) lateral(ais). Folha: roseta(s) infundibuliforme(s); forma da lâmina(s) linear(es);
largura da lâmina(s) 1.5 a(s) 5 cm; ápice(s) da lâmina(s) obtuso(s); maculada(s) no ápice(s) não. Inflorescência: tipo de
ramificação(ções) simples; posição ereta(s); posição das flor(es) na(s) raque dística(s); posição das flor(es) na(s) antese
patente(s); posição das flor(es) não secunda(s); ápice(s) das bráctea(s) floral(ais) reto(s); carena(s) das bráctea(s) floral(ais)
ausente(s); cor das bráctea(s) floral(ais) rosa forte(s). Flor: forma da pétala(s) linear(es); forma do apêndice(s) da pétala(s)
agudo(s); cor da pétala(s) amarela; posição dos estame(s) fauce da corola incluso(s); posição do pistilo(s) e estame(s) na(s)
antese radial(ais).

DESCRIÇÃO ADICIONAL

ERVA epífita, umbrófila, 40,0-56,5 cm de comprimento quando florida, crescendo por meio de brotos laterais em meio as
folhas. FOLHAS 15, eretas a suberetas, formando roseta estreitoinfundibuliforme; bainha estreito-elíptica a elíptica 8,5-12,0 x
4,0-5,0 cm, face adaxial castanho-clara na porção inferior e arroxeada na porção superior, face abaxial castanho mais escuro,
ambas as faces lepidotas; lâmina linear 18,0-30,0 x 2,1-3,0 cm, verde em ambas as faces, face abaxial com tricomas próximo
a bainha desaparecendo em direção ao ápice face adaxial com tricomas diminutos e muito esparsos, ápice arredondado,
apiculado. INFLORESCÊNCIA 32,0-64,5 cm 5,2-7,0 de maior distância entre as sépalas, simples, 8-21 flores, dísticas, patentes,
não secundas; pedúnculo, ereto, reto a sigmoide, 24,0-43,7 cm de comprimento, 0,3-0,4 cm de diâmetro, vermelho, glabro,
brácteas do pedúnculo eretas, menores até mais longas que os entrenós, vermelhas podendo o ápice aparecer amarelado nas
brácteas superiores, inferiores ovadas e superiores largo-ovadas e pouco infladas; raque ereta, reta a sinuosa, 6,5-23,5 cm, de
comprimento, 0,2-0,3 cm de diâmetro, vermelha, glabra. BRÁCTEAS FLORAIS não decurrentes, largo elípticas a circulares,
ápice obtuso, 2,2-3,0 x 2,0-2,5 cm, sem carena, completamente amarelas ou com as inferiores com a porção inferior vermelha
e a apical amarela, mais curtas a igualando o comprimento das sépalas, com substância oleaginóide de odor sui generis em seu
interior, lepidotas na face adaxial e glabras na abaxial, lisas a pouco plicadas quando secas. FLORES de antese diurna, sem odor
perceptível; pedicelo verde, ca. 1,0 cm de comprimento, 0,3-0,4 cm de diâmetro; cálice com sépalas elípticas ápice subagudo a
obtuso, 1,8-2,3 x 0,8-0,9 cm, 0,6 cm na base, amarelas, sem carena; corola tubulosa com uma leve constricção próximo a fauce,
simétrica, sendo uma pétala abaxial e duas adaxiais, pétalas estreito-oblongas, ápice emarginado, levemente recurvado na antese,
2,2-2,5 x 0,5 cm, 0,2-0,3 cm na base, amarelas, conatas na base por ca. 0,3 cm, apêndices ca. 0,5 x 0,2 cm, adnatos à base das
pétalas ca. 0,3 cm, com a parte livre muito largo-ovada; estames radiais, filetes ca. 1,1 cm, não alargados em direção ao ápice,
achatados dorso-ventralmente, adnatos à base das pétalas, amarelos, anteras ca. 0,6 cm, introrsas, dorsifixas, inclusas, radiais e um
pouco afastadas entre si, amarelas; estilete ca. 1,9 cm, central a corola, amarelo, estigma tipo lâmina-convoluta, posicionado um
pouco a frente das anteras, amarelo, ovário ca. 0,3 cm, amarelo esverdeado. FRUTOS patentes, ca. 2,2 cm. Semente ca. 1,8 cm.

Forma de Vida
Erva

Substrato
Epífita

DISTRIBUIÇÃO

Nativa, é endêmica do Brasil

Domínios Fitogeográficos
Mata Atlântica

Tipos de Vegetação
Floresta Ombrófila (Floresta Pluvial)

Distribuição Geográfica
Ocorrências confirmadas

2200

Coleção Flora do Brasil 2020 - Jardim Botânico do Rio de Janeiro



Angiospermas Bromeliaceae A.Juss.

Sudeste (Espírito Santo)

MATERIAL TESTEMUNHO

Foster, M.B., 267, SP, 54676,  (SP001827), R, 32438a,  (R000032438a), R, 32438,  (R000032438), Espírito Santo, Typus

IMAGENS DE CAMPO/ILUSTRAÇÕES

Figura 1: Vriesea gracilior (L.B.Sm.) Leme

BIBLIOGRAFIA

Moura, R.  2011. Revisão taxonômica do grupo Vriesea platynema Gauch. (Bromeliaceae). Tese de Doutorado. Museu Nacional,
Universidade Federal do Rio de Janeiro.
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Angiospermas Bromeliaceae A.Juss.

Vriesea gradata (Baker) Mez
Este tratamento é composto pelos seguintes táxons: Vriesea gradata, .

Tem como sinônimo
basiônimo Tillandsia gradata Baker
homotípico Vriesea gradata  (Baker) Mez var.  gradata

DESCRIÇÃO

Caule: propagação vegetativa(s) por broto(s) lateral(ais). Folha: roseta(s) infundibuliforme(s); forma da lâmina(s)
oblanceolada(s); largura da lâmina(s) 1.5 a(s) 5 cm; ápice(s) da lâmina(s) agudo(s)/obtuso(s); maculada(s) no ápice(s) não.
Inflorescência: tipo de ramificação(ções) simples; posição ereta(s); posição das flor(es) na(s) raque dística(s); posição das
flor(es) na(s) antese subereta(s)/patente(s); posição das flor(es) não secunda(s); ápice(s) das bráctea(s) floral(ais) encurvado(s)/
reto(s); carena(s) das bráctea(s) floral(ais) ausente(s); cor das bráctea(s) floral(ais) vermelha/base vermelha e ápice(s) amarelo
ou verde/vermelha vinácea. Flor: forma da pétala(s) linear(es); forma do apêndice(s) da pétala(s) obtuso(s)/agudo(s); cor
da pétala(s) amarela; posição dos estame(s) fauce da corola exserto(s); posição do pistilo(s) e estame(s) na(s) antese parte
superior(es) da corola.

Forma de Vida
Erva

Substrato
Epífita

DISTRIBUIÇÃO

Nativa, é endêmica do Brasil

Domínios Fitogeográficos
Mata Atlântica

Tipos de Vegetação
Floresta Ombrófila (Floresta Pluvial)

Distribuição Geográfica
Ocorrências confirmadas
Sudeste (Minas Gerais, Rio de Janeiro, São Paulo)

CHAVE DE IDENTIFICAÇÃO

Não possui ainda.

MATERIAL TESTEMUNHO

Costa, A., 475, RB, 321095,  (RB00111091), Rio de Janeiro
A.F.M. Glaziou, 15473, K,  (K000322048), P, 321095 (P00753321), Rio de Janeiro, Typus

IMAGENS DE CAMPO/ILUSTRAÇÕES
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Angiospermas Bromeliaceae A.Juss.

Figura 1: Vriesea gradata (Baker) Mez
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Angiospermas Bromeliaceae A.Juss.

Vriesea grandiflora Leme
DESCRIÇÃO

Caule: propagação vegetativa(s) por broto(s) lateral(ais). Folha: roseta(s) infundibuliforme(s); forma da lâmina(s) linear(es)
triangular(es); largura da lâmina(s) 1.5 a(s) 5 cm/mais de 5 cm; ápice(s) da lâmina(s) acuminado(s); maculada(s) no ápice(s)
não. Inflorescência: tipo de ramificação(ções) simples; posição ereta(s); posição das flor(es) na(s) raque dística(s); posição
das flor(es) na(s) antese subereta(s); posição das flor(es) não secunda(s); ápice(s) das bráctea(s) floral(ais) reto(s); carena(s)
das bráctea(s) floral(ais) ausente(s); cor das bráctea(s) floral(ais) verde/maculada(s). Flor: forma da pétala(s) ovada(s);
forma do apêndice(s) da pétala(s) agudo(s); cor da pétala(s) amarela; posição dos estame(s) fauce da corola exserto(s);
posição do pistilo(s) e estame(s) na(s) antese parte inferior(es) da corola.

DESCRIÇÃO ADICIONAL

ERVA epífita, umbrófila, 40,0-56,5 cm de comprimento quando florida, crescendo por meio de brotos laterais em meio as
folhas. FOLHAS 15, eretas a suberetas, formando roseta estreitoinfundibuliforme; bainha estreito-elíptica a elíptica 8,5-12,0 x
4,0-5,0 cm, face adaxial castanho-clara na porção inferior e arroxeada na porção superior, face abaxial castanho mais escuro,
ambas as faces lepidotas; lâmina linear 18,0-30,0 x 2,1-3,0 cm, verde em ambas as faces, face abaxial com tricomas próximo a
bainha desaparecendo em direção ao ápice face adaxial com tricomas diminutos e muito esparsos, ápice arredondado, apiculado.
INFLORESCÊNCIA 32,0-64,5 cm 5,2-7,0 de maior distância entre as sépalas, simples, 8-21 flores, dísticas, patentes, não
secundas; pedúnculo, ereto, reto a sigmoide, 24,0-43,7 cm de comprimento, 0,3-0,4 cm de diâmetro, vermelho, glabro, brácteas
do pedúnculo eretas, menores até mais longas que os entrenós, vermelhas podendo o ápice aparecer amarelado nas  brácteas
superiores, inferiores ovadas e superiores largo-ovadas e pouco infladas; raque ereta, reta a sinuosa, 6,5-23,5 cm, de comprimento,
0,2-0,3 cm de diâmetro, vermelha, glabra. BRÁCTEAS FLORAIS não decurrentes, largo elípticas a circulares, ápice obtuso,
2,2-3,0 x 2,0-2,5 cm, sem carena, completamente amarelas ou com as inferiores com a porção inferior vermelha e a apical
amarela, mais curtas a igualando o comprimento das sépalas, com substância oleaginóide de odor sui generis em seu interior,
lepidotas na face adaxial e glabras na abaxial, lisas a pouco plicadas quando secas. FLORES de antese diurna, sem odor
perceptível; pedicelo verde, ca. 1,0 cm de comprimento, 0,3-0,4 cm de diâmetro; cálice com sépalas elípticas ápice subagudo a
obtuso, 1,8-2,3 x 0,8-0,9 cm, 0,6 cm na base, amarelas, sem carena; corola tubulosa com uma leve constricção próximo a fauce,
simétrica, sendo uma pétala abaxial e duas adaxiais, pétalas estreito-oblongas, ápice emarginado, levemente recurvado na antese,
2,2-2,5 x 0,5 cm, 0,2-0,3 cm na base, amarelas, conatas na base por ca.0,3 cm, apêndices ca. 0,5 x 0,2 cm, adnatos à base das
pétalas ca. 0,3 cm, com a parte livre muito largo-ovada; estames radiais, filetes ca. 1,1 cm, não alargados em direção ao ápice,
achatados dorso-ventralmente, adnatos à base das pétalas, amarelos, anteras ca. 0,6 cm, introrsas, dorsifixas, inclusas, radiais e um
pouco afastadas entre si, amarelas; estilete ca. 1,9 cm, central a corola, amarelo, estigma tipo lâmina-convoluta, posicionado um
pouco a frente das anteras, amarelo, ovário ca. 0,3 cm, amarelo esverdeado. FRUTOS patentes, ca. 2,2 cm. Semente ca. 1,8 cm.

Forma de Vida
Erva

Substrato
Epífita

DISTRIBUIÇÃO

Nativa, é endêmica do Brasil

Domínios Fitogeográficos
Mata Atlântica

Tipos de Vegetação
Floresta Ombrófila (Floresta Pluvial)

Distribuição Geográfica
Ocorrências confirmadas
Sudeste (Minas Gerais, Rio de Janeiro)
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Angiospermas Bromeliaceae A.Juss.

MATERIAL TESTEMUNHO

E.M.C. Leme, 3865, HB, Rio de Janeiro, Typus
R.Moura, 871, RB, 517430,  (RB00658911), Rio de Janeiro

IMAGENS DE CAMPO/ILUSTRAÇÕES

Figura 1: Vriesea grandiflora Leme

Figura 2: Vriesea grandiflora Leme

BIBLIOGRAFIA

Moura, R.  2011. Revisão taxonômica do grupo Vriesea platynema Gauch. (Bromeliaceae). Tese de Doutorado. Museu Nacional,
Universidade Federal do Rio de Janeiro.
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Angiospermas Bromeliaceae A.Juss.

Vriesea guttata Linden & André
Este tratamento é composto pelos seguintes táxons: Vriesea guttata, .

Tem como sinônimo
homotípico Tillandsia guttata (Linden & André) Baker
homotípico Vriesea guttata  var.  eguttata Reitz
homotípico Vriesea guttata  Linden & André var.  guttata
heterotípico Vriesea guttata  var.  striata Reitz

DESCRIÇÃO

Caule: propagação vegetativa(s) por broto(s) lateral(ais). Folha: roseta(s) infundibuliforme(s); forma da lâmina(s) linear(es)/
oblonga(s); largura da lâmina(s) 1.5 a(s) 5 cm; ápice(s) da lâmina(s) obtuso(s); maculada(s) no ápice(s) não. Inflorescência:
tipo de ramificação(ções) simples; posição pendente(s); posição das flor(es) na(s) raque dística(s); posição das flor(es)
na(s) antese subereta(s); posição das flor(es) não secunda(s); ápice(s) das bráctea(s) floral(ais) encurvado(s); carena(s)
das bráctea(s) floral(ais) próxima(s) do ápice(s); cor das bráctea(s) floral(ais) rósea. Flor: forma da pétala(s) estreito(s)
oblonga(s); forma do apêndice(s) da pétala(s) desconhecida(s); cor da pétala(s) amarela; posição dos estame(s) fauce da
corola exserto(s); posição do pistilo(s) e estame(s) na(s) antese parte superior(es) da corola.

Forma de Vida
Erva

Substrato
Epífita

DISTRIBUIÇÃO

Nativa, é endêmica do Brasil

Domínios Fitogeográficos
Mata Atlântica

Tipos de Vegetação
Floresta Ombrófila (Floresta Pluvial)

Distribuição Geográfica
Ocorrências confirmadas
Nordeste (Bahia)
Sudeste (Espírito Santo, Minas Gerais, Rio de Janeiro, São Paulo)
Sul (Paraná, Santa Catarina)

MATERIAL TESTEMUNHO

G. Martinelli, 15918, RB, São Paulo
Schmitt, J.L., 1755, FURB (FURB20298), Santa Catarina

IMAGENS DE CAMPO/ILUSTRAÇÕES
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Angiospermas Bromeliaceae A.Juss.

Figura 1: Vriesea guttata Linden & André

BIBLIOGRAFIA
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Angiospermas Bromeliaceae A.Juss.

Vriesea heterostachys (Baker) L.B.Sm.
Tem como sinônimo
basiônimo Tillandsia heterostachys Baker
heterotípico Vriesea petropolitana L.B.Sm.

DESCRIÇÃO

Caule: propagação vegetativa(s) por broto(s) lateral(ais). Folha: roseta(s) infundibuliforme(s); forma da lâmina(s) linear(es);
largura da lâmina(s) 1.5 a(s) 5 cm; ápice(s) da lâmina(s) agudo(s)/apiculado(s); maculada(s) no ápice(s) não. Inflorescência:
tipo de ramificação(ções) simples; posição ereta(s); posição das flor(es) na(s) raque dística(s); posição das flor(es) na(s)
antese subereta(s); posição das flor(es) não secunda(s); ápice(s) das bráctea(s) floral(ais) encurvado(s); carena(s) das
bráctea(s) floral(ais) em todo(s) o dorso; cor das bráctea(s) floral(ais) vermelha/base verde ou amarela e ápice(s) vermelho.
Flor: forma da pétala(s) linear(es); forma do apêndice(s) da pétala(s) desconhecida(s); cor da pétala(s) amarela com ápice(s)
verde; posição dos estame(s) fauce da corola exserto(s); posição do pistilo(s) e estame(s) na(s) antese parte superior(es) da
corola.

Forma de Vida
Erva

Substrato
Epífita

DISTRIBUIÇÃO

Nativa, é endêmica do Brasil

Domínios Fitogeográficos
Mata Atlântica

Tipos de Vegetação
Floresta Ombrófila (Floresta Pluvial)

Distribuição Geográfica
Ocorrências confirmadas
Sudeste (Espírito Santo, Minas Gerais, Rio de Janeiro, São Paulo)
Sul (Paraná)

MATERIAL TESTEMUNHO

Costa, A.F., 366, RB, 291039,  (RB00273475), Rio de Janeiro

IMAGENS DE CAMPO/ILUSTRAÇÕES
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Angiospermas Bromeliaceae A.Juss.

Figura 1: Vriesea heterostachys (Baker) L.B.Sm.

Figura 2: Vriesea heterostachys (Baker) L.B.Sm.

Figura 3: Vriesea heterostachys (Baker) L.B.Sm.
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Angiospermas Bromeliaceae A.Juss.

Vriesea hieroglyphica (Carrière) E.Morren
Este tratamento é composto pelos seguintes táxons: Vriesea hieroglyphica, Vriesea hieroglyphica var. hieroglyphica, Vriesea
hieroglyphica var. zebrina.

DESCRIÇÃO

Caule: propagação vegetativa(s) por broto(s) lateral(ais). Folha: roseta(s) infundibuliforme(s); forma da lâmina(s) linear(es);
largura da lâmina(s) mais de 5 cm; ápice(s) da lâmina(s) acuminado(s); maculada(s) no ápice(s) não. Inflorescência: tipo
de ramificação(ções) racemo(s) duplo(s); posição ereta(s); posição das flor(es) na(s) raque dística(s); posição das flor(es)
na(s) antese subereta(s); posição das flor(es) secunda(s); ápice(s) das bráctea(s) floral(ais) encurvado(s); carena(s) das
bráctea(s) floral(ais) próxima(s) do ápice(s); cor das bráctea(s) floral(ais) verde. Flor: forma da pétala(s) obovada(s); forma
do apêndice(s) da pétala(s) denteado(s); cor da pétala(s) amarelada; posição dos estame(s) fauce da corola incluso(s); posição
do pistilo(s) e estame(s) na(s) antese desconhecida(s).

Forma de Vida
Erva

Substrato
Epífita, Rupícola, Terrícola

DISTRIBUIÇÃO

Nativa, é endêmica do Brasil

Domínios Fitogeográficos
Mata Atlântica

Tipos de Vegetação
Floresta Ombrófila (Floresta Pluvial)

Distribuição Geográfica
Ocorrências confirmadas
Sudeste (Espírito Santo, Rio de Janeiro, São Paulo)
Sul (Paraná)

CHAVE DE IDENTIFICAÇÃO

1. Brácteas superiores do pedúnculo e brácteas primárias totalmente verdes .. V. hieroglyphica var. hieroglyphica
1'. Brácteas superiores do pedúnculo e brácteas primárias com listras atropurpúreas semelhantes às das folhas .. V.
hieroglyphica var. zebrina

MATERIAL TESTEMUNHO

Urbanetz, C.; Déstro, G.F.G.; Moreira-Coneglian, I.R.; Harder, I.C.F.; Muniz, M.R.A.; Paula-Souza, J.; Souza, V.C.; Rodrigues,
R.R.; Tamashiro, J.Y., 24.0, ESA, 84596,  (ESA084596), São Paulo

IMAGENS DE CAMPO/ILUSTRAÇÕES

2210

Coleção Flora do Brasil 2020 - Jardim Botânico do Rio de Janeiro

https://reflora.cria.org.br/inct/exsiccatae/image/format/jpeg/size/large/imagecode/esa084596


Angiospermas Bromeliaceae A.Juss.

Figura 1: Vriesea hieroglyphica (Carrière) E.Morren
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Angiospermas Bromeliaceae A.Juss.

Vriesea hieroglyphica (Carrière) E.Morren
var. hieroglyphica
Tem como sinônimo
homotípico Massangea hieroglyphica Carrière
homotípico Tillandsia hieroglyphica (Carrière) Baker
heterotípico Massangea santoviensis Linden ex Baker
heterotípico Massangea tigrina Baker

DESCRIÇÃO

Difere de V. hieroglyphica var. zebrina pelas brácteas superiores do pedúnculo e brácteas primárias totalmente verdes.

Forma de Vida
Erva

Substrato
Epífita, Rupícola, Terrícola

DISTRIBUIÇÃO

Nativa, é endêmica do Brasil

Domínios Fitogeográficos
Mata Atlântica

Tipos de Vegetação
Floresta Ombrófila (Floresta Pluvial)

Distribuição Geográfica
Ocorrências confirmadas
Sudeste (Espírito Santo, Rio de Janeiro, São Paulo)
Sul (Paraná)

MATERIAL TESTEMUNHO

A.F.M. Glaziou, 16468, K,  (K000976252)
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Angiospermas Bromeliaceae A.Juss.

Vriesea hieroglyphica var. zebrina Ruschi
DESCRIÇÃO

Difere de V. hieroglyphica var. hyeroglyphica pelas brácteas superiores do pedúnculo e brácteas primárias com listras
atropurpúreas semelhantes às das folhas.

Forma de Vida
Erva

Substrato
Epífita

DISTRIBUIÇÃO

Nativa, é endêmica do Brasil

Domínios Fitogeográficos
Mata Atlântica

Tipos de Vegetação
Floresta Ombrófila (Floresta Pluvial)

Distribuição Geográfica
Ocorrências confirmadas
Sudeste (Espírito Santo)

MATERIAL TESTEMUNHO

L. Kollmann, 9110, MBML, Espírito Santo
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Angiospermas Bromeliaceae A.Juss.

Vriesea hoehneana L.B.Sm.
DESCRIÇÃO

Caule: propagação vegetativa(s) por broto(s) lateral(ais). Folha: roseta(s) infundibuliforme(s); forma da lâmina(s)
lanceolada(s); largura da lâmina(s) mais de 5 cm; ápice(s) da lâmina(s) agudo(s); maculada(s) no ápice(s) não.
Inflorescência: tipo de ramificação(ções) racemo(s) duplo(s); posição ereta(s); posição das flor(es) na(s) raque dística(s);
posição das flor(es) na(s) antese subereta(s); posição das flor(es) secunda(s); ápice(s) das bráctea(s) floral(ais) reto(s);
carena(s) das bráctea(s) floral(ais) próxima(s) do ápice(s); cor das bráctea(s) floral(ais) castanha. Flor: forma da pétala(s)
oblongo(s) lanceolada(s); forma do apêndice(s) da pétala(s) agudo(s); cor da pétala(s) amarela; posição dos estame(s) fauce
da corola incluso(s); posição do pistilo(s) e estame(s) na(s) antese parte inferior(es) da corola.

Forma de Vida
Erva

Substrato
Terrícola

DISTRIBUIÇÃO

Nativa, é endêmica do Brasil

Domínios Fitogeográficos
Mata Atlântica

Tipos de Vegetação
Campo de Altitude, Campo Rupestre

Distribuição Geográfica
Ocorrências confirmadas
Sudeste (Minas Gerais, Rio de Janeiro, São Paulo)
Sul (Paraná, Rio Grande do Sul, Santa Catarina)

MATERIAL TESTEMUNHO

L.B. Smith, s.n., GH,  (GH00029506), São Paulo

IMAGENS DE CAMPO/ILUSTRAÇÕES

Figura 1: Vriesea hoehneana L.B.Sm.
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Angiospermas Bromeliaceae A.Juss.

Figura 2: Vriesea hoehneana L.B.Sm.
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Angiospermas Bromeliaceae A.Juss.

Vriesea hydrophora Ule
DESCRIÇÃO

Caule: propagação vegetativa(s) por broto(s) lateral(ais). Folha: roseta(s) infundibuliforme(s); forma da lâmina(s) oblonga(s);
largura da lâmina(s) mais de 5 cm; ápice(s) da lâmina(s) arredondado(s); maculada(s) no ápice(s) não. Inflorescência: tipo
de ramificação(ções) racemo(s) duplo(s); posição ereta(s); posição das flor(es) na(s) raque dística(s); posição das flor(es)
na(s) antese subereta(s); posição das flor(es) secunda(s); ápice(s) das bráctea(s) floral(ais) reto(s); carena(s) das bráctea(s)
floral(ais) próxima(s) do ápice(s); cor das bráctea(s) floral(ais) verde. Flor: forma da pétala(s) obovada(s); forma do
apêndice(s) da pétala(s) denteado(s); cor da pétala(s) amarelada; posição dos estame(s) fauce da corola incluso(s); posição do
pistilo(s) e estame(s) na(s) antese desconhecida(s).

Forma de Vida
Erva

Substrato
Epífita, Terrícola

DISTRIBUIÇÃO

Nativa, é endêmica do Brasil

Domínios Fitogeográficos
Mata Atlântica

Tipos de Vegetação
Campo de Altitude, Floresta Ombrófila (Floresta Pluvial)

Distribuição Geográfica
Ocorrências confirmadas
Sudeste (Espírito Santo, Rio de Janeiro, São Paulo)

MATERIAL TESTEMUNHO

Costa, A.F., 431, RB, 296169, , , , ,  (RB00309379), Rio de Janeiro

IMAGENS DE CAMPO/ILUSTRAÇÕES

Figura 1: Vriesea hydrophora Ule
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Angiospermas Bromeliaceae A.Juss.

BIBLIOGRAFIA

 
Costa, A. F. and T. Wendt. 2007. Bromeliaceae na região de Macaé de Cima, Nova Friburgo, Rio de Janeiro, Brasil. Rodriguésia
58: 905-939.
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Angiospermas Bromeliaceae A.Juss.

Vriesea incurvata Gaudich.
Este tratamento é composto pelos seguintes táxons: Vriesea incurvata, .

Tem como sinônimo
basiônimo Tillandsia incurvata (Gaudich.) Baker
heterotípico Vriesea incurvata  var.  albina Strehl
heterotípico Vriesea psittacina  var.  truffautiana André
heterotípico Vriesea rostrum-aquilae Mez
heterotípico Vriesea rostrumaquilae Mez
heterotípico Vriesea truffautiana Baker

DESCRIÇÃO

Caule: propagação vegetativa(s) por broto(s) lateral(ais). Folha: roseta(s) infundibuliforme(s); forma da lâmina(s) estreito(s)
elíptica(s)/oblanceolada(s); largura da lâmina(s) 1.5 a(s) 5 cm; ápice(s) da lâmina(s) agudo(s)/obtuso(s); maculada(s)
no ápice(s) não. Inflorescência: tipo de ramificação(ções) simples; posição subereta(s); posição das flor(es) na(s) raque
dística(s); posição das flor(es) na(s) antese ereta(s); posição das flor(es) secunda(s); ápice(s) das bráctea(s) floral(ais)
encurvado(s); carena(s) das bráctea(s) floral(ais) em todo(s) o dorso; cor das bráctea(s) floral(ais) vermelha/base vermelha e
ápice(s) amarelo ou verde. Flor: forma da pétala(s) estreito(s) elíptica(s); forma do apêndice(s) da pétala(s) obtuso(s); cor da
pétala(s) amarela com ápice(s) verde; posição dos estame(s) fauce da corola exserto(s); posição do pistilo(s) e estame(s) na(s)
antese parte superior(es) da corola.

DESCRIÇÃO ADICIONAL

Brácteas florais bem infladas, imbricadas, cobrindo completamente a raque e sepals, largo-elípticas a elípticas, 3–5,8 cm larg.
Ocorrem no sul de São Paulo, Paraná, Santa Catarina e Rio Grande do Sul.

Forma de Vida
Erva

Substrato
Epífita

DISTRIBUIÇÃO

Nativa, é endêmica do Brasil

Domínios Fitogeográficos
Mata Atlântica

Tipos de Vegetação
Floresta Ombrófila (Floresta Pluvial)

Distribuição Geográfica
Ocorrências confirmadas
Sudeste (São Paulo)
Sul (Paraná, Rio Grande do Sul, Santa Catarina)

MATERIAL TESTEMUNHO

Cadorin, T.J., 649, FURB (FURB01160), Santa Catarina
Neves, B.F.S., 200, R, 219327, ,  (R010015078), Santa Catarina

IMAGENS DE CAMPO/ILUSTRAÇÕES
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Angiospermas Bromeliaceae A.Juss.

Figura 1: Vriesea incurvata Gaudich.

BIBLIOGRAFIA

Neves B., Uribbe F. P., Jacques, S. S. A., Zanella C. M. & Costa, A. F. (2018).  Species Boundaries in the Vriesea
incurvata (Bromeliaceae) Complex After a Broad Morphometric and Taxonomic Study. Systematic Botany, 43(4):870-888. DOI
10.1600/036364418X697670
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Angiospermas Bromeliaceae A.Juss.

Vriesea inflata (Wawra) Wawra
Tem como sinônimo
homotípico Vriesea incurvata  var.  inflata (Wawra) Mez
Tillandsia inflata (Wawra) Baker
Vriesea carinata  var.  inflata Wawra

DESCRIÇÃO

Caule: propagação vegetativa(s) por broto(s) lateral(ais). Folha: roseta(s) infundibuliforme(s); forma da lâmina(s) linear(es);
largura da lâmina(s) 1.5 a(s) 5 cm; ápice(s) da lâmina(s) acuminado(s); maculada(s) no ápice(s) não. Inflorescência: tipo
de ramificação(ções) simples; posição pendente(s); posição das flor(es) na(s) raque dística(s); posição das flor(es) na(s)
antese ereta(s); posição das flor(es) não secunda(s); ápice(s) das bráctea(s) floral(ais) encurvado(s); carena(s) das bráctea(s)
floral(ais) em todo(s) o dorso; cor das bráctea(s) floral(ais) base vermelha e ápice(s) amarelo ou verde. Flor: forma da
pétala(s) linear(es); forma do apêndice(s) da pétala(s) desconhecida(s); cor da pétala(s) amarela com ápice(s) verde; posição
dos estame(s) fauce da corola exserto(s); posição do pistilo(s) e estame(s) na(s) antese parte superior(es) da corola.

Forma de Vida
Erva

Substrato
Epífita

DISTRIBUIÇÃO

Nativa, é endêmica do Brasil

Domínios Fitogeográficos
Mata Atlântica

Tipos de Vegetação
Floresta Ombrófila (Floresta Pluvial)

Distribuição Geográfica
Ocorrências confirmadas
Sudeste (Espírito Santo, Rio de Janeiro, São Paulo)
Sul (Paraná, Santa Catarina)
Possíveis ocorrências
Sudeste (Minas Gerais)

MATERIAL TESTEMUNHO

G. Martinelli, 4625, RB, 199920,  (RB00274040), São Paulo
L.B. Smith, 6426, US,  (US01914306), R, ,  (R010015084), Rio de Janeiro

IMAGENS DE CAMPO/ILUSTRAÇÕES
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Angiospermas Bromeliaceae A.Juss.

Figura 1: Vriesea inflata (Wawra) Wawra

Figura 2: Vriesea inflata (Wawra) Wawra

Figura 3: Vriesea inflata (Wawra) Wawra
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Angiospermas Bromeliaceae A.Juss.

Vriesea interrogatoria L.B.Sm.
DESCRIÇÃO

Caule: propagação vegetativa(s) por broto(s) lateral(ais). Folha: roseta(s) infundibuliforme(s); forma da lâmina(s) linear(es);
largura da lâmina(s) 1.5 a(s) 5 cm; ápice(s) da lâmina(s) acuminado(s); maculada(s) no ápice(s) não. Inflorescência: tipo de
ramificação(ções) simples; posição subereta(s); posição das flor(es) na(s) raque dística(s); posição das flor(es) na(s) antese
subereta(s); posição das flor(es) não secunda(s); ápice(s) das bráctea(s) floral(ais) encurvado(s); carena(s) das bráctea(s)
floral(ais) em todo(s) o dorso; cor das bráctea(s) floral(ais) base vermelha e ápice(s) amarelo ou verde. Flor: forma da
pétala(s) linear(es); forma do apêndice(s) da pétala(s) agudo(s)/denteado(s); cor da pétala(s) amarela; posição dos estame(s)
fauce da corola exserto(s); posição do pistilo(s) e estame(s) na(s) antese parte superior(es) da corola.

Forma de Vida
Erva

Substrato
Epífita

DISTRIBUIÇÃO

Nativa, é endêmica do Brasil

Domínios Fitogeográficos
Mata Atlântica

Tipos de Vegetação
Floresta Ombrófila (Floresta Pluvial)

Distribuição Geográfica
Ocorrências confirmadas
Sudeste (Minas Gerais, Rio de Janeiro, São Paulo)

MATERIAL TESTEMUNHO

Costa, A.F., 776, R,  (R010015104), São Paulo

IMAGENS DE CAMPO/ILUSTRAÇÕES

Figura 1: Vriesea interrogatoria L.B.Sm.

2222

Coleção Flora do Brasil 2020 - Jardim Botânico do Rio de Janeiro

http://reflora.jbrj.gov.br/files/voucher.html?imagem=DZI/herbariumr/r/1/0/15/10/4/r010015104.dzi
https://imagemcampo.jbrj.gov.br/producao%2Fimagens_de_campo%2F18447141.jpg


Angiospermas Bromeliaceae A.Juss.

Figura 2: Vriesea interrogatoria L.B.Sm.

BIBLIOGRAFIA

Costa, Rodrigues & Wanderley. 2009. Morphometric analysis and taxonomic revision of the Vriesea paraibica complex
(Bromeliaceae). Botanical Journal of the Linnean Society, 159, 163–181.
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Angiospermas Bromeliaceae A.Juss.

Vriesea itatiaiae Wawra
Tem como sinônimo
homotípico Tillandsia itatiaiae (Wawra) Baker
heterotípico Vriesea schenkiana Wittm.

DESCRIÇÃO

Caule: propagação vegetativa(s) por broto(s) lateral(ais). Folha: roseta(s) infundibuliforme(s); forma da lâmina(s) linear(es);
largura da lâmina(s) mais de 5 cm; ápice(s) da lâmina(s) obtuso(s); maculada(s) no ápice(s) não. Inflorescência: tipo de
ramificação(ções) racemo(s) duplo(s); posição ereta(s); posição das flor(es) na(s) raque dística(s); posição das flor(es) na(s)
antese patente(s); posição das flor(es) secunda(s); ápice(s) das bráctea(s) floral(ais) encurvado(s); carena(s) das bráctea(s)
floral(ais) próxima(s) do ápice(s); cor das bráctea(s) floral(ais) vermelha. Flor: forma da pétala(s) oblonga(s); forma do
apêndice(s) da pétala(s) agudo(s); cor da pétala(s) amarela; posição dos estame(s) fauce da corola incluso(s); posição do
pistilo(s) e estame(s) na(s) antese radial(ais).

Forma de Vida
Erva

Substrato
Epífita, Terrícola

DISTRIBUIÇÃO

Nativa, é endêmica do Brasil

Domínios Fitogeográficos
Mata Atlântica

Tipos de Vegetação
Campo de Altitude, Floresta Ombrófila (Floresta Pluvial)

Distribuição Geográfica
Ocorrências confirmadas
Sudeste (Espírito Santo, Minas Gerais, Rio de Janeiro, São Paulo)

MATERIAL TESTEMUNHO

A.C. Brade, 15173, RB (RB00417019), RB, 28295, ,  (RB00417019), Rio de Janeiro
C. Baez, 1762, RB, , ,  (RB01423627), Minas Gerais

IMAGENS DE CAMPO/ILUSTRAÇÕES
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Angiospermas Bromeliaceae A.Juss.

Figura 1: Vriesea itatiaiae Wawra

Figura 2: Vriesea itatiaiae Wawra
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Angiospermas Bromeliaceae A.Juss.

Vriesea jonesiana Leme
DESCRIÇÃO

Caule: propagação vegetativa(s) por broto(s) lateral(ais). Folha: roseta(s) infundibuliforme(s); forma da lâmina(s) linear(es);
largura da lâmina(s) 1.5 a(s) 5 cm; ápice(s) da lâmina(s) agudo(s); maculada(s) no ápice(s) não. Inflorescência: tipo de
ramificação(ções) simples; posição subereta(s); posição das flor(es) na(s) raque dística(s); posição das flor(es) na(s) antese
patente(s)/reflexa(s); posição das flor(es) não secunda(s); ápice(s) das bráctea(s) floral(ais) reto(s); carena(s) das bráctea(s)
floral(ais) próxima(s) do ápice(s); cor das bráctea(s) floral(ais) vermelha. Flor: forma da pétala(s) linear(es)/obovada(s);
forma do apêndice(s) da pétala(s) denteado(s); cor da pétala(s) amarela com ápice(s) verde; posição dos estame(s) fauce da
corola exserto(s); posição do pistilo(s) e estame(s) na(s) antese parte superior(es) da corola.

Forma de Vida
Erva

Substrato
Epífita

DISTRIBUIÇÃO

Nativa, é endêmica do Brasil

Domínios Fitogeográficos
Mata Atlântica

Tipos de Vegetação
Floresta Ombrófila (Floresta Pluvial)

Distribuição Geográfica
Ocorrências confirmadas
Sudeste (São Paulo)

MATERIAL TESTEMUNHO

E.M.C. Leme, 1387, HB, São Paulo, Typus
Clara, s.n., RB, 181020,  (RB00531844), São Paulo
Souza, J.P., 863, ESA, 181020 (ESA071548), São Paulo

IMAGENS DE CAMPO/ILUSTRAÇÕES
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Angiospermas Bromeliaceae A.Juss.

Figura 1: Vriesea jonesiana Leme
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Angiospermas Bromeliaceae A.Juss.

Vriesea jonghei (K. Koch) E.Morren
Tem como sinônimo
basiônimo Encholirium jonghei K.Koch
basiônimo Tillandsia jonghei K.Koch
homotípico Vriesea xiphion Platzm. ex Antoine

DESCRIÇÃO

Caule: propagação vegetativa(s) por broto(s) lateral(ais). Folha: roseta(s) infundibuliforme(s); forma da lâmina(s) linear(es)
triangular(es)/estrito(s) triangular(es); largura da lâmina(s) 1.5 a(s) 5 cm; ápice(s) da lâmina(s) obtuso(s); maculada(s) no
ápice(s) sim. Inflorescência: tipo de ramificação(ções) simples; posição ereta(s); posição das flor(es) na(s) raque dística(s);
posição das flor(es) na(s) antese ereta(s)/subereta(s)/patente(s); posição das flor(es) secunda(s); ápice(s) das bráctea(s)
floral(ais) reto(s); carena(s) das bráctea(s) floral(ais) ausente(s); cor das bráctea(s) floral(ais) verde/vermelha vinácea. Flor:
forma da pétala(s) obovada(s)/elíptica(s); forma do apêndice(s) da pétala(s) agudo(s); cor da pétala(s) amarela; posição dos
estame(s) fauce da corola incluso(s); posição do pistilo(s) e estame(s) na(s) antese parte inferior(es) da corola.

DESCRIÇÃO ADICIONAL

ERVA epífita, terrestre ou rupícola, heliófila a umbrófila, 52,0-78,0 cm de comprimento quando florida, crescendo por meio
de brotos laterais em meio as folhas. FOLHAS 24 a 30, subereto-arqueadas, formando roseta infundibuliforme; bainha estreito-
elíptica a elíptica, 8,5 - 12,0 x 6,0-7,5 cm, face abaxial castanho-escura na base a verde para o ápice, sendo a transição arroxeada,
pardacenta na face adaxial, ambas as faces densamente lepidotas; lâmina lineartriangular a estreito-triangular, 19,0-43,0 x 3,1-
4,2 cm, verde em ambas as faces ou vináceas na face abaxial, ápice com mácula purpúrea, face abaxial com tricomas próximo
a bainha desaparecendo em direção ao ápice, face adaxial com tricomas diminutos e muito esparsos, coberta com uma camada
brancocerosa, ápice obtuso, apiculado, com margem foliar involuta. INFLORESCÊNCIA 32,0-87,5 cm, 4,5-6,5 cm de maior
distância entre as sépalas, simples, 9-21 flores, dísticas, suberetas ou patentes a levemente reflexas, não secundas; pedúnculo,
ereto, sigmoide, 26,0-73,0 cm de comprimento, 0,5-0,9 cm de diâmetro, verde a vináceo, glabro, brácteas do pedúnculo eretas
com o ápice levemente a fortemente recurvado, inferiores verdes com o ápice arroxeado e superiores verdes ou vináceo-leitosas
com ápice arroxeado, inferiores lanceoladas e superiores ovadas; raque ereta, reta a angulosa, 6,0-18,5 cm de comprimento,
0,3-0,5 cm de diâmetro, completamente verde ou com nuances vináceas, glabra. BRÁCTEAS FLORAIS decurrentes, ovadas
a largo-ovadas, ápice obtuso, 1,5-3,0 x 2,4-2,5 cm, sem carena, lustrosas, de verdes a tonalidades leitosas de vinho, margem e
ápice roxos, mais curtas a quase igualando o comprimento das sépalas, com substância oleaginóide de odor sui generis no interior,
lepidotas na face adaxial e glabras na abaxial, lisas a pouco plicadas quando secas. FLORES de antese noturna, com odor aliáceo;
pedicelo verde a vináceo, 0,9-1,3 cm de comprimento, 0,8- 0,9 cm de diâmetro; cálice com sépalas largo-elípticas, ápice obtuso,
1,8-2,2 x 1,4-1,5 cm, 1,0- 1,2 cm na base, totalmente verdes a verde-amareladas com nuances vináceas, margem próxima ao ápice
vermelha a vinosa, ápice com mácula purpúrea, sem carena; corola campanulada, simétrica, sendo uma pétala abaxial e duas
adaxiais, pétalas obovadas a subelípticas, ápice emarginado, levemente recurvadas na antese, 3,2-3,3 x 1,5 cm, 0,6-0,8 cm na base,
amarelas a levemente rosadas, estrias verticais em direção ao ápice e o próprio ápice vináceos, conatas na base por ca. 0,2 cm,
apêndices 0,8-0,9 x 0,2-0,3 cm, adnatos à base das pétalas 0,2-0,3 cm, com a parte livre ovada; estames radiais na inserção com a
parte distal descendente convergindo para um mesmo lado da corola, filetes 2,0-2,5 cm, alargados em direção ao ápice, achatados
dorso-ventralmente, adnatos à base das pétalas, amarelos, anteras 0,9-1,0 cm, introrsas, dorsifixas, igualando a fauce da corola,
próximas entre si e expostas lado a lado horizontalmente com as rimas voltadas para cima, amarelas; estilete 2,5- 2,7 cm, sigmoide
com parte distal descendente amarelo, estigma tipo lâmina-convoluta, posicionado um pouco a frente e acima das anteras, amarelo
com alguns pontos vináceos, ovário ca. 0,5 cm, esverdeado. FRUTOS patentes a ligeiramente reflexos, 3,8-4,8 cm; sementes
2,3-2,5 cm.

Forma de Vida
Erva

Substrato
Epífita, Rupícola, Terrícola

DISTRIBUIÇÃO

Nativa, é endêmica do Brasil
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Angiospermas Bromeliaceae A.Juss.

Domínios Fitogeográficos
Mata Atlântica

Tipos de Vegetação
Floresta Ombrófila (Floresta Pluvial)

Distribuição Geográfica
Ocorrências confirmadas
Sudeste (Rio de Janeiro, São Paulo)

MATERIAL TESTEMUNHO

Occhioni, P., 43, RB, 52743,  (RB00274461), Rio de Janeiro

IMAGENS DE CAMPO/ILUSTRAÇÕES

Figura 1: Vriesea jonghei (K. Koch) E.Morren

Figura 2: Vriesea jonghei (K. Koch) E.Morren

BIBLIOGRAFIA

Moura, R.  2011. Revisão taxonômica do grupo Vriesea platynema Gauch. (Bromeliaceae). Tese de Doutorado. Museu Nacional,
Universidade Federal do Rio de Janeiro.
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Angiospermas Bromeliaceae A.Juss.

Vriesea kautskyana E.Pereira & I.A.Penna
DESCRIÇÃO

Caule: propagação vegetativa(s) por broto(s) lateral(ais). Folha: roseta(s) infundibuliforme(s); forma da lâmina(s) linear(es);
largura da lâmina(s) 1.5 a(s) 5 cm; ápice(s) da lâmina(s) acuminado(s); maculada(s) no ápice(s) não. Inflorescência: tipo
de ramificação(ções) racemo(s) duplo(s); posição ereta(s); posição das flor(es) na(s) raque dística(s); posição das flor(es)
na(s) antese ereta(s); posição das flor(es) não secunda(s); ápice(s) das bráctea(s) floral(ais) reto(s); carena(s) das bráctea(s)
floral(ais) ausente(s); cor das bráctea(s) floral(ais) vermelha. Flor: forma da pétala(s) linear(es); forma do apêndice(s)
da pétala(s) obtuso(s)/denteado(s); cor da pétala(s) amarela; posição dos estame(s) fauce da corola exserto(s); posição do
pistilo(s) e estame(s) na(s) antese parte superior(es) da corola.

Forma de Vida
Erva

Substrato
Epífita

DISTRIBUIÇÃO

Nativa, é endêmica do Brasil

Domínios Fitogeográficos
Mata Atlântica

Tipos de Vegetação
Floresta Ombrófila (Floresta Pluvial)

Distribuição Geográfica
Ocorrências confirmadas
Sudeste (Espírito Santo, Rio de Janeiro)

MATERIAL TESTEMUNHO

G. Martinelli, 8015, RB, 209174,  (RB00287254), Espírito Santo, Typus

IMAGENS DE CAMPO/ILUSTRAÇÕES

Figura 1: Vriesea kautskyana E.Pereira & I.A.Penna

2230

Coleção Flora do Brasil 2020 - Jardim Botânico do Rio de Janeiro

http://reflora.jbrj.gov.br/files/voucher.html?imagem=DZI/rb/0/28/72/54/00287254.dzi
https://imagemcampo.jbrj.gov.br/producao%2Fimagens_de_campo%2F17968454.jpg


Angiospermas Bromeliaceae A.Juss.

Figura 2: Vriesea kautskyana E.Pereira & I.A.Penna
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Angiospermas Bromeliaceae A.Juss.

Vriesea lancifolia (Baker) L.B.Sm.
Tem como sinônimo
basiônimo Tillandsia lancifolia Baker

DESCRIÇÃO

Caule: propagação vegetativa(s) por broto(s) lateral(ais). Folha: roseta(s) infundibuliforme(s); forma da lâmina(s) estreito(s)
triangular(es); largura da lâmina(s) 1.5 a(s) 5 cm; ápice(s) da lâmina(s) acuminado(s); maculada(s) no ápice(s) não.
Inflorescência: tipo de ramificação(ções) simples; posição ereta(s)/subereta(s); posição das flor(es) na(s) raque dística(s);
posição das flor(es) na(s) antese subereta(s); posição das flor(es) secunda(s); ápice(s) das bráctea(s) floral(ais) reto(s);
carena(s) das bráctea(s) floral(ais) ausente(s); cor das bráctea(s) floral(ais) verde. Flor: forma da pétala(s) obovada(s)/
elíptica(s); forma do apêndice(s) da pétala(s) denteado(s); cor da pétala(s) amarelada; posição dos estame(s) fauce da corola
incluso(s); posição do pistilo(s) e estame(s) na(s) antese 3 estame(s) de cada lado(s) da corola.

COMENTÁRIO

Vriesea lancifolia é uma espécie rupícola (epilítica), endêmica de afloramentos areníticos do Espinhaço baiano. Pertence
ao complexo morfológico “Vriesea limae L.B. Sm.,” que agrupa espécies de pequeno porte, dotadas de folhas triangulares,
densamente cobertas por tricomas e com estames geralmente dispostos em fileiras com três em cada lado da corola. É um
grupo exclusivamente restrito aos ecossistemas rochosos do leste do Brasil (inselbergs e campos rupestres). Dados moleculares
sustentam este complexo de espécies dentro de Stigmatodon (Couto et al. 2017; Kessous et al. 2020; Machado et al. 2020). Desta
forma, espécies que compõe o “complexo V. limae” estão sendo transferidas para Stigmatodon, baseado tanto em caracteres
moleculares quanto morfológicos e ecológicos (Couto et al., submetido).  

Forma de Vida
Erva

Substrato
Rupícola

DISTRIBUIÇÃO

Nativa, é endêmica do Brasil

Domínios Fitogeográficos
Caatinga, Cerrado

Tipos de Vegetação
Campo Rupestre

Distribuição Geográfica
Ocorrências confirmadas
Nordeste (Bahia)

MATERIAL TESTEMUNHO

D.R. Couto, 2650, R, Bahia
R.C. Forzza, 3879, RB, Bahia
J.S. Blanchet, 3458, W, P, US, MO, LE, KIEL, HAL, BR, G, BM, Bahia, Typus

IMAGENS DE CAMPO/ILUSTRAÇÕES
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Angiospermas Bromeliaceae A.Juss.

Figura 1: Vriesea lancifolia (Baker) L.B.Sm.

Figura 2: Vriesea lancifolia (Baker) L.B.Sm.

Figura 3: Vriesea lancifolia (Baker) L.B.Sm.

BIBLIOGRAFIA
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Angiospermas Bromeliaceae A.Juss.

Nogueira M.G.C. 2013. Vriesea Lindl. (Bromeliaceae, Tillandsioideae) para a flora da Bahia: descrições, novas ocorrências e dois
novos sinônimos. Dissertação (Mestrado), Universidade Estadual de Feira de Santana.
Couto D.R. 2017. Revisão taxonômica e filogenia de Stigmatodon Leme, G.K.Br & Barfuss (Bromeliaceae, Tillandsioideae). Tese
(Doutorado), Museu Nacional, Universidade Federal do Rio de Janeiro.
BFG. Growing knowledge: an overview of Seed Plant diversity in Brazil. Rodriguésia, v.66, n.4, p.1085-1113. 2015. (DOI:
10.1590/2175-7860201566411)
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Angiospermas Bromeliaceae A.Juss.

Vriesea languida L.B.Sm.
DESCRIÇÃO

Caule: propagação vegetativa(s) por broto(s) lateral(ais). Folha: roseta(s) infundibuliforme(s); forma da lâmina(s) linear(es)
triangular(es); largura da lâmina(s) 1.5 a(s) 5 cm; ápice(s) da lâmina(s) acuminado(s); maculada(s) no ápice(s) não.
Inflorescência: tipo de ramificação(ções) simples/racemo(s) duplo(s); posição pendente(s); posição das flor(es) na(s) raque
dística(s); posição das flor(es) na(s) antese subereta(s); posição das flor(es) não secunda(s); ápice(s) das bráctea(s) floral(ais)
reto(s); carena(s) das bráctea(s) floral(ais) próxima(s) do ápice(s); cor das bráctea(s) floral(ais) vermelha. Flor: forma da
pétala(s) linear(es); forma do apêndice(s) da pétala(s) obtuso(s); cor da pétala(s) amarela; posição dos estame(s) fauce da
corola exserto(s); posição do pistilo(s) e estame(s) na(s) antese desconhecida(s).

Forma de Vida
Erva

Substrato
Epífita

DISTRIBUIÇÃO

Nativa, é endêmica do Brasil

Domínios Fitogeográficos
Mata Atlântica

Tipos de Vegetação
Floresta Ombrófila (Floresta Pluvial)

Distribuição Geográfica
Ocorrências confirmadas
Sudeste (Espírito Santo)

MATERIAL TESTEMUNHO

G. Martinelli, 8081, RB, 209172,  (RB00275044), RB, 209171,  (RB00275048), Espírito Santo
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Angiospermas Bromeliaceae A.Juss.

Vriesea leptantha Harms
DESCRIÇÃO

Caule: propagação vegetativa(s) por broto(s) lateral(ais). Folha: roseta(s) infundibuliforme(s); forma da lâmina(s) linear(es);
largura da lâmina(s) 1.5 a(s) 5 cm; ápice(s) da lâmina(s) agudo(s); maculada(s) no ápice(s) não. Inflorescência: tipo de
ramificação(ções) racemo(s) duplo(s); posição ereta(s); posição das flor(es) na(s) raque dística(s); posição das flor(es)
na(s) antese subereta(s); posição das flor(es) secunda(s); ápice(s) das bráctea(s) floral(ais) reto(s); carena(s) das bráctea(s)
floral(ais) ausente(s); cor das bráctea(s) floral(ais) verde. Flor: forma da pétala(s) linear(es); forma do apêndice(s) da
pétala(s) agudo(s); cor da pétala(s) amarela; posição dos estame(s) fauce da corola exserto(s); posição do pistilo(s) e
estame(s) na(s) antese desconhecida(s).

Forma de Vida
Erva

Substrato
Epífita

DISTRIBUIÇÃO

Nativa, é endêmica do Brasil

Domínios Fitogeográficos
Mata Atlântica

Tipos de Vegetação
Campo de Altitude

Distribuição Geográfica
Ocorrências confirmadas
Sudeste (Rio de Janeiro)

MATERIAL TESTEMUNHO

Costa, A.F., 256, RB, 280370, ,  (RB00274540), Rio de Janeiro

BIBLIOGRAFIA

Smith, L.B. & Downs, R.J. 1977. Bromeliaceae, sub-family Tillandsioideae. Flora Neotropica, Hafner Press, New York, mon. 14,
part 2, p. 663-1492, fig. 213-467.
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Angiospermas Bromeliaceae A.Juss.

Vriesea lidicensis Reitz
DESCRIÇÃO

Caule: propagação vegetativa(s) por broto(s) lateral(ais). Folha: roseta(s) infundibuliforme(s); forma da lâmina(s) linear(es);
largura da lâmina(s) 1.5 a(s) 5 cm; ápice(s) da lâmina(s) obtuso(s)/apiculado(s); maculada(s) no ápice(s) não. Inflorescência:
tipo de ramificação(ções) simples; posição ereta(s); posição das flor(es) na(s) raque dística(s); posição das flor(es) na(s)
antese subereta(s); posição das flor(es) secunda(s); ápice(s) das bráctea(s) floral(ais) encurvado(s)/reto(s); carena(s) das
bráctea(s) floral(ais) próxima(s) do ápice(s); cor das bráctea(s) floral(ais) estramínea. Flor: forma da pétala(s) obovada(s);
forma do apêndice(s) da pétala(s) agudo(s); cor da pétala(s) amarela; posição dos estame(s) fauce da corola desconhecida(s);
posição do pistilo(s) e estame(s) na(s) antese desconhecida(s).

Forma de Vida
Erva

Substrato
Epífita

DISTRIBUIÇÃO

Nativa, é endêmica do Brasil

Domínios Fitogeográficos
Mata Atlântica

Tipos de Vegetação
Floresta Ombrófila (Floresta Pluvial)

Distribuição Geográfica
Ocorrências confirmadas
Sudeste (Rio de Janeiro)

MATERIAL TESTEMUNHO

A.R. Reitz, 7581, HBR, Rio de Janeiro, Typus
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Angiospermas Bromeliaceae A.Juss.

Vriesea lilliputiana Leme
DESCRIÇÃO

Caule: propagação vegetativa(s) por broto(s) lateral(ais). Folha: roseta(s) infundibuliforme(s); forma da lâmina(s) estreito(s)
oblonga(s); largura da lâmina(s) até 1.5 cm/1.5 a(s) 5 cm; ápice(s) da lâmina(s) agudo(s); maculada(s) no ápice(s) não.
Inflorescência: tipo de ramificação(ções) simples; posição ereta(s); posição das flor(es) na(s) raque dística(s); posição das
flor(es) na(s) antese subereta(s); posição das flor(es) não secunda(s); ápice(s) das bráctea(s) floral(ais) reto(s); carena(s)
das bráctea(s) floral(ais) ausente(s)/próxima(s) do ápice(s); cor das bráctea(s) floral(ais) amarela. Flor: forma da pétala(s)
linear(es); forma do apêndice(s) da pétala(s) obtuso(s); cor da pétala(s) amarela; posição dos estame(s) fauce da corola
exserto(s); posição do pistilo(s) e estame(s) na(s) antese parte superior(es) da corola.

Forma de Vida
Erva

Substrato
Epífita

DISTRIBUIÇÃO

Nativa, é endêmica do Brasil

Domínios Fitogeográficos
Mata Atlântica

Tipos de Vegetação
Floresta Ombrófila (Floresta Pluvial)

Distribuição Geográfica
Ocorrências confirmadas
Nordeste (Bahia)

MATERIAL TESTEMUNHO

E.M.C. Leme, 7073, RB,  (RB00874283), Bahia, Typus
Linhares, S., 1175, RB,  (RB00874302), Bahia, Typus

IMAGENS DE CAMPO/ILUSTRAÇÕES

Figura 1: Vriesea lilliputiana Leme
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Angiospermas Bromeliaceae A.Juss.

Vriesea limae L.B.Sm.
DESCRIÇÃO

Caule: propagação vegetativa(s) por estolão. Folha: roseta(s) infundibuliforme(s); forma da lâmina(s) estreito(s)
triangular(es); largura da lâmina(s) 1.5 a(s) 5 cm; ápice(s) da lâmina(s) acuminado(s)/caudado(s); maculada(s) no ápice(s)
não. Inflorescência: tipo de ramificação(ções) simples; posição subereta(s); posição das flor(es) na(s) raque dística(s); posição
das flor(es) na(s) antese patente(s); posição das flor(es) secunda(s); ápice(s) das bráctea(s) floral(ais) reto(s); carena(s) das
bráctea(s) floral(ais) ausente(s); cor das bráctea(s) floral(ais) verde/purpúrea. Flor: forma da pétala(s) elíptica(s)/ovada(s);
forma do apêndice(s) da pétala(s) denteado(s); cor da pétala(s) esverdeada; posição dos estame(s) fauce da corola incluso(s);
posição do pistilo(s) e estame(s) na(s) antese 3 estame(s) de cada lado(s) da corola.

COMENTÁRIO

Vriesea limae é uma espécie rupícola (epilítica), endêmica de inselbergs dos brejos de altitude de Pernanbuco. Pertence ao
complexo morfológico “Vriesea limae L.B. Sm.,” que agrupa espécies de pequeno porte, dotadas de folhas triangulares,
densamente cobertas por tricomas e com estames geralmente dispostos em fileiras com três em cada lado da corola. É um
grupo exclusivamente restrito aos ecossistemas rochosos do leste do Brasil (inselbergs e campos rupestres). Dados moleculares
sustentam este complexo de espécies dentro de Stigmatodon (Couto et al. 2017; Kessous et al. 2020; Machado et al. 2020). Desta
forma, espécies do “complexo V. limae” estão sendo transferidas para Stigmatodon, baseado tanto em caracteres moleculares
quanto morfológicos e ecológicos (Couto et al., submetido).   

Forma de Vida
Erva

Substrato
Rupícola

DISTRIBUIÇÃO

Nativa, é endêmica do Brasil

Domínios Fitogeográficos
Caatinga

Tipos de Vegetação
Vegetação Sobre Afloramentos Rochosos

Distribuição Geográfica
Ocorrências confirmadas
Nordeste (Pernambuco)

MATERIAL TESTEMUNHO

J.A. Siqueira Filho, 1134, UFP, Pernambuco
D.R. Couto, 2692, R
J. A. Siqueira Filho, 0290, RB,  (RB01397210), Pernambuco
A. Lima, 65-4276, US,  (US00091190), IPA, Pernambuco, Typus

IMAGENS DE CAMPO/ILUSTRAÇÕES
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Angiospermas Bromeliaceae A.Juss.

Figura 1: Vriesea limae L.B.Sm.

Figura 2: Vriesea limae L.B.Sm.

Figura 3: Vriesea limae L.B.Sm.

BIBLIOGRAFIA
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Angiospermas Bromeliaceae A.Juss.

Couto D.R. 2017. Revisão taxonômica e filogenia de Stigmatodon Leme, G.K.Br & Barfuss (Bromeliaceae, Tillandsioideae). Tese
(Doutorado), Museu Nacional, Universidade Federal do Rio de Janeiro.
Kessous I.M., Neves B., Couto D.R., Paixão-Souza B., Pederneiras L.C., Moura R.L., Barfuss M.H.J., Salgueiro F., Costa A.F.
2020. Historical biogeography of a Brazilian lineage of Tillandsioideae (subtribe Vrieseinae, Bromeliaceae): the Paranaean Sea
hypothesized as the main vicariant event. Botanical Journal of the Linnean Society 192: 625–641.
Machado T.M., Loiseau O., Paris M., Weigand A., Versieux L.M., Stehmann J.R., Lexer C., Salamin, N. 2020. Systematics of
Vriesea (Bromeliaceae): phylogenetic relationships based on nuclear gene and partial plastome sequences. Botanical Journal of
the Linnean Society 192: 656–674.
Siqueira-Filho, J.A. & Leme, E.M.C. 2006. Fragmentos de Mata Atlântica do Nordeste: Biodiversidade, conservação e suas
bromélias. Andrea Jakobsson Estúdio Editorial Ltda., Rio de Janeiro. 416 p.
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Angiospermas Bromeliaceae A.Juss.

Vriesea linharesiae Leme & J.A.Siqueira
DESCRIÇÃO

Caule: propagação vegetativa(s) por broto(s) lateral(ais). Folha: roseta(s) infundibuliforme(s); forma da lâmina(s) estreito(s)
oblonga(s); largura da lâmina(s) mais de 5 cm; ápice(s) da lâmina(s) arredondado(s); maculada(s) no ápice(s) sim.
Inflorescência: tipo de ramificação(ções) simples; posição ereta(s); posição das flor(es) na(s) raque dística(s); posição das
flor(es) na(s) antese ereta(s); posição das flor(es) não secunda(s); ápice(s) das bráctea(s) floral(ais) reto(s); carena(s) das
bráctea(s) floral(ais) ausente(s); cor das bráctea(s) floral(ais) verde. Flor: forma da pétala(s) ovada(s); forma do apêndice(s)
da pétala(s) agudo(s); cor da pétala(s) amarela; posição dos estame(s) fauce da corola incluso(s); posição do pistilo(s) e
estame(s) na(s) antese parte inferior(es) da corola.

DESCRIÇÃO ADICIONAL

ERVA epífita, umbrófila, ca. 100,0 cm de comprimento quando florida, crescendo por meio de brotos laterais em meio as folhas.
FOLHAS ca. 25, suberetas, formando roseta infundibuliforme; bainha ovado-elíptica, ca. 8,0-9,0 x 9,0 cm, castanha em ambas as
faces, ambas densamente lepidotas; lâmina estreio-oblonga, 25,0-28,0 x 5,0-6,0 cm, esverdeada para a base, verde-esbranquiçada
em direção ao ápice com linhas conspícuas purpúreoavermelhadas, mácula no ápice vermelhopúrpurea, ápice arredondado a
obtuso, apiculado. INFLORESCÊNCIA ca. 75,0 cm, ca. 5,0 cm de maior distância entre as sépalas, coberta com substância
betuminóide, simples, ca. 25 flores, dísticas, suberetas, não secundas; pedúnculo, ereto, sigmoide, ca. 55,0 cm de comprimento,
ca. 0,8 cm de diâmetro, glabro, brácteas do pedúnculo eretas, imbricadas, inferiores subfoliáceas e superiores ovadas, raque
ereta, reta, 20,0 cm de comprimento, 0,4- 0,5 cm de diâmetro, glabra. BRÁCTEAS FLORAIS decurrentes, largo-ovadas a
suborbiculares, ápice obtuso 2,5-3,7 x 2,5 cm, sem carena, esverdeadas para a base e estramíneas para o ápice, quase igualando
o comprimento das sépalas, com substância betuminóide de odor sui generis em seu interior, lepidotas na face adaxial e glabras
na abaxial, enrugadas quando secas. FLORES de antese noturna; pedicelo ca. 0,6 cm de comprimento, ca. 1,2 cm de diâmetro;
cálice com sépalas oblongo-elípticas, ápice obtuso, 2,7-3,0 x 1,5-1,6 cm, ca. 1,0 cm na base, verdes com ápice estramíneo, sem
carena; corola campanulada, pétalas ovadoelípticas, ápice emarginado, levemente recurvadas na antese, ca. 4,0 x 2,0 cm, ca. 0,7
cm na base, amarelas, livres, apêndices 1,0-1,1 x 0,4-0,5 cm, adnatos à base das pétalas, com a parte livre ovada; filetes ca. 2,0
cm, não alargados em direção ao ápice, achatados dorsoventralmente, livres a curto-adnatos à base das pétalas, anteras ca. 1,6 cm,
introrsas, dorsifixas, igualando a fauce da corola; estilete ca. 2,5 cm; estigma tipo lâmina-convoluta, ovário ca. 1,0 cm. FRUTOS
não observados.

Forma de Vida
Erva

Substrato
Epífita

DISTRIBUIÇÃO

Nativa, é endêmica do Brasil

Domínios Fitogeográficos
Mata Atlântica

Tipos de Vegetação
Floresta Ombrófila (Floresta Pluvial)

Distribuição Geográfica
Ocorrências confirmadas
Nordeste (Bahia)

MATERIAL TESTEMUNHO

Linhares, S., s.n., HB, Bahia, Typus

IMAGENS DE CAMPO/ILUSTRAÇÕES
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Angiospermas Bromeliaceae A.Juss.

Figura 1: Vriesea linharesiae Leme & J.A.Siqueira

BIBLIOGRAFIA

Moura, R.  2011. Revisão taxonômica do grupo Vriesea platynema Gauch. (Bromeliaceae). Tese de Doutorado. Museu Nacional,
Universidade Federal do Rio de Janeiro.
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Angiospermas Bromeliaceae A.Juss.

Vriesea longicaulis (Baker) Mez
Este tratamento é composto pelos seguintes táxons: Vriesea longicaulis, .

Tem como sinônimo
basiônimo Tillandsia longicaulis Baker
heterotípico Vriesea longicaulis  var.  secunda Mez

DESCRIÇÃO

Caule: propagação vegetativa(s) por broto(s) lateral(ais). Folha: roseta(s) infundibuliforme(s); forma da lâmina(s) linear(es);
largura da lâmina(s) 1.5 a(s) 5 cm; ápice(s) da lâmina(s) agudo(s); maculada(s) no ápice(s) não. Inflorescência: tipo de
ramificação(ções) simples; posição ereta(s); posição das flor(es) na(s) raque dística(s); posição das flor(es) na(s) antese
subereta(s); posição das flor(es) secunda(s); ápice(s) das bráctea(s) floral(ais) reto(s); carena(s) das bráctea(s) floral(ais)
ausente(s); cor das bráctea(s) floral(ais) castanha. Flor: forma da pétala(s) obovada(s); forma do apêndice(s) da pétala(s)
agudo(s); cor da pétala(s) amarela; posição dos estame(s) fauce da corola incluso(s); posição do pistilo(s) e estame(s) na(s)
antese parte inferior(es) da corola.

Forma de Vida
Erva

Substrato
Epífita

DISTRIBUIÇÃO

Nativa, é endêmica do Brasil

Domínios Fitogeográficos
Cerrado, Mata Atlântica

Tipos de Vegetação
Floresta Ombrófila (Floresta Pluvial)

Distribuição Geográfica
Ocorrências confirmadas
Sudeste (Espírito Santo, Minas Gerais, Rio de Janeiro, São Paulo)
Sul (Santa Catarina)

MATERIAL TESTEMUNHO

C. Farney, 767, RB, RB, 236313,  (RB00275685), Rio de Janeiro
A.F.M. Glaziou, 8988, K, K,  (K000322066), P (P00753326), P (P00753327), Rio de Janeiro, Typus

IMAGENS DE CAMPO/ILUSTRAÇÕES
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Angiospermas Bromeliaceae A.Juss.

Figura 1: Vriesea longicaulis (Baker) Mez

Figura 2: Vriesea longicaulis (Baker) Mez

BIBLIOGRAFIA

Costa, A.F. & Wendt, T. 2007. Bromeliaceae na região de Macaé de Cima, Nova Friburgo, Rio de Janeiro, Brasil. Rodriguésia 58:
905-939.
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Angiospermas Bromeliaceae A.Juss.

Vriesea longiscapa Ule
DESCRIÇÃO

Caule: propagação vegetativa(s) por broto(s) lateral(ais). Folha: roseta(s) infundibuliforme(s); forma da lâmina(s) linear(es);
largura da lâmina(s) 1.5 a(s) 5 cm; ápice(s) da lâmina(s) acuminado(s); maculada(s) no ápice(s) não. Inflorescência: tipo
de ramificação(ções) simples; posição ereta(s); posição das flor(es) na(s) raque dística(s); posição das flor(es) na(s) antese
subereta(s); posição das flor(es) secunda(s); ápice(s) das bráctea(s) floral(ais) reto(s); carena(s) das bráctea(s) floral(ais)
próxima(s) do ápice(s); cor das bráctea(s) floral(ais) estramínea. Flor: forma da pétala(s) obovada(s); forma do apêndice(s)
da pétala(s) agudo(s); cor da pétala(s) amarela; posição dos estame(s) fauce da corola incluso(s); posição do pistilo(s) e
estame(s) na(s) antese parte inferior(es) da corola.

Forma de Vida
Erva

Substrato
Epífita

DISTRIBUIÇÃO

Nativa, é endêmica do Brasil

Domínios Fitogeográficos
Mata Atlântica

Tipos de Vegetação
Floresta Ombrófila (Floresta Pluvial)

Distribuição Geográfica
Ocorrências confirmadas
Sudeste (Espírito Santo, Rio de Janeiro, São Paulo)

MATERIAL TESTEMUNHO

Costa, A., 397, RB, 295347,  (RB00281180), Rio de Janeiro
Costa, A., 414, RB, 296152,  (RB00309224), Rio de Janeiro

IMAGENS DE CAMPO/ILUSTRAÇÕES

Figura 1: Vriesea longiscapa Ule
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Angiospermas Bromeliaceae A.Juss.

Figura 2: Vriesea longiscapa Ule

BIBLIOGRAFIA

Costa, A.F. & Wendt, T. 2007. Bromeliaceae na região de Macaé de Cima, Nova Friburgo, Rio de Janeiro, Brasil. Rodriguésia 58:
905-939.
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Angiospermas Bromeliaceae A.Juss.

Vriesea longisepala A.F.Costa
DESCRIÇÃO

Caule: propagação vegetativa(s) por broto(s) lateral(ais). Folha: roseta(s) infundibuliforme(s); forma da lâmina(s) linear(es);
largura da lâmina(s) 1.5 a(s) 5 cm; ápice(s) da lâmina(s) agudo(s)/acuminado(s); maculada(s) no ápice(s) não. Inflorescência:
tipo de ramificação(ções) simples; posição ereta(s); posição das flor(es) na(s) raque dística(s); posição das flor(es) na(s)
antese subereta(s); posição das flor(es) não secunda(s); ápice(s) das bráctea(s) floral(ais) recurvado(s); carena(s) das
bráctea(s) floral(ais) ausente(s); cor das bráctea(s) floral(ais) base vermelha e ápice(s) amarelo ou verde/vermelha vinácea.
Flor: forma da pétala(s) linear(es); forma do apêndice(s) da pétala(s) obtuso(s); cor da pétala(s) amarela; posição dos
estame(s) fauce da corola exserto(s); posição do pistilo(s) e estame(s) na(s) antese parte superior(es) da corola.

Forma de Vida
Erva

Substrato
Epífita

DISTRIBUIÇÃO

Nativa, é endêmica do Brasil

Domínios Fitogeográficos
Mata Atlântica

Tipos de Vegetação
Floresta Ombrófila (Floresta Pluvial)

Distribuição Geográfica
Ocorrências confirmadas
Nordeste (Bahia)

MATERIAL TESTEMUNHO

A.M. Amorim, 6758, Bahia, Typus
A.M. Amorim, 7256, CEPEC,  (CEPEC00122906), Bahia
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Angiospermas Bromeliaceae A.Juss.

Vriesea longistaminea C.C.Paula & Leme
DESCRIÇÃO

Caule: propagação vegetativa(s) por broto(s) lateral(ais). Folha: roseta(s) infundibuliforme(s); forma da lâmina(s) linear(es)
triangular(es); largura da lâmina(s) 1.5 a(s) 5 cm/mais de 5 cm; ápice(s) da lâmina(s) agudo(s)/apiculado(s); maculada(s) no
ápice(s) não. Inflorescência: tipo de ramificação(ções) simples; posição ereta(s); posição das flor(es) na(s) raque dística(s);
posição das flor(es) na(s) antese subereta(s)/patente(s); posição das flor(es) secunda(s)/não secunda(s); ápice(s) das bráctea(s)
floral(ais) reto(s); carena(s) das bráctea(s) floral(ais) ausente(s); cor das bráctea(s) floral(ais) verde. Flor: forma da pétala(s)
estreito(s) elíptica(s)/oblongo(s) lanceolada(s); forma do apêndice(s) da pétala(s) agudo(s); cor da pétala(s) amarelada; posição
dos estame(s) fauce da corola exserto(s); posição do pistilo(s) e estame(s) na(s) antese parte inferior(es) da corola.

Forma de Vida
Erva

Substrato
Rupícola

DISTRIBUIÇÃO

Nativa, é endêmica do Brasil

Domínios Fitogeográficos
Cerrado

Tipos de Vegetação
Campo Rupestre

Distribuição Geográfica
Ocorrências confirmadas
Sudeste (Minas Gerais)

MATERIAL TESTEMUNHO

Paula, C.C., s.n., HB, Minas Gerais, Typus
R.C. Mota, 3351, RB, 441272, ,  (RB00491313), Minas Gerais

IMAGENS DE CAMPO/ILUSTRAÇÕES

Figura 1: Vriesea longistaminea C.C.Paula & Leme
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Angiospermas Bromeliaceae A.Juss.

Figura 2: Vriesea longistaminea C.C.Paula & Leme

BIBLIOGRAFIA

Leme, E.M.C. & Brown, G.K. 2004. Four new lithophytic Vriesea species (Tillandsioideae) from Southeastern Brazil. Vidalia
2(1): 3-11.
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Angiospermas Bromeliaceae A.Juss.

Vriesea lubbersii (Baker) E.Morren
Tem como sinônimo
basiônimo Tillandsia lubbersii Baker

DESCRIÇÃO

Caule: propagação vegetativa(s) por estolão. Folha: roseta(s) utricular(es); forma da lâmina(s) linear(es) triangular(es);
largura da lâmina(s) 1.5 a(s) 5 cm; ápice(s) da lâmina(s) agudo(s); maculada(s) no ápice(s) não. Inflorescência: tipo de
ramificação(ções) racemo(s) duplo(s); posição ereta(s)/subereta(s); posição das flor(es) na(s) raque dística(s); posição das
flor(es) na(s) antese patente(s); posição das flor(es) não secunda(s); ápice(s) das bráctea(s) floral(ais) reto(s); carena(s) das
bráctea(s) floral(ais) próxima(s) do ápice(s); cor das bráctea(s) floral(ais) vermelha. Flor: forma da pétala(s) linear(es);
forma do apêndice(s) da pétala(s) agudo(s); cor da pétala(s) amarela; posição dos estame(s) fauce da corola exserto(s);
posição do pistilo(s) e estame(s) na(s) antese radial(ais).

Forma de Vida
Erva

Substrato
Epífita

DISTRIBUIÇÃO

Nativa, é endêmica do Brasil

Domínios Fitogeográficos
Mata Atlântica

Tipos de Vegetação
Floresta Ombrófila (Floresta Pluvial)

Distribuição Geográfica
Ocorrências confirmadas
Sudeste (Espírito Santo, Minas Gerais, Rio de Janeiro, São Paulo)
Sul (Santa Catarina)

MATERIAL TESTEMUNHO

Costa, A.F., 426, RB, 296164, ,  (RB00269903), Rio de Janeiro

BIBLIOGRAFIA

Gomes-da-Silva, J. & Costa, A. F. (2011). A taxonomic revision of Vriesea corcovadensis group (Bromeliaceae: Tillandsioideae)
with description of two new species. Systematic Botany 36, 291–309.
Gomes-da-Silva, J., Vargens, F.A., Arruda, R.C.O., Costa, A. F. (2012). A Morphological Cladistic Analysis of the Vriesea
corcovadensis Group (Bromeliaceae: Tillandsiodeae), with Anatomical Descriptions: New Evidence of the Non-Monophyly of the
Genus. Systematic Botany 37, 641–654.
Gomes-da-Silva, J., & Souza-Chies, T. T. (2018). What actually is Vriesea? A total evidence approach in a
polyphyletic genus of Tillandsioideae (Bromeliaceae, Poales). Cladistics, 34, 181–199. doi:10.1111/cla.12200

2251

Coleção Flora do Brasil 2020 - Jardim Botânico do Rio de Janeiro

http://reflora.jbrj.gov.br/files/voucher.html?imagem=DZI/rb/0/26/99/3/00269903.dzi
http://reflora.jbrj.gov.br/files/voucher.html?imagem=DZI/rb/0/26/99/3/00269903-1.dzi


Angiospermas Bromeliaceae A.Juss.

Vriesea maculosa Mez
Tem como sinônimo
heterotípico Vriesea fabioi Leme

DESCRIÇÃO

Caule: propagação vegetativa(s) por broto(s) lateral(ais). Folha: roseta(s) funiforme(s); forma da lâmina(s) estreito(s)
oblonga(s); largura da lâmina(s) mais de 5 cm; ápice(s) da lâmina(s) arredondado(s)/apiculado(s); maculada(s) no ápice(s)
não. Inflorescência: tipo de ramificação(ções) racemo(s) duplo(s); posição ereta(s); posição das flor(es) na(s) raque dística(s);
posição das flor(es) na(s) antese patente(s); posição das flor(es) secunda(s); ápice(s) das bráctea(s) floral(ais) encurvado(s);
carena(s) das bráctea(s) floral(ais) ausente(s)/próxima(s) do ápice(s); cor das bráctea(s) floral(ais) castanha/vermelha vinácea.
Flor: forma da pétala(s) obovada(s); forma do apêndice(s) da pétala(s) agudo(s); cor da pétala(s) amarela; posição dos
estame(s) fauce da corola incluso(s); posição do pistilo(s) e estame(s) na(s) antese parte inferior(es) da corola.

Forma de Vida
Erva

Substrato
Rupícola

DISTRIBUIÇÃO

Nativa, é endêmica do Brasil

Domínios Fitogeográficos
Cerrado

Tipos de Vegetação
Campo Rupestre

Distribuição Geográfica
Ocorrências confirmadas
Nordeste (Bahia)

MATERIAL TESTEMUNHO

Ule, E. H. G., 7120, B (B 10 0243369), B (B 10 0243371), B (B 10 0243370), Bahia, Typus
Versieux, L.M., 501, UFRN, ,  (UFRN00014125), Bahia

BIBLIOGRAFIA

Versieux LM, Nogueira MGC, Conceição AA. 2014. The rediscovery, after one century, of Vriesea maculosa (Bromeliaceae,
Tillandsioideae) with an amendment to its description Phytotaxa 188 (4): 198–208. http://dx.doi.org/10.11646/phytotaxa.188.4.2
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Angiospermas Bromeliaceae A.Juss.

Vriesea magna F.P.Uribbe & A.F.Costa
DESCRIÇÃO

Caule: propagação vegetativa(s) por broto(s) lateral(ais). Folha: roseta(s) infundibuliforme(s); forma da lâmina(s) estreito(s)
elíptica(s); largura da lâmina(s) mais de 5 cm; ápice(s) da lâmina(s) acuminado(s)/obtuso(s); maculada(s) no ápice(s) não.
Inflorescência: tipo de ramificação(ções) racemo(s) duplo(s); posição ereta(s); posição das flor(es) na(s) raque dística(s);
posição das flor(es) na(s) antese subereta(s); posição das flor(es) não secunda(s); ápice(s) das bráctea(s) floral(ais) reto(s);
carena(s) das bráctea(s) floral(ais) em todo(s) o dorso; cor das bráctea(s) floral(ais) amarela. Flor: forma da pétala(s)
linear(es); forma do apêndice(s) da pétala(s) agudo(s); cor da pétala(s) amarela; posição dos estame(s) fauce da corola
incluso(s); posição do pistilo(s) e estame(s) na(s) antese parte superior(es) da corola.

Forma de Vida
Erva

Substrato
Epífita, Terrícola

DISTRIBUIÇÃO

Nativa, é endêmica do Brasil

Domínios Fitogeográficos
Mata Atlântica

Tipos de Vegetação
Restinga

Distribuição Geográfica
Ocorrências confirmadas
Sudeste (Rio de Janeiro)

MATERIAL TESTEMUNHO

Uribbe, F.P. & Neves, B., 190, R, Rio de Janeiro, Typus

IMAGENS DE CAMPO/ILUSTRAÇÕES

Figura 1: Vriesea magna F.P.Uribbe & A.F.Costa
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Angiospermas Bromeliaceae A.Juss.

Figura 2: Vriesea magna F.P.Uribbe & A.F.Costa

BIBLIOGRAFIA

Uribbe, F. P., B. Neves., S. S. A. Jacques, A. F. Costa. (2020) Morphological variation in the Vriesea procera complex
(Bromeliaceae, Tillandsioideae) in the Brazilian Atlantic Rainforest, with recognition of new taxa. Systematic Botany 45(1):
53-68. DOI 10.1600/036364420X15801369352306
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Angiospermas Bromeliaceae A.Juss.

Vriesea maguirei L.B.Sm.
DESCRIÇÃO

Caule: propagação vegetativa(s) por broto(s) lateral(ais). Folha: roseta(s) infundibuliforme(s); forma da lâmina(s) estrito(s)
triangular(es); largura da lâmina(s) mais de 5 cm; ápice(s) da lâmina(s) agudo(s)/acuminado(s); maculada(s) no ápice(s)
não. Inflorescência: tipo de ramificação(ções) racemo(s) duplo(s); posição ereta(s); posição das flor(es) na(s) raque
dística(s); posição das flor(es) na(s) antese subereta(s); posição das flor(es) não secunda(s); ápice(s) das bráctea(s) floral(ais)
encurvado(s); carena(s) das bráctea(s) floral(ais) em todo(s) o dorso; cor das bráctea(s) floral(ais) vermelha/amarela. Flor:
forma da pétala(s) desconhecida(s); forma do apêndice(s) da pétala(s) desconhecida(s); cor da pétala(s) desconhecida(s);
posição dos estame(s) fauce da corola desconhecida(s); posição do pistilo(s) e estame(s) na(s) antese desconhecida(s).

Forma de Vida
Erva

Substrato
Epífita, Terrícola

DISTRIBUIÇÃO

Nativa, não é endêmica do Brasil

Domínios Fitogeográficos
Amazônia

Tipos de Vegetação
Campo de Altitude

Distribuição Geográfica
Ocorrências confirmadas
Norte (Amazonas)

MATERIAL TESTEMUNHO

C. Farney, 856, RB, 236603, ,  (RB00653631), Amazonas
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Angiospermas Bromeliaceae A.Juss.

Vriesea marceloi Versieux &
T.M.Machado
DESCRIÇÃO

Caule: propagação vegetativa(s) por broto(s) lateral(ais). Folha: roseta(s) tubulosa(s); forma da lâmina(s) linear(es);
largura da lâmina(s) 1.5 a(s) 5 cm; ápice(s) da lâmina(s) obtuso(s); maculada(s) no ápice(s) sim. Inflorescência: tipo de
ramificação(ções) racemo(s) duplo(s); posição ereta(s); posição das flor(es) na(s) raque dística(s); posição das flor(es) na(s)
antese subereta(s); posição das flor(es) secunda(s); ápice(s) das bráctea(s) floral(ais) encurvado(s); carena(s) das bráctea(s)
floral(ais) ausente(s); cor das bráctea(s) floral(ais) castanha. Flor: forma da pétala(s) linear(es); forma do apêndice(s) da
pétala(s) agudo(s); cor da pétala(s) amarelada; posição dos estame(s) fauce da corola exserto(s); posição do pistilo(s) e
estame(s) na(s) antese parte inferior(es) da corola.

Forma de Vida
Erva

Substrato
Rupícola

DISTRIBUIÇÃO

Nativa, é endêmica do Brasil

Domínios Fitogeográficos
Cerrado

Tipos de Vegetação
Campo Rupestre

Distribuição Geográfica
Ocorrências confirmadas
Sudeste (Minas Gerais)

MATERIAL TESTEMUNHO

Vasconcelos, M.F., s.n., BHCB, 52562, Minas Gerais, Typus

IMAGENS DE CAMPO/ILUSTRAÇÕES
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Angiospermas Bromeliaceae A.Juss.

Figura 1: Vriesea marceloi Versieux & T.M.Machado
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Angiospermas Bromeliaceae A.Juss.

Vriesea medusa Versieux
DESCRIÇÃO

Caule: propagação vegetativa(s) por broto(s) lateral(ais). Folha: roseta(s) infundibuliforme(s); forma da lâmina(s) linear(es);
largura da lâmina(s) mais de 5 cm; ápice(s) da lâmina(s) agudo(s)/obtuso(s); maculada(s) no ápice(s) sim. Inflorescência:
tipo de ramificação(ções) racemo(s) duplo(s); posição ereta(s); posição das flor(es) na(s) raque dística(s); posição das flor(es)
na(s) antese subereta(s); posição das flor(es) secunda(s); ápice(s) das bráctea(s) floral(ais) encurvado(s); carena(s) das
bráctea(s) floral(ais) próxima(s) do ápice(s); cor das bráctea(s) floral(ais) base verde ou amarela e ápice(s) vermelho. Flor:
forma da pétala(s) obovada(s); forma do apêndice(s) da pétala(s) agudo(s); cor da pétala(s) amarela; posição dos estame(s)
fauce da corola exserto(s); posição do pistilo(s) e estame(s) na(s) antese radial(ais)/parte inferior(es) da corola.

Forma de Vida
Erva

Substrato
Rupícola

DISTRIBUIÇÃO

Nativa, é endêmica do Brasil

Domínios Fitogeográficos
Cerrado

Tipos de Vegetação
Campo Rupestre

Distribuição Geográfica
Ocorrências confirmadas
Sudeste (Minas Gerais)

MATERIAL TESTEMUNHO

Versieux, L.M. et al., 330, R, 211314,  (R000211314), SP, 396884,  (SP001830), SP, 396884a,  (SP001831), Minas Gerais,
Typus

IMAGENS DE CAMPO/ILUSTRAÇÕES

Figura 1: Vriesea medusa Versieux
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Angiospermas Bromeliaceae A.Juss.

Figura 2: Vriesea medusa Versieux

Figura 3: Vriesea medusa Versieux
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Angiospermas Bromeliaceae A.Juss.

Vriesea menescalii E.Pereira & Leme
DESCRIÇÃO

Caule: propagação vegetativa(s) por broto(s) lateral(ais). Folha: roseta(s) infundibuliforme(s); forma da lâmina(s) linear(es);
largura da lâmina(s) 1.5 a(s) 5 cm; ápice(s) da lâmina(s) arredondado(s)/apiculado(s); maculada(s) no ápice(s) não.
Inflorescência: tipo de ramificação(ções) racemo(s) duplo(s); posição ereta(s); posição das flor(es) na(s) raque dística(s);
posição das flor(es) na(s) antese subereta(s); posição das flor(es) não secunda(s); ápice(s) das bráctea(s) floral(ais)
encurvado(s); carena(s) das bráctea(s) floral(ais) em todo(s) o dorso; cor das bráctea(s) floral(ais) vermelha. Flor: forma
da pétala(s) linear(es); forma do apêndice(s) da pétala(s) agudo(s); cor da pétala(s) branca; posição dos estame(s) fauce da
corola exserto(s); posição do pistilo(s) e estame(s) na(s) antese desconhecida(s).

Forma de Vida
Erva

Substrato
Epífita

DISTRIBUIÇÃO

Nativa, é endêmica do Brasil

Domínios Fitogeográficos
Mata Atlântica

Tipos de Vegetação
Floresta Ombrófila (Floresta Pluvial)

Distribuição Geográfica
Ocorrências confirmadas
Sudeste (Espírito Santo)

MATERIAL TESTEMUNHO

L. Kollmann, 5421, MBML (MBML016113), Espírito Santo
E.M.C. Leme, Leme, E.M.C., RB, 234819,  (RB00287255), Espírito Santo, Typus
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Angiospermas Bromeliaceae A.Juss.

Vriesea michaelii W.Weber
DESCRIÇÃO

Caule: propagação vegetativa(s) por broto(s) lateral(ais). Folha: roseta(s) infundibuliforme(s); forma da lâmina(s)
estreito(s) oblonga(s); largura da lâmina(s) 1.5 a(s) 5 cm; ápice(s) da lâmina(s) acuminado(s); maculada(s) no ápice(s) não.
Inflorescência: tipo de ramificação(ções) simples; posição subereta(s); posição das flor(es) na(s) raque dística(s); posição das
flor(es) na(s) antese subereta(s); posição das flor(es) não secunda(s); ápice(s) das bráctea(s) floral(ais) encurvado(s); carena(s)
das bráctea(s) floral(ais) em todo(s) o dorso; cor das bráctea(s) floral(ais) amarela. Flor: forma da pétala(s) obovada(s);
forma do apêndice(s) da pétala(s) obtuso(s); cor da pétala(s) amarela; posição dos estame(s) fauce da corola exserto(s);
posição do pistilo(s) e estame(s) na(s) antese desconhecida(s).

Forma de Vida
Erva

Substrato
Epífita

DISTRIBUIÇÃO

Nativa, é endêmica do Brasil

Domínios Fitogeográficos
Mata Atlântica

Tipos de Vegetação
Floresta Ombrófila (Floresta Pluvial)

Distribuição Geográfica
Ocorrências confirmadas
Sudeste (Rio de Janeiro)

MATERIAL TESTEMUNHO

Bleher, A., s.n., HAL, Rio de Janeiro, Typus
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Angiospermas Bromeliaceae A.Juss.

Vriesea microrachis J.Gomes-da-Silva &
A.F.Costa
DESCRIÇÃO

Caule: propagação vegetativa(s) por estolão. Folha: roseta(s) utricular(es); forma da lâmina(s) linear(es) triangular(es);
largura da lâmina(s) 1.5 a(s) 5 cm; ápice(s) da lâmina(s) agudo(s); maculada(s) no ápice(s) não. Inflorescência: tipo de
ramificação(ções) racemo(s) triplo; posição ereta(s); posição das flor(es) na(s) raque polística(s); posição das flor(es) na(s)
antese subereta(s); posição das flor(es) não secunda(s); ápice(s) das bráctea(s) floral(ais) reto(s); carena(s) das bráctea(s)
floral(ais) ausente(s); cor das bráctea(s) floral(ais) verde. Flor: forma da pétala(s) linear(es); forma do apêndice(s) da
pétala(s) agudo(s); cor da pétala(s) branca; posição dos estame(s) fauce da corola exserto(s); posição do pistilo(s) e estame(s)
na(s) antese radial(ais).

Forma de Vida
Erva

Substrato
Epífita

DISTRIBUIÇÃO

Nativa, é endêmica do Brasil

Domínios Fitogeográficos
Mata Atlântica

Tipos de Vegetação
Floresta Ombrófila (Floresta Pluvial)

MATERIAL TESTEMUNHO

Gomes-da-Silva, J., 51, R, 211744,  (R000211744), Typus

BIBLIOGRAFIA

Gomes-da-Silva, J., Costa, A.F., 2011. A taxonomic revision of Vriesea corcovadensis group (Bromeliaceae: Tillandsioideae)
with description of two new species. Syst. Bot. 36, 291–309.
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Angiospermas Bromeliaceae A.Juss.

Vriesea mimosoensis D.R.Couto, Kessous
& A.F.Costa
DESCRIÇÃO

Caule: propagação vegetativa(s) por broto(s) lateral(ais). Folha: roseta(s) funiforme(s); forma da lâmina(s) linear(es); largura
da lâmina(s) 1.5 a(s) 5 cm; ápice(s) da lâmina(s) acuminado(s)/apiculado(s); maculada(s) no ápice(s) não. Inflorescência: tipo
de ramificação(ções) simples; posição ereta(s); posição das flor(es) na(s) raque dística(s); posição das flor(es) na(s) antese
subereta(s); posição das flor(es) não secunda(s); ápice(s) das bráctea(s) floral(ais) encurvado(s); carena(s) das bráctea(s)
floral(ais) próxima(s) do ápice(s); cor das bráctea(s) floral(ais) base vermelha e ápice(s) amarelo ou verde. Flor: forma da
pétala(s) linear(es); forma do apêndice(s) da pétala(s) agudo(s); cor da pétala(s) amarela com ápice(s) verde; posição dos
estame(s) fauce da corola exserto(s); posição do pistilo(s) e estame(s) na(s) antese parte superior(es) da corola.

Forma de Vida
Erva

Substrato
Epífita, Terrícola

DISTRIBUIÇÃO

Nativa, é endêmica do Brasil

Domínios Fitogeográficos
Mata Atlântica

Tipos de Vegetação
Floresta Ombrófila (Floresta Pluvial)

Distribuição Geográfica
Ocorrências confirmadas
Sudeste (Espírito Santo)

MATERIAL TESTEMUNHO

V.C. Manhães, 33, MBML, Espírito Santo, Typus
D.R. Couto & F.C. Guerra-Júnior, 3241, R, Espírito Santo, Typus

IMAGENS DE CAMPO/ILUSTRAÇÕES
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Angiospermas Bromeliaceae A.Juss.

Figura 1: Vriesea mimosoensis D.R.Couto, Kessous & A.F.Costa

Figura 2: Vriesea mimosoensis D.R.Couto, Kessous & A.F.Costa

Figura 3: Vriesea mimosoensis D.R.Couto, Kessous & A.F.Costa

BIBLIOGRAFIA

Couto D.R., Kessous I.M. & Costa A.F. 2020. A new species of Vriesea (Bromeliaceae) from Pedra dos Pontões, Espírito Santo,
Brazil: an area of endemism for Bromeliaceae at Atlantic Forest. Phytotaxa 433(2): 167–173.
Gouda, E.J., Butcher, D., Gouda, K. [cont. updated]. Encyclopaedia of Bromeliads. Version 4 (2018). <http://bromeliad.nl/
encyclopedia/>.
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Angiospermas Bromeliaceae A.Juss.

Vriesea minarum L.B.Sm.
Tem como sinônimo
heterotípico Vriesea citrina L.B.Sm.
heterotípico Vriesea ouroensis W.Weber

DESCRIÇÃO

Caule: propagação vegetativa(s) por broto(s) lateral(ais). Folha: roseta(s) tubulosa(s); forma da lâmina(s) estreito(s)
oblonga(s); largura da lâmina(s) 1.5 a(s) 5 cm/mais de 5 cm; ápice(s) da lâmina(s) agudo(s)/acuminado(s); maculada(s) no
ápice(s) não. Inflorescência: tipo de ramificação(ções) simples/racemo(s) duplo(s); posição ereta(s); posição das flor(es)
na(s) raque dística(s); posição das flor(es) na(s) antese subereta(s)/patente(s); posição das flor(es) não secunda(s); ápice(s)
das bráctea(s) floral(ais) reto(s); carena(s) das bráctea(s) floral(ais) ausente(s); cor das bráctea(s) floral(ais) verde. Flor:
forma da pétala(s) estreito(s) oblonga(s); forma do apêndice(s) da pétala(s) agudo(s); cor da pétala(s) amarela; posição dos
estame(s) fauce da corola incluso(s); posição do pistilo(s) e estame(s) na(s) antese parte inferior(es) da corola.

DESCRIÇÃO ADICIONAL

ERVA terrestre a rupícola, heliófila, 39,5-73,0 cm de comprimento quando florida, crescendo por meio de brotos laterais
em meio as folhas. FOLHAS ca. 15, eretas a suberetas, formando roseta tubulosa; bainha elíptica 8,5-12,0 x 4,0-8,0 cm,
verde a castanho-clara em ambas as faces, estas densamente lepidotas; lâmina estreito-oblonga, 11,5-17,0 x 4,0-6,5 cm, de
completamente verdeclara a verde-amarelada ficando avermelhada para o ápice, face abaxial com tricomas próximo a bainha
diminuindo em número em direção ao ápice face adaxial com tricomas diminutos e muito esparsos, ápice agudo a acuminado.
INFLORESCÊNCIA 32,0- 69,5 cm, simples ou composta, 7 a 43 flores, dísticas, patentes a suberetas, não secundas; pedúnculo
ereto, reto a levemente anguloso, 24, 5-35, 5 cm de comprimento, 0,3-0,7 cm de diâmetro, arroxeado, glabro, brácteas do
pedúnculo eretas, verde-arroxeadas, inferiores igualando o comprimento do entrenó, superiores igualando a muito mais curtas
que os entrenós; ramos laterais até 3, 11,0-13,5 cm eretos a suberetos, retos a levemente angulosos, com 6 a 10 flores, dísticas,
suberetas a patentes, não secundas; brácteas primárias mais curtas que o pedúnculo dos ramos laterais; pedúnculo do ramos
laterais, 3,5-4,5 cm de comprimento, 0,2-0,3 cm de diâmetro, arroxeado, com até uma bráctea estéril na base. BRÁCTEAS
FLORAIS decurrentes, ovadas a largo-ovadas, ápice obtuso, 1,4-2,5 x 1,2-2,4 cm, sem carena, de completamente verdes ou
apresentando nuances vinosas na base ou ainda completamente vinosas, muito mais curtas do que as sépalas, com substância
oleaginóide de odor sui generis em seu interior, lepidotas na face adaxial e glabras na abaxial, pouco plicadas quando secas.
FLORES de antese diurna, sem odor perceptível; pedicelo totalmente verde a amarelado para o ápice, ca. 0,8 cm de comprimento,
ca. 0,8 cm de diâmetro; cálice com sépalas elípticas, ápice obtuso, 2,2-3,0 x 1,2-1,3 cm, ca. 0,5 cm na base, amarelas, sem carena;
corola tubulosa com uma leve constricção próximo a fauce, simétrica, sendo uma pétala abaxial e duas adaxiais, pétalas estreito-
oblongas, ápice emarginado, levemente recurvadas na antese, 3,2-4,0 x 0,6-1,5 cm, ca. 0,3 cm na base, amarelas, conatas por ca.
0,1 cm na base, apêndices ca. 0,6-0,7 x 0,2-0,3 cm, adnatos à base das pétalas ca. 0,2 cm, com a parte livre muito largo-ovada;
estames radiais na inserção com a parte distal descendente convergindo para um mesmo lado da corola, filetes 2,7-3,0 cm, não
alargados em direção ao ápice, achatados dorso-ventralmente, adnatos à base das pétalas, amarelos, anteras 0,6-0,7 cm, introrsas,
dorsifixas, igualando a fauce da corola, próximas entre si e expostas lado a lado horizontalmente com as rimas voltadas para cima,
amarelas; estilete ca. 3,1 cm, sigmoide com parte distal descendente, amarelo, estigma tipo lâmina-convoluta, posicionado um
pouco a frente e acima das anteras, amarelo, ovário ca. 0, 3 cm, amarelo esverdeado. FRUTOS não vistos.

Forma de Vida
Erva

Substrato
Rupícola, Terrícola

DISTRIBUIÇÃO

Nativa, é endêmica do Brasil

Domínios Fitogeográficos
Mata Atlântica
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Angiospermas Bromeliaceae A.Juss.

Tipos de Vegetação
Campo Rupestre

Distribuição Geográfica
Ocorrências confirmadas
Sudeste (Minas Gerais)

MATERIAL TESTEMUNHO

H.S. Irwin, 30248, NY,  (NY00873394), Minas Gerais

IMAGENS DE CAMPO/ILUSTRAÇÕES

Figura 1: Vriesea minarum L.B.Sm.

Figura 2: Vriesea minarum L.B.Sm.

BIBLIOGRAFIA

Moura, R.  2011. Revisão taxonômica do grupo Vriesea platynema Gauch. (Bromeliaceae). Tese de Doutorado. Museu Nacional,
Universidade Federal do Rio de Janeiro.
Versiaux, L.M. 2005. Broméliáceas de Minas Gerais: catálogo, distribuição geográfica e conservação. Dissertação de mestrado
em Ciências Biológicas (Botânica), Universidade Federal do Rio de Janeiro, Rio de Janeiro. 234p.
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Angiospermas Bromeliaceae A.Juss.

Vriesea minor (L.B.Sm.) Leme
Tem como sinônimo
basiônimo Vriesea bituminosa  var.  minor L.B.Sm.

DESCRIÇÃO

Caule: propagação vegetativa(s) por broto(s) lateral(ais). Folha: roseta(s) infundibuliforme(s); forma da lâmina(s)
lanceolada(s)/estreito(s) oblonga(s); largura da lâmina(s) 1.5 a(s) 5 cm/mais de 5 cm; ápice(s) da lâmina(s) agudo(s)/obtuso(s);
maculada(s) no ápice(s) sim/não. Inflorescência: tipo de ramificação(ções) simples; posição ereta(s); posição das flor(es)
na(s) raque dística(s); posição das flor(es) na(s) antese patente(s); posição das flor(es) não secunda(s); ápice(s) das bráctea(s)
floral(ais) reto(s); carena(s) das bráctea(s) floral(ais) ausente(s); cor das bráctea(s) floral(ais) vermelha/amarela/maculada(s).
Flor: forma da pétala(s) obovada(s); forma do apêndice(s) da pétala(s) agudo(s); cor da pétala(s) amarela; posição dos
estame(s) fauce da corola incluso(s); posição do pistilo(s) e estame(s) na(s) antese parte inferior(es) da corola.

DESCRIÇÃO ADICIONAL

ERVA rupícola, heliófila, 90,0-170,0 cm de comprimento quando florida, crescendo por meio de brotos laterais em meio as
folhas. FOLHAS ca. 20, suberetas, formando roseta infundibuliforme; bainha elíptica, 12,5-18,0 x 7,5-13,0 cm, castanho-
escura na base na face abaxial e mais clara na face adaxial, verde em direção a parte superior, na face abaxial com ou sem
máculas vináceas, na face adaxial adensamento de máculas na transição para a lâmina, ambas as faces densamente lepidotas;
lâmina estreito-oblonga a lanceolada, 20,0-40,0 x 4,0- 8,0 cm, verde a verde-amarelada, com diferentes adensamentos de
máculas purpúreas principalmente na face abaxial, ápice raramente avermelhado, face abaxial com tricomas próximo a bainha
desaparecendo em direção ao ápice, face adaxial com tricomas diminutos e muito esparsos, ápice agudo a obtuso, apiculado.
INFLORESCÊNCIA 77,5-155,0 cm, 5,0-6,5 cm de maior distância entre as sépalas, coberta com substância betuminóide de odor
balsâmico, simples, com ou sem torção helicoidal, 18-35 flores, dísticas, patentes, não secundas; pedúnculo ereto, reto a sigmoide,
63,5-128,0 cm de comprimento, ca. 1,0 cm de diâmetro, verde a avermelhado, glabro, brácteas do pedúnculo eretas, imbricadas,
inferiores lanceoladas e superiores ovadas, verdes a avermelhadas ou vináceas, com ou sem pontuações vermelhas; raque ereta,
reta, 10,0-25,0 cm de comprimento, ca. 0,5 cm de diâmetro, verde a acastanhada próximo as aurículas, glabras. BRÁCTEAS
FLORAIS decurrentes, ovadas a muito largo-ovadas, ápice agudo a obtuso, 1,8-3,0 x 1,8-3,0 cm, sem carena, avermelhadas ou
amarelas, com ou sem margem e base castanhas, como ou sem pontuações vermelhas, mais curtas a igualando o comprimento das
sépalas, com substância betuminóide de odor sui generis em seu interior, lepidotas na face adaxial e glabras na abaxial, plicadas
quando secas. FLORES de antese noturna, com odor aliáceo; pedicelo verde a verde-avermelhado, ca. 1,0 cm de comprimento,
1,0-1,1 cm de diâmetro; cálice com sépalas elípticas a obovadas, ápice obtuso, 2,0-3,0 x 1,1-1,9 cm, 0,7-1,0 cm na base, amarelas,
com ou sem máculas vermelhas próximo ao ápice, sem carena; corola campanulada, simétrica, sendo uma pétala abaxial e duas
adaxiais, pétalas obovadas, ápice emarginado, levemente recurvadas na antese, 4,0-4,5 x 1,7-1,9 cm ca. 0,7 cm na base, amarelas,
conatas por 0,2-0,4 cm na base, apêndices 1,0-1,4 x 0,3-0,4 cm, adnatos à base das pétalas 0,3-0,6 cm, com a parte livre ovada;
estames radiais na inserção com a parte distal descendente convergindo para um mesmo lado da corola, filetes 1,6-3,0 cm,
alargados em direção ao ápice, achatados dorso-ventralmente, adnatos à base das pétalas, amarelos, anteras 1, 0-1, 3 cm, introrsas,
dorsifixas, igualando a fauce da corola, próximas entre si e expostas lado a lado horizontalmente com as aberturas voltadas para
cima, amarelas; estilete ca. 3, 0 cm, sigmoide com parte distal descendente amarelo, estigma tipo lâmina-convoluta, posicionado
um pouco a frente e acima das anteras, amarelo, ovário 0, 6-0, 7 cm, amareloesverdeado. FRUTOS suberetos a patentes, 3, 5-4, 0
cm; sementes 2, 1-2, 5 cm.

Forma de Vida
Erva

Substrato
Rupícola

DISTRIBUIÇÃO

Nativa, é endêmica do Brasil

Domínios Fitogeográficos
Mata Atlântica
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Angiospermas Bromeliaceae A.Juss.

Tipos de Vegetação
Campo Rupestre

Distribuição Geográfica
Ocorrências confirmadas
Sudeste (Minas Gerais)

MATERIAL TESTEMUNHO

Pereira, E., 2861, RB, 97988,  (RB00566016), RB, 97988,  (RB00287269), US, HB, Minas Gerais, Typus

IMAGENS DE CAMPO/ILUSTRAÇÕES

Figura 1: Vriesea minor (L.B.Sm.) Leme

BIBLIOGRAFIA

Moura, R.  2011. Revisão taxonômica do grupo Vriesea platynema Gauch. (Bromeliaceae). Tese de Doutorado. Museu Nacional,
Universidade Federal do Rio de Janeiro.
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Angiospermas Bromeliaceae A.Juss.

Vriesea minuta Leme
DESCRIÇÃO

Caule: propagação vegetativa(s) por broto(s) lateral(ais). Folha: roseta(s) infundibuliforme(s); forma da lâmina(s) estreito(s)
oblonga(s); largura da lâmina(s) 1.5 a(s) 5 cm; ápice(s) da lâmina(s) agudo(s)/obtuso(s); maculada(s) no ápice(s) sim.
Inflorescência: tipo de ramificação(ções) simples; posição ereta(s); posição das flor(es) na(s) raque dística(s); posição das
flor(es) na(s) antese subereta(s)/patente(s); posição das flor(es) secunda(s); ápice(s) das bráctea(s) floral(ais) reto(s); carena(s)
das bráctea(s) floral(ais) ausente(s); cor das bráctea(s) floral(ais) verde. Flor: forma da pétala(s) elíptica(s); forma do
apêndice(s) da pétala(s) agudo(s); cor da pétala(s) amarela; posição dos estame(s) fauce da corola incluso(s); posição do
pistilo(s) e estame(s) na(s) antese parte inferior(es) da corola.

DESCRIÇÃO ADICIONAL

ERVA epífita, umbrófila, 40,0-60,0 cm de comprimento quando florida, crescendo por meio de brotos laterais em meio as folhas.
FOLHAS ca. 20 suberetas a arqueadas, formando roseta infundibuliforme; bainha elíptica, 6,0-8,0 x 5,0-6,0 cm, de castanho-clara
na face adaxial e castanho-escura na face abaxial a castanho-clara em ambas as faces, na face abaxial purpúrea próximo da parte
superior, ambas densamente lepidotas; lâmina estreito-oblonga, 15,0-25,0 x 3,0-4,0 cm, verde na face adaxial e purpúrea na face
abaxial sendo recoberta por uma densa camada branco-cerosa, ápice com mácula purpúrea, face abaxial com tricomas próximo
a bainha diminuindo em número em direção ao ápice, face adaxial com tricomas diminutos e muito esparsos, ápice de agudo a
obtuso, brevemente apiculado. INFLORESCÊNCIA 32,0-60,0 cm, 5,0-8,0 cm de maior distância entre as sépalas, simples, 8-14
flores, dísticas, suberetas a patentes, não secundas; pedúnculo, ereto, reto a sigmoide, 22,0-45,0 cm de comprimento, 0,4-0,6 cm
de diâmetro, purpúreo, glabro, brácteas do pedúnculo eretas, igualando ou ligeiramente mais longas que os entrenós, ovadas,
purpúreo-escuras em direção a base, verde próximo ao ápice; raque ereta, reta, 9,5-14,0 cm de comprimento, 0,2-0,4 cm de
diâmetro, purpúrea, glabra. BRÁCTEAS FLORAIS decurrentes, largo-ovadas, ápice obtuso, 2,2-3,0 x 2,7-2,8 cm, sem carena,
esverdeadas com leve nuance púrpura para o ápice, mais curtas que as sépalas, com substância oleaginóide de odor sui generis
em seu interior, lepidotas na face adaxial e glabras na abaxial, lisas a pouco plicadas quando secas. FLORES de antese noturna,
com odor aliáceo; pedicelo verde 0,5-1,0 cm de comprimento, 0,7-0,8 cm de diâmetro; cálice com sépalas elípticas, ápice obtuso,
2,6-2,7 x 1,5-1,7 cm, ca. 0,9 cm na base, verdes, sem carena; corola campanulada, simétrica, sendo uma pétala abaxial e duas
adaxiais, pétalas elípticas, ápice obtuso, levemente recurvadas na antese, 3,1-3,5 x 1,6-1,7 cm, ca. 0,8 cm na base, amarelas com
finas linhas púrpuras próximo ao ápice, conatas na base por ca. 0,4 cm, apêndices 0,8-1,2 x 0,2-0,3 cm, adnatos à base das pétalas
0, 3cm, com a parte livre ovada; estames radiais na inserção com a parte distal descendente convergindo para um mesmo lado
da corola, filetes ca. 1,6 cm, alargados em direção ao ápice, achatados dorso-ventralmente, adnatos à base das pétalas, amarelos,
anteras 0,7-0,9 cm, introrsas, dorsifixas, igualando a fauce da corola, próximas entre si e expostas lado a lado horizontalmente
com as rimas voltadas para cima, amarelas; estilete ca. 2,0 cm, sigmoide com parte distal descendente, amarelo, estigma tipo
lâmina-convoluta, posicionado um pouco a frente e acima das anteras, amarelo a púrpura, ovário ca. 0,6 cm, verde. FRUTOS
patentes, 4,8-5,2 cm; sementes ca. 2,5 cm.

Forma de Vida
Erva

Substrato
Epífita

DISTRIBUIÇÃO

Nativa, é endêmica do Brasil

Domínios Fitogeográficos
Mata Atlântica

Tipos de Vegetação
Floresta Ombrófila (Floresta Pluvial)

Distribuição Geográfica
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Angiospermas Bromeliaceae A.Juss.

Ocorrências confirmadas
Nordeste (Bahia)

MATERIAL TESTEMUNHO

A.M. Carvalho, 3293, CEPEC,  (CEPEC00049541), Bahia, Typus
E.M.C. Leme, 2995, HB, Bahia, Typus
A.M. Amorim, 473, CEPEC, Bahia, Typus
A.M. Carvalho, 3293, CEPEC,  (CEPEC00049541), Bahia

IMAGENS DE CAMPO/ILUSTRAÇÕES

Figura 1: Vriesea minuta Leme

Figura 2: Vriesea minuta Leme

BIBLIOGRAFIA

Moura, R.  2011. Revisão taxonômica do grupo Vriesea platynema Gauch. (Bromeliaceae). Tese de Doutorado. Museu Nacional,
Universidade Federal do Rio de Janeiro.
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Angiospermas Bromeliaceae A.Juss.

Vriesea minutiflora Leme
DESCRIÇÃO

Caule: propagação vegetativa(s) por broto(s) lateral(ais). Folha: roseta(s) funiforme(s); forma da lâmina(s) linear(es); largura
da lâmina(s) 1.5 a(s) 5 cm; ápice(s) da lâmina(s) arredondado(s)/apiculado(s); maculada(s) no ápice(s) não. Inflorescência:
tipo de ramificação(ções) racemo(s) duplo(s); posição subereta(s); posição das flor(es) na(s) raque dística(s); posição das
flor(es) na(s) antese subereta(s); posição das flor(es) secunda(s); ápice(s) das bráctea(s) floral(ais) encurvado(s)/reto(s);
carena(s) das bráctea(s) floral(ais) em todo(s) o dorso; cor das bráctea(s) floral(ais) castanha/estramínea. Flor: forma da
pétala(s) obovada(s); forma do apêndice(s) da pétala(s) agudo(s)/denteado(s); cor da pétala(s) amarela; posição dos estame(s)
fauce da corola incluso(s); posição do pistilo(s) e estame(s) na(s) antese radial(ais).

Forma de Vida
Erva

Substrato
Epífita

DISTRIBUIÇÃO

Nativa, é endêmica do Brasil

Domínios Fitogeográficos
Mata Atlântica

Tipos de Vegetação
Floresta Ombrófila (Floresta Pluvial)

Distribuição Geográfica
Ocorrências confirmadas
Nordeste (Bahia)

MATERIAL TESTEMUNHO

E.M.C. Leme, 7063, RB, 553946,  (RB00846760), Bahia, Typus
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Angiospermas Bromeliaceae A.Juss.

Vriesea mitoura L.B.Sm.
DESCRIÇÃO

Caule: propagação vegetativa(s) por broto(s) lateral(ais). Folha: roseta(s) fasciculada(s); forma da lâmina(s) estrito(s)
triangular(es); largura da lâmina(s) até 1.5 cm; ápice(s) da lâmina(s) atenuado(s); maculada(s) no ápice(s) não.
Inflorescência: tipo de ramificação(ções) simples; posição subereta(s); posição das flor(es) na(s) raque dística(s); posição
das flor(es) na(s) antese subereta(s); posição das flor(es) não secunda(s); ápice(s) das bráctea(s) floral(ais) encurvado(s);
carena(s) das bráctea(s) floral(ais) ausente(s); cor das bráctea(s) floral(ais) vermelha vinácea. Flor: forma da pétala(s)
desconhecida(s); forma do apêndice(s) da pétala(s) desconhecida(s); cor da pétala(s) verde; posição dos estame(s) fauce da
corola desconhecida(s); posição do pistilo(s) e estame(s) na(s) antese desconhecida(s).

Forma de Vida
Erva

Substrato
Rupícola

DISTRIBUIÇÃO

Nativa, não é endêmica do Brasil

Domínios Fitogeográficos
Amazônia

Tipos de Vegetação
Floresta de Terra Firme

Distribuição Geográfica
Ocorrências confirmadas
Norte (Amazonas)

MATERIAL TESTEMUNHO

da Silva, N. T., 60945, NY,  (NY00247389), NY,  (NY02331732), US,  (US00091197), Amazonas, Typus
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Angiospermas Bromeliaceae A.Juss.

Vriesea modesta Mez
DESCRIÇÃO

Caule: propagação vegetativa(s) por broto(s) lateral(ais). Folha: roseta(s) infundibuliforme(s); forma da lâmina(s) linear(es);
largura da lâmina(s) 1.5 a(s) 5 cm; ápice(s) da lâmina(s) agudo(s)/apiculado(s); maculada(s) no ápice(s) não. Inflorescência:
tipo de ramificação(ções) simples; posição subereta(s); posição das flor(es) na(s) raque dística(s); posição das flor(es) na(s)
antese ereta(s)/subereta(s); posição das flor(es) secunda(s); ápice(s) das bráctea(s) floral(ais) encurvado(s); carena(s) das
bráctea(s) floral(ais) em todo(s) o dorso; cor das bráctea(s) floral(ais) vermelha. Flor: forma da pétala(s) linear(es); forma do
apêndice(s) da pétala(s) desconhecida(s); cor da pétala(s) amarela; posição dos estame(s) fauce da corola exserto(s); posição
do pistilo(s) e estame(s) na(s) antese parte superior(es) da corola.

Forma de Vida
Erva

Substrato
Epífita

DISTRIBUIÇÃO

Nativa, é endêmica do Brasil

Domínios Fitogeográficos
Mata Atlântica

Tipos de Vegetação
Floresta Ombrófila (Floresta Pluvial)

Distribuição Geográfica
Ocorrências confirmadas
Sudeste (Espírito Santo, Rio de Janeiro)

MATERIAL TESTEMUNHO

Magalhães, H., 1020, R, 173705,  (R000173705), R, 173705a,  (R000173705a), R, 173705b,  (R000173705b), Minas
Gerais, Typus

IMAGENS DE CAMPO/ILUSTRAÇÕES

Figura 1: Vriesea modesta Mez
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Angiospermas Bromeliaceae A.Juss.

Figura 2: Vriesea modesta Mez
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Angiospermas Bromeliaceae A.Juss.

Vriesea mollis Leme
DESCRIÇÃO

Caule: propagação vegetativa(s) por broto(s) lateral(ais). Folha: roseta(s) funiforme(s); forma da lâmina(s) linear(es);
largura da lâmina(s) 1.5 a(s) 5 cm; ápice(s) da lâmina(s) acuminado(s); maculada(s) no ápice(s) não. Inflorescência: tipo
de ramificação(ções) racemo(s) duplo(s); posição ereta(s); posição das flor(es) na(s) raque dística(s); posição das flor(es)
na(s) antese subereta(s); posição das flor(es) não secunda(s); ápice(s) das bráctea(s) floral(ais) encurvado(s); carena(s) das
bráctea(s) floral(ais) próxima(s) do ápice(s); cor das bráctea(s) floral(ais) amarela/verde. Flor: forma da pétala(s) linear(es);
forma do apêndice(s) da pétala(s) denteado(s); cor da pétala(s) amarela/verde; posição dos estame(s) fauce da corola
exserto(s); posição do pistilo(s) e estame(s) na(s) antese desconhecida(s).

Forma de Vida
Erva

Substrato
Epífita

DISTRIBUIÇÃO

Nativa, é endêmica do Brasil

Domínios Fitogeográficos
Mata Atlântica

Tipos de Vegetação
Floresta Ombrófila (Floresta Pluvial)

Distribuição Geográfica
Ocorrências confirmadas
Sudeste (Espírito Santo, Rio de Janeiro)

MATERIAL TESTEMUNHO

L.K.C. Araujo, s.n., RB, 407905,  (RB00288213), Rio de Janeiro, Typus
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Angiospermas Bromeliaceae A.Juss.

Vriesea morrenii Wawra
Este tratamento é composto pelos seguintes táxons: Vriesea morrenii, .

Tem como sinônimo
homotípico Tillandsia morrenii (Wawra) Baker
homotípico Vriesea morreni Wawra
heterotípico Tillandsia segregata E.Pereira
heterotípico Vriesea morrenii  var.  disticha Wawra

DESCRIÇÃO

Caule: propagação vegetativa(s) por broto(s) lateral(ais). Folha: roseta(s) infundibuliforme(s); forma da lâmina(s) linear(es);
largura da lâmina(s) mais de 5 cm; ápice(s) da lâmina(s) arredondado(s)/apiculado(s); maculada(s) no ápice(s) não.
Inflorescência: tipo de ramificação(ções) racemo(s) duplo(s); posição ereta(s); posição das flor(es) na(s) raque dística(s);
posição das flor(es) na(s) antese subereta(s); posição das flor(es) secunda(s); ápice(s) das bráctea(s) floral(ais) reto(s);
carena(s) das bráctea(s) floral(ais) ausente(s); cor das bráctea(s) floral(ais) rósea/castanha. Flor: forma da pétala(s)
linear(es); forma do apêndice(s) da pétala(s) desconhecida(s); cor da pétala(s) verde/amarelada; posição dos estame(s) fauce
da corola incluso(s); posição do pistilo(s) e estame(s) na(s) antese desconhecida(s).

Forma de Vida
Erva

Substrato
Epífita

DISTRIBUIÇÃO

Nativa, é endêmica do Brasil

Domínios Fitogeográficos
Mata Atlântica

Tipos de Vegetação
Floresta Ombrófila (Floresta Pluvial)

Distribuição Geográfica
Ocorrências confirmadas
Sudeste (Espírito Santo, Rio de Janeiro)

MATERIAL TESTEMUNHO

G. Martinelli, 15499, RB, B (B 10 0157392), Rio de Janeiro, Typus
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Angiospermas Bromeliaceae A.Juss.

Vriesea mourae Kessous, B.Neves &
A.F.Costa
DESCRIÇÃO

Caule: propagação vegetativa(s) por broto(s) lateral(ais). Folha: roseta(s) infundibuliforme(s); forma da lâmina(s) linear(es);
largura da lâmina(s) 1.5 a(s) 5 cm/mais de 5 cm; ápice(s) da lâmina(s) acuminado(s)/arredondado(s); maculada(s) no ápice(s)
não. Inflorescência: tipo de ramificação(ções) simples; posição ereta(s); posição das flor(es) na(s) raque dística(s); posição
das flor(es) na(s) antese subereta(s); posição das flor(es) não secunda(s); ápice(s) das bráctea(s) floral(ais) reto(s); carena(s)
das bráctea(s) floral(ais) ausente(s); cor das bráctea(s) floral(ais) base vermelha e ápice(s) amarelo ou verde. Flor: forma da
pétala(s) oblongo(s) lanceolada(s); forma do apêndice(s) da pétala(s) obtuso(s); cor da pétala(s) amarela com ápice(s) verde;
posição dos estame(s) fauce da corola exserto(s); posição do pistilo(s) e estame(s) na(s) antese parte superior(es) da corola.

Forma de Vida
Erva

Substrato
Terrícola

DISTRIBUIÇÃO

Nativa, é endêmica do Brasil

Domínios Fitogeográficos
Mata Atlântica

Tipos de Vegetação
Floresta Ombrófila (Floresta Pluvial)

Distribuição Geográfica
Ocorrências confirmadas
Sudeste (São Paulo)

MATERIAL TESTEMUNHO

Kessous, I.M. & Neves, B., 212, RB,  (RB01395355), RB,  (RB01395746), R, São Paulo, Typus
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Angiospermas Bromeliaceae A.Juss.

Vriesea muelleri Mez
Tem como sinônimo
homotípico Vriesea mülleri Mez

DESCRIÇÃO

Caule: propagação vegetativa(s) por broto(s) lateral(ais). Folha: roseta(s) infundibuliforme(s); forma da lâmina(s)
lanceolada(s); largura da lâmina(s) 1.5 a(s) 5 cm; ápice(s) da lâmina(s) acuminado(s); maculada(s) no ápice(s) sim.
Inflorescência: tipo de ramificação(ções) racemo(s) duplo(s); posição ereta(s)/subereta(s); posição das flor(es) na(s) raque
dística(s); posição das flor(es) na(s) antese subereta(s); posição das flor(es) não secunda(s); ápice(s) das bráctea(s) floral(ais)
reto(s); carena(s) das bráctea(s) floral(ais) próxima(s) do ápice(s); cor das bráctea(s) floral(ais) base verde ou amarela e
ápice(s) vermelho. Flor: forma da pétala(s) linear(es); forma do apêndice(s) da pétala(s) desconhecida(s); cor da pétala(s)
desconhecida(s); posição dos estame(s) fauce da corola desconhecida(s); posição do pistilo(s) e estame(s) na(s) antese
desconhecida(s).

Forma de Vida
Erva

Substrato
Epífita

DISTRIBUIÇÃO

Nativa, é endêmica do Brasil

Domínios Fitogeográficos
Mata Atlântica

Tipos de Vegetação
Floresta Ombrófila (Floresta Pluvial)

Distribuição Geográfica
Ocorrências confirmadas
Sul (Santa Catarina)

MATERIAL TESTEMUNHO

Mueller, F., s.n., B (B 10 0296398), Santa Catarina, Typus
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Angiospermas Bromeliaceae A.Juss.

Vriesea nanuzae Leme
DESCRIÇÃO

Caule: propagação vegetativa(s) por broto(s) lateral(ais). Folha: roseta(s) infundibuliforme(s); forma da lâmina(s) linear(es);
largura da lâmina(s) mais de 5 cm; ápice(s) da lâmina(s) arredondado(s); maculada(s) no ápice(s) sim. Inflorescência: tipo de
ramificação(ções) racemo(s) duplo(s); posição ereta(s); posição das flor(es) na(s) raque dística(s); posição das flor(es) na(s)
antese subereta(s); posição das flor(es) secunda(s); ápice(s) das bráctea(s) floral(ais) encurvado(s); carena(s) das bráctea(s)
floral(ais) próxima(s) do ápice(s); cor das bráctea(s) floral(ais) amarela. Flor: forma da pétala(s) obovada(s); forma do
apêndice(s) da pétala(s) agudo(s)/denteado(s); cor da pétala(s) amarela; posição dos estame(s) fauce da corola incluso(s);
posição do pistilo(s) e estame(s) na(s) antese desconhecida(s).

Forma de Vida
Erva

Substrato
Rupícola

DISTRIBUIÇÃO

Nativa, é endêmica do Brasil

Domínios Fitogeográficos
Cerrado

Tipos de Vegetação
Campo Rupestre

Distribuição Geográfica
Ocorrências confirmadas
Sudeste (Minas Gerais)

MATERIAL TESTEMUNHO

E.M.C. Leme, 1820, HB, Minas Gerais, Typus
G. Martinelli, 18937, RB, ,  (RB01074927), Minas Gerais

IMAGENS DE CAMPO/ILUSTRAÇÕES

Figura 1: Vriesea nanuzae Leme
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Angiospermas Bromeliaceae A.Juss.

Figura 2: Vriesea nanuzae Leme
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Angiospermas Bromeliaceae A.Juss.

Vriesea neoglutinosa Mez
Tem como sinônimo
homotípico Tillandsia glutinosa Mart. ex Schult.f.
homotípico Vriesea glutinosa (Mart. ex Schult. & Schult.f.) Wawra

DESCRIÇÃO

Caule: propagação vegetativa(s) por broto(s) lateral(ais). Folha: roseta(s) infundibuliforme(s); forma da lâmina(s)
triangular(es); largura da lâmina(s) mais de 5 cm; ápice(s) da lâmina(s) agudo(s); maculada(s) no ápice(s) não.
Inflorescência: tipo de ramificação(ções) racemo(s) duplo(s); posição ereta(s)/subereta(s); posição das flor(es) na(s) raque
dística(s); posição das flor(es) na(s) antese patente(s); posição das flor(es) não secunda(s); ápice(s) das bráctea(s) floral(ais)
reto(s); carena(s) das bráctea(s) floral(ais) próxima(s) do ápice(s); cor das bráctea(s) floral(ais) vermelha/base vermelha e
ápice(s) amarelo ou verde. Flor: forma da pétala(s) oblongo(s) lanceolada(s); forma do apêndice(s) da pétala(s) agudo(s); cor
da pétala(s) amarela; posição dos estame(s) fauce da corola exserto(s); posição do pistilo(s) e estame(s) na(s) antese parte
superior(es) da corola.

DESCRIÇÃO ADICIONAL

Vriesea neoglutinosa é morfologicamente muito próxima a V. procera com a qual é frequentemente confundida, especialmente
nas restingas. As principais diferenças são a posição das folhas (suberetas vs. recurvadas), postura transversal das pétalas
(fortemente recurvadas vs. muito levemente recurvadas), e a posição dos estames durante a antese (claramente exsertos vs.
inclusos ou igualando a fauce da corola). Vriesea neoglutinosa é endêmica das restingas do estado do Rio de Janeiro, podendo
também ocorrer em vegetação de inselbergs litorâneos.

Forma de Vida
Erva

Substrato
Epífita, Rupícola, Terrícola

DISTRIBUIÇÃO

Nativa, é endêmica do Brasil

Domínios Fitogeográficos
Mata Atlântica

Tipos de Vegetação
Restinga, Vegetação Sobre Afloramentos Rochosos

Distribuição Geográfica
Ocorrências confirmadas
Sudeste (Rio de Janeiro)

MATERIAL TESTEMUNHO

Fontella, J. et al., 3104, SP, 387922,  (SP053467), Rio de Janeiro

IMAGENS DE CAMPO/ILUSTRAÇÕES
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Angiospermas Bromeliaceae A.Juss.

Figura 1: Vriesea neoglutinosa Mez

Figura 2: Vriesea neoglutinosa Mez

BIBLIOGRAFIA

Uribbe, F. P., B. Neves., S. S. A. Jacques, A. F. Costa. (2020) Morphological variation in the Vriesea procera complex
(Bromeliaceae, Tillandsioideae) in the Brazilian Atlantic Rainforest, with recognition of new taxa. Systematic Botany 45(1):
53-68. DOI 10.1600/036364420X15801369352306
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Angiospermas Bromeliaceae A.Juss.

Vriesea noblickii Martinelli & Leme
Tem como sinônimo
heterotípico Vriesea sandrae Leme

DESCRIÇÃO

Caule: propagação vegetativa(s) por broto(s) lateral(ais). Folha: roseta(s) infundibuliforme(s); forma da lâmina(s) linear(es);
largura da lâmina(s) 1.5 a(s) 5 cm; ápice(s) da lâmina(s) acuminado(s); maculada(s) no ápice(s) não. Inflorescência:
tipo de ramificação(ções) simples; posição ereta(s); posição das flor(es) na(s) raque dística(s); posição das flor(es) na(s)
antese subereta(s); posição das flor(es) não secunda(s); ápice(s) das bráctea(s) floral(ais) encurvado(s)/reto(s); carena(s) das
bráctea(s) floral(ais) próxima(s) do ápice(s); cor das bráctea(s) floral(ais) vermelha. Flor: forma da pétala(s) linear(es);
forma do apêndice(s) da pétala(s) obtuso(s); cor da pétala(s) amarela; posição dos estame(s) fauce da corola incluso(s);
posição do pistilo(s) e estame(s) na(s) antese desconhecida(s).

Forma de Vida
Erva

Substrato
Epífita

DISTRIBUIÇÃO

Nativa, é endêmica do Brasil

Domínios Fitogeográficos
Mata Atlântica

Tipos de Vegetação
Floresta Ombrófila (Floresta Pluvial)

Distribuição Geográfica
Ocorrências confirmadas
Nordeste (Bahia)
Sudeste (Minas Gerais)

MATERIAL TESTEMUNHO

W.W. Thomas, 12261, NY,  (NY00585806), Bahia
Noblick, L.R., 4358, RB, 258502,  (RB00566725), Bahia, Typus
Noblick, L.R., 4358, RB, 258502,  (RB00287257), Bahia, Typus
Lopes, M. M. M., 743, CEPEC,  (CEPEC00111987), Bahia

BIBLIOGRAFIA

Versieux LM, Nogueira MGC, Conceição AA. 2018. Synonymy and notes on a rare species of Vriesea (Bromeliaceae) from the
Atlantic forest hotspot of Bahia and Minas Gerais, Brazil. Phytotaxa 371 (1): 70–72. https://doi.org/10.11646/phytotaxa.371.1.10
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Angiospermas Bromeliaceae A.Juss.

Vriesea nubicola Leme
DESCRIÇÃO

Caule: propagação vegetativa(s) por broto(s) lateral(ais). Folha: roseta(s) tubulosa(s); forma da lâmina(s) oblonga(s); largura
da lâmina(s) mais de 5 cm; ápice(s) da lâmina(s) arredondado(s)/apiculado(s); maculada(s) no ápice(s) não. Inflorescência:
tipo de ramificação(ções) racemo(s) duplo(s); posição ereta(s); posição das flor(es) na(s) raque dística(s); posição das
flor(es) na(s) antese subereta(s); posição das flor(es) secunda(s); ápice(s) das bráctea(s) floral(ais) encurvado(s); carena(s)
das bráctea(s) floral(ais) ausente(s); cor das bráctea(s) floral(ais) amarela/castanha. Flor: forma da pétala(s) estreito(s)
obovada(s); forma do apêndice(s) da pétala(s) denteado(s); cor da pétala(s) amarela; posição dos estame(s) fauce da corola
exserto(s); posição do pistilo(s) e estame(s) na(s) antese radial(ais).

Forma de Vida
Erva

Substrato
Terrícola

DISTRIBUIÇÃO

Nativa, é endêmica do Brasil

Domínios Fitogeográficos
Mata Atlântica

Tipos de Vegetação
Campo de Altitude

Distribuição Geográfica
Ocorrências confirmadas
Sudeste (Rio de Janeiro)

MATERIAL TESTEMUNHO

E.M.C. Leme, 8033, RB, 560804,  (RB00849908), RB, 560804,  (RB00849907), RB, 560804,  (RB00849904), Rio de
Janeiro, Typus

BIBLIOGRAFIA

Leme, E.M.C. & Kollman, L.J.C. 2011. New species and a new combination of Brazilian Bromeliaceae. Phytotaxa 16: 1-36.
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Angiospermas Bromeliaceae A.Juss.

Vriesea oligantha (Baker) Mez
Tem como sinônimo
basiônimo Tillandsia oligantha Baker

DESCRIÇÃO

Caule: propagação vegetativa(s) por broto(s) lateral(ais). Folha: roseta(s) infundibuliforme(s); forma da lâmina(s) estreito(s)
triangular(es); largura da lâmina(s) 1.5 a(s) 5 cm; ápice(s) da lâmina(s) acuminado(s); maculada(s) no ápice(s) não.
Inflorescência: tipo de ramificação(ções) simples; posição ereta(s); posição das flor(es) na(s) raque dística(s); posição das
flor(es) na(s) antese patente(s); posição das flor(es) secunda(s); ápice(s) das bráctea(s) floral(ais) reto(s); carena(s) das
bráctea(s) floral(ais) ausente(s); cor das bráctea(s) floral(ais) verde. Flor: forma da pétala(s) obovada(s)/elíptica(s); forma do
apêndice(s) da pétala(s) denteado(s); cor da pétala(s) amarelada; posição dos estame(s) fauce da corola incluso(s); posição do
pistilo(s) e estame(s) na(s) antese 3 estame(s) de cada lado(s) da corola.

COMENTÁRIO

Vriesea oligantha é uma espécie que pode ser encontrada como epífita sobre Vellozia ou como rupícola sobre afloramentos
rochosos areníticos da Cadeia do Espinhaço. Pertence ao complexo morfológico “Vriesea limae L.B. Sm.,” que agrupa espécies de
pequeno porte, dotadas de folhas triangulares, densamente cobertas por tricomas e com estames geralmente dispostos em fileiras
com três em cada lado da corola. É um grupo exclusivamente restrito aos ecossistemas rochosos do leste do Brasil (inselbergs e
campos rupestres). Dados moleculares sustentam este complexo de espécies dentro de Stigmatodon (Couto et al. 2017; Kessous
et al. 2020; Machado et al. 2020). Desta forma, espécies que compõe o “complexo V. limae” estão sendo transferidas para
Stigmatodon, baseado tanto em caracteres moleculares quanto morfológicos e ecológicos (Couto et al., submetido).  

Forma de Vida
Erva

Substrato
Epífita, Rupícola

DISTRIBUIÇÃO

Nativa, é endêmica do Brasil

Domínios Fitogeográficos
Caatinga, Cerrado

Tipos de Vegetação
Campo Rupestre

Distribuição Geográfica
Ocorrências confirmadas
Nordeste (Bahia)
Sudeste (Minas Gerais)

MATERIAL TESTEMUNHO

A.P. Duarte, 1982, RB, 68416, , ,  (RB00653890)
A.F.M. Glaziou, 15472, K,  (K000322056), Typus
A.F.M. Glaziou, 15472, P (P00753328), Typus

IMAGENS DE CAMPO/ILUSTRAÇÕES
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Angiospermas Bromeliaceae A.Juss.

Figura 1: Vriesea oligantha (Baker) Mez

Figura 2: Vriesea oligantha (Baker) Mez

BIBLIOGRAFIA

Couto D.R. 2017. Revisão taxonômica e filogenia de Stigmatodon Leme, G.K.Br & Barfuss (Bromeliaceae, Tillandsioideae). Tese
(Doutorado), Museu Nacional, Universidade Federal do Rio de Janeiro.
Nogueira M.G.C. 2013. Vriesea Lindl. (Bromeliaceae, Tillandsioideae) para a flora da Bahia: descrições, novas ocorrências e dois
novos sinônimos. Dissertação (Mestrado), Universidade Estadual de Feira de Santana.
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Angiospermas Bromeliaceae A.Juss.

Vriesea pabstii McWill. & L.B.Sm.
DESCRIÇÃO

Caule: propagação vegetativa(s) por broto(s) lateral(ais). Folha: roseta(s) infundibuliforme(s); forma da lâmina(s) oblonga(s);
largura da lâmina(s) mais de 5 cm; ápice(s) da lâmina(s) arredondado(s); maculada(s) no ápice(s) não. Inflorescência: tipo
de ramificação(ções) racemo(s) duplo(s); posição ereta(s); posição das flor(es) na(s) raque dística(s); posição das flor(es)
na(s) antese subereta(s); posição das flor(es) secunda(s); ápice(s) das bráctea(s) floral(ais) reto(s); carena(s) das bráctea(s)
floral(ais) em todo(s) o dorso; cor das bráctea(s) floral(ais) verde. Flor: forma da pétala(s) obovada(s); forma do apêndice(s)
da pétala(s) agudo(s); cor da pétala(s) amarela; posição dos estame(s) fauce da corola incluso(s); posição do pistilo(s) e
estame(s) na(s) antese parte inferior(es) da corola.

Forma de Vida
Erva

Substrato
Epífita

DISTRIBUIÇÃO

Nativa, é endêmica do Brasil

Domínios Fitogeográficos
Mata Atlântica

Tipos de Vegetação
Floresta Ombrófila (Floresta Pluvial)

Distribuição Geográfica
Ocorrências confirmadas
Sudeste (Espírito Santo, São Paulo)

MATERIAL TESTEMUNHO

L.B. Smith, 15424, US,  (US00091202), HB, São Paulo, Typus
E.M.C. Leme, 1133, RB, 487464,  (RB00572421), Espírito Santo
R.J.F.Garcia, 998, PMSP (PMSP003137), São Paulo

IMAGENS DE CAMPO/ILUSTRAÇÕES
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Angiospermas Bromeliaceae A.Juss.

Figura 1: Vriesea pabstii McWill. & L.B.Sm.
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Angiospermas Bromeliaceae A.Juss.

Vriesea paradoxa Mez
DESCRIÇÃO

Caule: propagação vegetativa(s) por broto(s) lateral(ais). Folha: roseta(s) desconhecida(s); forma da lâmina(s)
desconhecida(s); largura da lâmina(s) desconhecida(s); ápice(s) da lâmina(s) desconhecida(s); maculada(s) no ápice(s)
desconhecida(s). Inflorescência: tipo de ramificação(ções) racemo(s) duplo(s); posição ereta(s); posição das flor(es) na(s)
raque dística(s); posição das flor(es) na(s) antese ereta(s); posição das flor(es) não secunda(s); ápice(s) das bráctea(s)
floral(ais) encurvado(s); carena(s) das bráctea(s) floral(ais) ausente(s); cor das bráctea(s) floral(ais) desconhecida(s). Flor:
forma da pétala(s) elíptica(s); forma do apêndice(s) da pétala(s) desconhecida(s); cor da pétala(s) desconhecida(s); posição
dos estame(s) fauce da corola incluso(s); posição do pistilo(s) e estame(s) na(s) antese desconhecida(s).

Forma de Vida
Erva

Substrato
Epífita

DISTRIBUIÇÃO

Nativa, é endêmica do Brasil

Domínios Fitogeográficos
Mata Atlântica

Tipos de Vegetação
Floresta Ombrófila (Floresta Pluvial)

Distribuição Geográfica
Ocorrências confirmadas
Nordeste (Bahia)

MATERIAL TESTEMUNHO

Luschnath, s.n., B (B 10 0243446), B (B 10 0243445), Bahia, Typus
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Angiospermas Bromeliaceae A.Juss.

Vriesea paraibica Wawra
Tem como sinônimo
homotípico Tillandsia carinata  var.  constricta (Wawra) Baker
homotípico Tillandsia paraibica (Wawra) Baker
homotípico Vriesea carinata  var.  constricta Wawra
heterotípico Vriesea pallidiflora E.Pereira
heterotípico Vriesea squamosa E.Morren ex Baker

DESCRIÇÃO

Caule: propagação vegetativa(s) por broto(s) lateral(ais). Folha: roseta(s) infundibuliforme(s); forma da lâmina(s) linear(es);
largura da lâmina(s) 1.5 a(s) 5 cm; ápice(s) da lâmina(s) acuminado(s); maculada(s) no ápice(s) não. Inflorescência: tipo
de ramificação(ções) simples; posição ereta(s); posição das flor(es) na(s) raque dística(s); posição das flor(es) na(s) antese
subereta(s); posição das flor(es) não secunda(s); ápice(s) das bráctea(s) floral(ais) reto(s); carena(s) das bráctea(s) floral(ais)
próxima(s) do ápice(s); cor das bráctea(s) floral(ais) base vermelha e ápice(s) amarelo ou verde. Flor: forma da pétala(s)
linear(es); forma do apêndice(s) da pétala(s) denteado(s); cor da pétala(s) amarela; posição dos estame(s) fauce da corola
exserto(s); posição do pistilo(s) e estame(s) na(s) antese parte superior(es) da corola.

Forma de Vida
Erva

Substrato
Epífita

DISTRIBUIÇÃO

Nativa, é endêmica do Brasil

Domínios Fitogeográficos
Mata Atlântica

Tipos de Vegetação
Floresta Ombrófila (Floresta Pluvial)

Distribuição Geográfica
Ocorrências confirmadas
Sudeste (Minas Gerais, Rio de Janeiro)

MATERIAL TESTEMUNHO

Wawra, II.184, W, Minas Gerais, Typus
A. Costa, 925, R,  (R010017394), Rio de Janeiro

IMAGENS DE CAMPO/ILUSTRAÇÕES
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Angiospermas Bromeliaceae A.Juss.

Figura 1: Vriesea paraibica Wawra

BIBLIOGRAFIA
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Angiospermas Bromeliaceae A.Juss.

Vriesea paratiensis E.Pereira
DESCRIÇÃO

Caule: propagação vegetativa(s) por broto(s) lateral(ais). Folha: roseta(s) infundibuliforme(s); forma da lâmina(s)
lanceolada(s); largura da lâmina(s) mais de 5 cm; ápice(s) da lâmina(s) agudo(s); maculada(s) no ápice(s) não.
Inflorescência: tipo de ramificação(ções) racemo(s) triplo; posição ereta(s); posição das flor(es) na(s) raque dística(s); posição
das flor(es) na(s) antese subereta(s); posição das flor(es) não secunda(s); ápice(s) das bráctea(s) floral(ais) reto(s); carena(s)
das bráctea(s) floral(ais) próxima(s) do ápice(s); cor das bráctea(s) floral(ais) base vermelha e ápice(s) amarelo ou verde. Flor:
forma da pétala(s) linear(es)/estreito(s) obovada(s); forma do apêndice(s) da pétala(s) obtuso(s); cor da pétala(s) amarela;
posição dos estame(s) fauce da corola incluso(s); posição do pistilo(s) e estame(s) na(s) antese radial(ais).

Forma de Vida
Erva

Substrato
Epífita

DISTRIBUIÇÃO

Nativa, é endêmica do Brasil

Domínios Fitogeográficos
Mata Atlântica

Tipos de Vegetação
Floresta Ombrófila (Floresta Pluvial)

Distribuição Geográfica
Ocorrências confirmadas
Sudeste (Rio de Janeiro, São Paulo)
Sul (Paraná)

MATERIAL TESTEMUNHO

Costa, A., 464, RB, 321086, , , ,  (RB00274304), Rio de Janeiro

IMAGENS DE CAMPO/ILUSTRAÇÕES

Figura 1: Vriesea paratiensis E.Pereira
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Angiospermas Bromeliaceae A.Juss.

Figura 2: Vriesea paratiensis E.Pereira
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Angiospermas Bromeliaceae A.Juss.

Vriesea pardalina Mez
DESCRIÇÃO

Caule: propagação vegetativa(s) por broto(s) lateral(ais). Folha: roseta(s) infundibuliforme(s); forma da lâmina(s) estreito(s)
oblonga(s); largura da lâmina(s) 1.5 a(s) 5 cm; ápice(s) da lâmina(s) arredondado(s)/apiculado(s); maculada(s) no ápice(s)
não. Inflorescência: tipo de ramificação(ções) simples; posição pendente(s); posição das flor(es) na(s) raque dística(s);
posição das flor(es) na(s) antese subereta(s)/patente(s); posição das flor(es) não secunda(s); ápice(s) das bráctea(s) floral(ais)
encurvado(s); carena(s) das bráctea(s) floral(ais) ausente(s); cor das bráctea(s) floral(ais) rósea. Flor: forma da pétala(s)
linear(es); forma do apêndice(s) da pétala(s) desconhecida(s); cor da pétala(s) amarela; posição dos estame(s) fauce da corola
exserto(s); posição do pistilo(s) e estame(s) na(s) antese parte superior(es) da corola.

Forma de Vida
Erva

Substrato
Epífita

DISTRIBUIÇÃO

Nativa, é endêmica do Brasil

Domínios Fitogeográficos
Cerrado, Mata Atlântica

Tipos de Vegetação
Floresta Ciliar ou Galeria, Floresta Ombrófila (Floresta Pluvial)

Distribuição Geográfica
Ocorrências confirmadas
Sudeste (Minas Gerais, Rio de Janeiro, São Paulo)

MATERIAL TESTEMUNHO

R. F. Monteiro, 25, RB, 397096,  (RB00550735), Minas Gerais
A.F.M. Glaziou, 15474, B (B 10 0157390), B (B 10 0157389), Typus

IMAGENS DE CAMPO/ILUSTRAÇÕES

Figura 2: Vriesea pardalina Mez
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Angiospermas Bromeliaceae A.Juss.
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Angiospermas Bromeliaceae A.Juss.

Vriesea parviflora L.B.Sm.
DESCRIÇÃO

Caule: propagação vegetativa(s) por broto(s) lateral(ais). Folha: roseta(s) infundibuliforme(s); forma da lâmina(s) linear(es);
largura da lâmina(s) até 1.5 cm; ápice(s) da lâmina(s) apiculado(s); maculada(s) no ápice(s) não. Inflorescência: tipo de
ramificação(ções) simples; posição ereta(s); posição das flor(es) na(s) raque dística(s); posição das flor(es) na(s) antese
patente(s); posição das flor(es) secunda(s); ápice(s) das bráctea(s) floral(ais) reto(s); carena(s) das bráctea(s) floral(ais)
ausente(s); cor das bráctea(s) floral(ais) verde. Flor: forma da pétala(s) elíptica(s); forma do apêndice(s) da pétala(s)
agudo(s); cor da pétala(s) amarela; posição dos estame(s) fauce da corola incluso(s); posição do pistilo(s) e estame(s) na(s)
antese radial(ais).

Forma de Vida
Erva

Substrato
Epífita

DISTRIBUIÇÃO

Nativa, é endêmica do Brasil

Domínios Fitogeográficos
Mata Atlântica

Tipos de Vegetação
Floresta Ombrófila (Floresta Pluvial)

Distribuição Geográfica
Ocorrências confirmadas
Sudeste (Espírito Santo)

MATERIAL TESTEMUNHO

M. B. Foster, 839, GH,  (GH00029520), Espírito Santo, Typus
R.R. Vervloet, 751, MBML (MBML017396), Espírito Santo
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Angiospermas Bromeliaceae A.Juss.

Vriesea parvula Rauh
DESCRIÇÃO

Caule: propagação vegetativa(s) por broto(s) lateral(ais). Folha: roseta(s) infundibuliforme(s); forma da lâmina(s) linear(es);
largura da lâmina(s) 1.5 a(s) 5 cm; ápice(s) da lâmina(s) acuminado(s); maculada(s) no ápice(s) não. Inflorescência:
tipo de ramificação(ções) simples; posição subereta(s); posição das flor(es) na(s) raque dística(s); posição das flor(es)
na(s) antese subereta(s); posição das flor(es) secunda(s); ápice(s) das bráctea(s) floral(ais) encurvado(s); carena(s) das
bráctea(s) floral(ais) ausente(s); cor das bráctea(s) floral(ais) desconhecida(s). Flor: forma da pétala(s) obovada(s); forma do
apêndice(s) da pétala(s) desconhecida(s); cor da pétala(s) desconhecida(s); posição dos estame(s) fauce da corola exserto(s);
posição do pistilo(s) e estame(s) na(s) antese parte superior(es) da corola.

Forma de Vida
Erva

Substrato
Epífita

DISTRIBUIÇÃO

Nativa, é endêmica do Brasil

Domínios Fitogeográficos
Mata Atlântica

Tipos de Vegetação
Floresta Ombrófila (Floresta Pluvial)

Distribuição Geográfica
Ocorrências confirmadas
Sudeste (São Paulo)

MATERIAL TESTEMUNHO

Pfister, G., s.n., HEID, São Paulo, Typus
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Angiospermas Bromeliaceae A.Juss.

Vriesea pastuchoffiana Glaz.
DESCRIÇÃO

Caule: propagação vegetativa(s) por broto(s) lateral(ais). Folha: roseta(s) infundibuliforme(s); forma da lâmina(s) linear(es);
largura da lâmina(s) mais de 5 cm; ápice(s) da lâmina(s) arredondado(s); maculada(s) no ápice(s) não. Inflorescência: tipo
de ramificação(ções) racemo(s) duplo(s); posição ereta(s); posição das flor(es) na(s) raque dística(s); posição das flor(es)
na(s) antese subereta(s); posição das flor(es) secunda(s); ápice(s) das bráctea(s) floral(ais) encurvado(s); carena(s) das
bráctea(s) floral(ais) em todo(s) o dorso; cor das bráctea(s) floral(ais) amarela. Flor: forma da pétala(s) linear(es); forma
do apêndice(s) da pétala(s) agudo(s); cor da pétala(s) verde; posição dos estame(s) fauce da corola incluso(s); posição do
pistilo(s) e estame(s) na(s) antese parte inferior(es) da corola.

Forma de Vida
Erva

Substrato
Terrícola

DISTRIBUIÇÃO

Nativa, é endêmica do Brasil

Domínios Fitogeográficos
Mata Atlântica

Tipos de Vegetação
Floresta Ombrófila (Floresta Pluvial)

Distribuição Geográfica
Ocorrências confirmadas
Sudeste (Rio de Janeiro)

MATERIAL TESTEMUNHO

E.M.C. Leme, 3134, HB, Rio de Janeiro
A.F.M. Glaziou, 11684, P (P00753329), NY,  (NY00247391), K,  (K000322063), K,  (K000322062), B (B 10 0243444), B
(B 10 0243442), B (B 10 0243441), B (B 10 0243443), P (P00753330), P (P00753331), Rio de Janeiro, Typus
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Angiospermas Bromeliaceae A.Juss.

Vriesea pauciflora Mez
DESCRIÇÃO

Caule: propagação vegetativa(s) por broto(s) lateral(ais). Folha: roseta(s) infundibuliforme(s); forma da lâmina(s) linear(es);
largura da lâmina(s) 1.5 a(s) 5 cm; ápice(s) da lâmina(s) agudo(s)/acuminado(s); maculada(s) no ápice(s) não. Inflorescência:
tipo de ramificação(ções) simples; posição ereta(s); posição das flor(es) na(s) raque dística(s); posição das flor(es) na(s)
antese subereta(s); posição das flor(es) não secunda(s); ápice(s) das bráctea(s) floral(ais) reto(s); carena(s) das bráctea(s)
floral(ais) ausente(s); cor das bráctea(s) floral(ais) desconhecida(s). Flor: forma da pétala(s) desconhecida(s); forma
do apêndice(s) da pétala(s) desconhecida(s); cor da pétala(s) desconhecida(s); posição dos estame(s) fauce da corola
desconhecida(s); posição do pistilo(s) e estame(s) na(s) antese desconhecida(s).

Forma de Vida
Erva

Substrato
Epífita

DISTRIBUIÇÃO

Nativa, é endêmica do Brasil

Domínios Fitogeográficos
Mata Atlântica

Tipos de Vegetação
Floresta Ombrófila (Floresta Pluvial)

Distribuição Geográfica
Ocorrências confirmadas
Sudeste (Rio de Janeiro)

MATERIAL TESTEMUNHO

E.H.G. Ule, 4048, B, Rio de Janeiro, Typus
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Angiospermas Bromeliaceae A.Juss.

Vriesea pauperrima E.Pereira
DESCRIÇÃO

Caule: propagação vegetativa(s) por broto(s) lateral(ais). Folha: roseta(s) infundibuliforme(s); forma da lâmina(s) linear(es);
largura da lâmina(s) 1.5 a(s) 5 cm; ápice(s) da lâmina(s) acuminado(s); maculada(s) no ápice(s) não. Inflorescência: tipo
de ramificação(ções) simples; posição ereta(s); posição das flor(es) na(s) raque dística(s); posição das flor(es) na(s) antese
subereta(s); posição das flor(es) não secunda(s); ápice(s) das bráctea(s) floral(ais) recurvado(s); carena(s) das bráctea(s)
floral(ais) próxima(s) do ápice(s); cor das bráctea(s) floral(ais) amarela/verde. Flor: forma da pétala(s) linear(es); forma do
apêndice(s) da pétala(s) obtuso(s); cor da pétala(s) amarela; posição dos estame(s) fauce da corola exserto(s); posição do
pistilo(s) e estame(s) na(s) antese desconhecida(s).

Forma de Vida
Erva

Substrato
Epífita

DISTRIBUIÇÃO

Nativa, é endêmica do Brasil

Domínios Fitogeográficos
Mata Atlântica

Tipos de Vegetação
Floresta Ombrófila (Floresta Pluvial)

Distribuição Geográfica
Ocorrências confirmadas
Nordeste (Bahia)
Sudeste (Espírito Santo, Minas Gerais, Rio de Janeiro, São Paulo)
Sul (Paraná, Rio Grande do Sul)

MATERIAL TESTEMUNHO

A. Seidel, 631, HB, 51186, Espírito Santo, Typus
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Angiospermas Bromeliaceae A.Juss.

Vriesea penduliflora L.B.Sm.
DESCRIÇÃO

Caule: propagação vegetativa(s) por broto(s) lateral(ais). Folha: roseta(s) infundibuliforme(s); forma da lâmina(s)
lanceolada(s); largura da lâmina(s) 1.5 a(s) 5 cm; ápice(s) da lâmina(s) acuminado(s); maculada(s) no ápice(s) não.
Inflorescência: tipo de ramificação(ções) racemo(s) duplo(s); posição ereta(s); posição das flor(es) na(s) raque dística(s);
posição das flor(es) na(s) antese patente(s); posição das flor(es) secunda(s); ápice(s) das bráctea(s) floral(ais) encurvado(s);
carena(s) das bráctea(s) floral(ais) em todo(s) o dorso; cor das bráctea(s) floral(ais) base vermelha e ápice(s) amarelo ou
verde. Flor: forma da pétala(s) linear(es); forma do apêndice(s) da pétala(s) obtuso(s); cor da pétala(s) amarela; posição dos
estame(s) fauce da corola incluso(s); posição do pistilo(s) e estame(s) na(s) antese desconhecida(s).

Forma de Vida
Erva

Substrato
Epífita

DISTRIBUIÇÃO

Nativa, é endêmica do Brasil

Domínios Fitogeográficos
Mata Atlântica

Tipos de Vegetação
Floresta Ombrófila (Floresta Pluvial)

Distribuição Geográfica
Ocorrências confirmadas
Sudeste (Minas Gerais, Rio de Janeiro)

MATERIAL TESTEMUNHO

Monteiro, R.F., 22, RB, Minas Gerais
M. B. Foster, 135, GH,  (GH00029522), GH,  (GH00029521), Rio de Janeiro, Typus

BIBLIOGRAFIA

MONTEIRO, R. F. & FORZZA, R. C. 2008. A Família Bromeliaceae no Parque Estadual do Ibitipoca, Minas Gerais, Brasil.
Boletim de Botânica (USP), v. 26, p. 7-33.
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Angiospermas Bromeliaceae A.Juss.

Vriesea pereirae L.B.Sm.
DESCRIÇÃO

Caule: propagação vegetativa(s) por broto(s) lateral(ais). Folha: roseta(s) infundibuliforme(s); forma da lâmina(s) linear(es);
largura da lâmina(s) mais de 5 cm; ápice(s) da lâmina(s) atenuado(s); maculada(s) no ápice(s) não. Inflorescência: tipo de
ramificação(ções) racemo(s) duplo(s); posição ereta(s); posição das flor(es) na(s) raque dística(s); posição das flor(es) na(s)
antese subereta(s)/patente(s); posição das flor(es) secunda(s); ápice(s) das bráctea(s) floral(ais) encurvado(s); carena(s) das
bráctea(s) floral(ais) em todo(s) o dorso; cor das bráctea(s) floral(ais) vermelha. Flor: forma da pétala(s) desconhecida(s);
forma do apêndice(s) da pétala(s) desconhecida(s); cor da pétala(s) desconhecida(s); posição dos estame(s) fauce da corola
incluso(s); posição do pistilo(s) e estame(s) na(s) antese desconhecida(s).

Forma de Vida
Erva

Substrato
Epífita

DISTRIBUIÇÃO

Nativa, é endêmica do Brasil

Domínios Fitogeográficos
Mata Atlântica

Tipos de Vegetação
Floresta Ombrófila (Floresta Pluvial)

Distribuição Geográfica
Ocorrências confirmadas
Sudeste (Espírito Santo)

MATERIAL TESTEMUNHO

Pereira, E., 2235, RB, 96093 (RB00287261), RB, 96093 (RB00566723), US, 96093,  (US00091203), Espírito Santo, Typus
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Angiospermas Bromeliaceae A.Juss.

Vriesea philippocoburgii Wawra
Este tratamento é composto pelos seguintes táxons: Vriesea philippocoburgii, .

Tem como sinônimo
homotípico Tillandsia philippocoburgii (Wawra) Baker
homotípico Vriesea philippo-coburgi Wawra

DESCRIÇÃO

Caule: propagação vegetativa(s) por broto(s) lateral(ais). Folha: roseta(s) infundibuliforme(s); forma da lâmina(s) linear(es);
largura da lâmina(s) 1.5 a(s) 5 cm/mais de 5 cm; ápice(s) da lâmina(s) obtuso(s)/apiculado(s); maculada(s) no ápice(s)
sim. Inflorescência: tipo de ramificação(ções) racemo(s) duplo(s)/racemo(s) triplo; posição ereta(s); posição das flor(es)
na(s) raque dística(s); posição das flor(es) na(s) antese subereta(s); posição das flor(es) secunda(s); ápice(s) das bráctea(s)
floral(ais) encurvado(s); carena(s) das bráctea(s) floral(ais) em todo(s) o dorso; cor das bráctea(s) floral(ais) vermelha/
estramínea. Flor: forma da pétala(s) linear(es); forma do apêndice(s) da pétala(s) obtuso(s); cor da pétala(s) amarela; posição
dos estame(s) fauce da corola exserto(s); posição do pistilo(s) e estame(s) na(s) antese parte inferior(es) da corola.

Forma de Vida
Erva

Substrato
Epífita

DISTRIBUIÇÃO

Nativa, é endêmica do Brasil

Domínios Fitogeográficos
Mata Atlântica

Tipos de Vegetação
Floresta Ombrófila (Floresta Pluvial), Vegetação Sobre Afloramentos Rochosos

Distribuição Geográfica
Ocorrências confirmadas
Sudeste (Rio de Janeiro, São Paulo)
Sul (Paraná, Rio Grande do Sul, Santa Catarina)

MATERIAL TESTEMUNHO

Castellanos, A., 23854, GUA, V0416561F,  (V0416561F), Rio de Janeiro
Costa, A., 507, RB, 326178, , , ,  (RB00274346), Rio de Janeiro

IMAGENS DE CAMPO/ILUSTRAÇÕES

2303

Coleção Flora do Brasil 2020 - Jardim Botânico do Rio de Janeiro

https://reflora.cria.org.br/inct/exsiccatae/image/format/jpeg/size/large/imagecode/v0416561f_01
http://reflora.jbrj.gov.br/files/voucher.html?imagem=DZI/rb/0/27/43/46/00274346.dzi
http://reflora.jbrj.gov.br/files/voucher.html?imagem=DZI/rb/0/27/43/46/00274346-3.dzi
http://reflora.jbrj.gov.br/files/voucher.html?imagem=DZI/rb/0/27/43/46/00274346-2.dzi
http://reflora.jbrj.gov.br/files/voucher.html?imagem=DZI/rb/0/27/43/46/00274346-1.dzi


Angiospermas Bromeliaceae A.Juss.

Figura 1: Vriesea philippocoburgii Wawra
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Angiospermas Bromeliaceae A.Juss.

Vriesea pinottii Reitz
DESCRIÇÃO

Caule: propagação vegetativa(s) por broto(s) lateral(ais). Folha: roseta(s) infundibuliforme(s); forma da lâmina(s) linear(es);
largura da lâmina(s) 1.5 a(s) 5 cm; ápice(s) da lâmina(s) agudo(s)/acuminado(s); maculada(s) no ápice(s) não. Inflorescência:
tipo de ramificação(ções) racemo(s) duplo(s); posição ereta(s); posição das flor(es) na(s) raque dística(s); posição das flor(es)
na(s) antese subereta(s)/patente(s); posição das flor(es) não secunda(s); ápice(s) das bráctea(s) floral(ais) encurvado(s);
carena(s) das bráctea(s) floral(ais) em todo(s) o dorso; cor das bráctea(s) floral(ais) base vermelha e ápice(s) amarelo ou
verde. Flor: forma da pétala(s) linear(es); forma do apêndice(s) da pétala(s) denteado(s); cor da pétala(s) amarela com
ápice(s) verde; posição dos estame(s) fauce da corola exserto(s); posição do pistilo(s) e estame(s) na(s) antese desconhecida(s).

Forma de Vida
Erva

Substrato
Epífita

DISTRIBUIÇÃO

Nativa, é endêmica do Brasil

Domínios Fitogeográficos
Mata Atlântica

Tipos de Vegetação
Floresta Ombrófila (Floresta Pluvial)

Distribuição Geográfica
Ocorrências confirmadas
Sul (Paraná, Santa Catarina)

MATERIAL TESTEMUNHO

A.R. Reitz, 4023, US,  (US00091204), Paraná, Typus
T. J. Cadorin, 1050, RB, 504781, ,  (RB00603650), Santa Catarina
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Angiospermas Bromeliaceae A.Juss.

Vriesea piscatrix Versieux & Wand.
DESCRIÇÃO

Caule: propagação vegetativa(s) por broto(s) lateral(ais). Folha: roseta(s) infundibuliforme(s); forma da lâmina(s)
linear(es) triangular(es); largura da lâmina(s) 1.5 a(s) 5 cm; ápice(s) da lâmina(s) agudo(s); maculada(s) no ápice(s)
não. Inflorescência: tipo de ramificação(ções) racemo(s) duplo(s); posição pendente(s); posição das flor(es) na(s) raque
dística(s); posição das flor(es) na(s) antese subereta(s); posição das flor(es) não secunda(s); ápice(s) das bráctea(s) floral(ais)
encurvado(s); carena(s) das bráctea(s) floral(ais) ausente(s); cor das bráctea(s) floral(ais) rósea. Flor: forma da pétala(s)
linear(es); forma do apêndice(s) da pétala(s) obtuso(s); cor da pétala(s) amarela; posição dos estame(s) fauce da corola
exserto(s); posição do pistilo(s) e estame(s) na(s) antese parte inferior(es) da corola.

Forma de Vida
Erva

Substrato
Epífita

DISTRIBUIÇÃO

Nativa, é endêmica do Brasil

Domínios Fitogeográficos
Cerrado

Tipos de Vegetação
Floresta Ciliar ou Galeria

Distribuição Geográfica
Ocorrências confirmadas
Sudeste (Minas Gerais)

MATERIAL TESTEMUNHO

M.G.L. Wanderley, 2475, RB,  (RB00585658), NY,  (NY01546384), SP, Minas Gerais, Typus

BIBLIOGRAFIA

Versieux, L. M., and M. G. L. Wanderley. 2009. Vriesea piscatrix (Bromeliaceae): uma nova epífita da Serra do Cipó, Minas
Gerais, Brasil. Hoehnea 36:455-458.
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Angiospermas Bromeliaceae A.Juss.

Vriesea platynema Gaudich.
Este tratamento é composto pelos seguintes táxons: Vriesea platynema, Vriesea platynema var. flava, Vriesea platynema var.
libonii, Vriesea platynema var. platynema, Vriesea platynema var. rosea, Vriesea platynema var. striata, Vriesea platynema var.
variegata.

DESCRIÇÃO

Caule: propagação vegetativa(s) por broto(s) lateral(ais). Folha: roseta(s) infundibuliforme(s); forma da lâmina(s) linear(es)/
estreito(s) oblonga(s); largura da lâmina(s) mais de 5 cm; ápice(s) da lâmina(s) agudo(s)/obtuso(s)/apiculado(s); maculada(s)
no ápice(s) sim. Inflorescência: tipo de ramificação(ções) simples; posição ereta(s); posição das flor(es) na(s) raque dística(s);
posição das flor(es) na(s) antese patente(s); posição das flor(es) não secunda(s); ápice(s) das bráctea(s) floral(ais) reto(s);
carena(s) das bráctea(s) floral(ais) ausente(s); cor das bráctea(s) floral(ais) vermelha/amarela/rósea/rosa forte(s)/vermelha
vinácea. Flor: forma da pétala(s) elíptica(s); forma do apêndice(s) da pétala(s) agudo(s); cor da pétala(s) amarela/amarelada;
posição dos estame(s) fauce da corola incluso(s); posição do pistilo(s) e estame(s) na(s) antese radial(ais)/parte inferior(es) da
corola.

COMENTÁRIO

Morfologia e chave, das variedades, foram retiradas de Smith & Downs (1977).

Forma de Vida
Erva

Substrato
Epífita, Rupícola, Terrícola

DISTRIBUIÇÃO

Nativa, não é endêmica do Brasil

Domínios Fitogeográficos
Mata Atlântica

Tipos de Vegetação
Floresta Ombrófila (Floresta Pluvial)

Distribuição Geográfica
Ocorrências confirmadas
Sudeste (São Paulo)
Sul (Paraná, Rio Grande do Sul, Santa Catarina)

CHAVE DE IDENTIFICAÇÃO

1. Leaf-blades essentially concolorous.
2. Leaves rounded and apiculate.
3. Sepals obtuse.
4. Floral bracts red. - Vriesea platynema var. platynema.
4’. Floral bracts yellow. - Vriesea platynema var. flava.
3’. Sepals acute . - Vriesea platynema var. libonii.
2’. Leaves acuminate. - Vriesea platynema var. rosea.
1’. Leaf-blades not concolorous.
5. Leaf-blades pale- striate. - Vriesea platynema var. striata.
5’. Leaf-blades red-violet beneath, green above, pale-striate near apex . - Vriesea platynema var. variegata.

BIBLIOGRAFIA
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Angiospermas Bromeliaceae A.Juss.

Smith, L.B. & Downs, R.J. 1977. Bromeliaceae, sub-family Tillandsioideae. Flora Neotropica 14(1): 659-1492.
Moura, R.  2011. Revisão taxonômica do grupo Vriesea platynema Gauch. (Bromeliaceae). Tese de Doutorado. Museu Nacional,
Universidade Federal do Rio de Janeiro.
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Angiospermas Bromeliaceae A.Juss.

Vriesea platynema Gaudich. var.
platynema
Tem como sinônimo
heterotípico Encholirium corallinum (Regel) Linden
heterotípico Tillandsia corallina (Regel) K.Koch
heterotípico Vriesea corallina Regel

DESCRIÇÃO

Leaf-blades rounded, apiculate, concolorous. Scape stout. Rhachis 5 mm or more in diameter. Floral bracts red. Sepals obtuse.

Forma de Vida
Erva

Substrato
Epífita, Rupícola, Terrícola

DISTRIBUIÇÃO

Nativa, não é endêmica do Brasil

Domínios Fitogeográficos
Mata Atlântica

Tipos de Vegetação
Floresta Ombrófila (Floresta Pluvial)

Distribuição Geográfica
Ocorrências confirmadas
Sul (Paraná, Santa Catarina)

MATERIAL TESTEMUNHO

Schwirkowski, P., 3159, FURB (FURB63438), Santa Catarina
Gaudichaud-Beaupré, s.n., P, Typus

IMAGENS DE CAMPO/ILUSTRAÇÕES

2309

Coleção Flora do Brasil 2020 - Jardim Botânico do Rio de Janeiro

https://imagemcampo.jbrj.gov.br/producao%2Fimagens_de_campo%2F300237759.jpg


Angiospermas Bromeliaceae A.Juss.

Figura 1: Vriesea platynema var. platynema Gaudich.

BIBLIOGRAFIA

Moura, R.  2011. Revisão taxonômica do grupo Vriesea platynema Gauch. (Bromeliaceae). Tese de Doutorado. Museu Nacional,
Universidade Federal do Rio de Janeiro.
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Angiospermas Bromeliaceae A.Juss.

Vriesea platynema var. flava Reitz
DESCRIÇÃO

Leaf-blades rounded, apiculate, concolorous. Scape stout. Rhachis 5 mm or more in diameter. Floral bracts yellow. Sepals obtuse.

Forma de Vida
Erva

DISTRIBUIÇÃO

Nativa, é endêmica do Brasil

Tipos de Vegetação
Floresta Ombrófila (Floresta Pluvial)

Distribuição Geográfica
Ocorrências confirmadas
Sul (Santa Catarina)

MATERIAL TESTEMUNHO

A.R. Reitz, 4665, HBR (HBR0004239), Santa Catarina, Typus

BIBLIOGRAFIA

Moura, R.  2011. Revisão taxonômica do grupo Vriesea platynema Gauch. (Bromeliaceae). Tese de Doutorado. Museu Nacional,
Universidade Federal do Rio de Janeiro.
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Angiospermas Bromeliaceae A.Juss.

Vriesea platynema var. libonii Mez
DESCRIÇÃO

Leaf-blades rounded, apiculate, concolorous . Sepals acute.

Forma de Vida
Erva

Substrato
Epífita

DISTRIBUIÇÃO

Nativa, é endêmica do Brasil

Domínios Fitogeográficos
Mata Atlântica

Tipos de Vegetação
Floresta Ombrófila (Floresta Pluvial)

Distribuição Geográfica
Ocorrências confirmadas
Sudeste (São Paulo)

MATERIAL TESTEMUNHO

Liège Hortus, s.n., LG, Typus
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Angiospermas Bromeliaceae A.Juss.

Vriesea platynema var. rosea (Antoine)
Mez
Tem como sinônimo
homotípico Encholirium roseum Antoine

DESCRIÇÃO

Leaf-blades acuminate, concolorous.

Forma de Vida
Erva

Substrato
Epífita

DISTRIBUIÇÃO

Nativa, é endêmica do Brasil

Domínios Fitogeográficos
Mata Atlântica

Tipos de Vegetação
Floresta Ombrófila (Floresta Pluvial)

Distribuição Geográfica
Ocorrências confirmadas
Sudeste (São Paulo)

MATERIAL TESTEMUNHO

Jacob- Makoy Hortus, s.n., LG, Typus
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Angiospermas Bromeliaceae A.Juss.

Vriesea platynema var. striata (Wittm.)
Mez
Tem como sinônimo
homotípico Vriesea corallina  var.  striata Wittm.

DESCRIÇÃO

Leaf-blades pale striate.

DISTRIBUIÇÃO

Nativa, é endêmica do Brasil

Tipos de Vegetação
Floresta Ombrófila (Floresta Pluvial)

Distribuição Geográfica
Ocorrências confirmadas
Sul (Santa Catarina)

MATERIAL TESTEMUNHO

Schimper, 265, BAS, Santa Catarina, Typus

BIBLIOGRAFIA

Moura, R.  2011. Revisão taxonômica do grupo Vriesea platynema Gauch. (Bromeliaceae). Tese de Doutorado. Museu Nacional,
Universidade Federal do Rio de Janeiro.
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Angiospermas Bromeliaceae A.Juss.

Vriesea platynema var.  Reitz
Tem como sinônimo
homotípico Encholirium roseum  var.   Guillon

DESCRIÇÃO

Leaf-blades red-violet beneath, green above, pale striate near the apex.

Forma de Vida
Erva

Substrato
Epífita

DISTRIBUIÇÃO

Nativa, é endêmica do Brasil

Domínios Fitogeográficos
Mata Atlântica

Tipos de Vegetação
Floresta Ombrófila (Floresta Pluvial)

Distribuição Geográfica
Ocorrências confirmadas
Sul (Paraná)

MATERIAL TESTEMUNHO

A.R. Reitz, 5765, HBR, Paraná, Typus
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Angiospermas Bromeliaceae A.Juss.

Vriesea platzmannii E.Morren
Tem como sinônimo
homotípico Tillandsia platzmannii (E.Morren) Baker

DESCRIÇÃO

Caule: propagação vegetativa(s) por broto(s) lateral(ais). Folha: roseta(s) utricular(es); forma da lâmina(s) linear(es);
largura da lâmina(s) 1.5 a(s) 5 cm; ápice(s) da lâmina(s) acuminado(s); maculada(s) no ápice(s) não. Inflorescência: tipo
de ramificação(ções) simples; posição ereta(s); posição das flor(es) na(s) raque dística(s); posição das flor(es) na(s) antese
patente(s); posição das flor(es) secunda(s); ápice(s) das bráctea(s) floral(ais) encurvado(s); carena(s) das bráctea(s) floral(ais)
ausente(s); cor das bráctea(s) floral(ais) verde. Flor: forma da pétala(s) obovada(s); forma do apêndice(s) da pétala(s)
denteado(s); cor da pétala(s) amarela; posição dos estame(s) fauce da corola incluso(s); posição do pistilo(s) e estame(s) na(s)
antese radial(ais).

Forma de Vida
Erva

Substrato
Epífita, Terrícola

DISTRIBUIÇÃO

Nativa, é endêmica do Brasil

Domínios Fitogeográficos
Mata Atlântica

Tipos de Vegetação
Floresta Ombrófila (Floresta Pluvial), Restinga

Distribuição Geográfica
Ocorrências confirmadas
Sudeste (São Paulo)
Sul (Paraná, Rio Grande do Sul, Santa Catarina)

MATERIAL TESTEMUNHO

R.Moura, 1007, RB, 586227,  (RB01378648), RB, 586227, ,  (RB00814623), São Paulo
M.G.L. Wanderley, 253, SP, 168875,  (SP053482), São Paulo

IMAGENS DE CAMPO/ILUSTRAÇÕES
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Angiospermas Bromeliaceae A.Juss.

Figura 1: Vriesea platzmannii E.Morren

Figura 2: Vriesea platzmannii E.Morren

Figura 3: Vriesea platzmannii E.Morren

BIBLIOGRAFIA

Wanderley, M. G. L. and S. E. Martins. 2007. Bromeliaceae: coordenação, descrição da família e chave de gêneros. Pp: 39-161 in
Flora Fanerogâmica do Estado de São Paulo. vol. 5, ed. M. G. L. Wanderley, G. J. Shepherd, T. S. Melhem and A. M. Giulietti.
São Paulo: FAPESP, Instituto de Botânica.
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Angiospermas Bromeliaceae A.Juss.

Vriesea poenulata (Baker) Mez
Tem como sinônimo
basiônimo Tillandsia poenulata Baker
heterotípico Tillandsia glaziovii E.Morren ex Baker

DESCRIÇÃO

Caule: propagação vegetativa(s) por estolão. Folha: roseta(s) utricular(es); forma da lâmina(s) linear(es) triangular(es);
largura da lâmina(s) até 1.5 cm; ápice(s) da lâmina(s) agudo(s); maculada(s) no ápice(s) não. Inflorescência: tipo de
ramificação(ções) simples; posição ereta(s); posição das flor(es) na(s) raque polística(s); posição das flor(es) na(s) antese
subereta(s); posição das flor(es) não secunda(s); ápice(s) das bráctea(s) floral(ais) reto(s); carena(s) das bráctea(s) floral(ais)
ausente(s); cor das bráctea(s) floral(ais) vermelha/amarela. Flor: forma da pétala(s) linear(es); forma do apêndice(s)
da pétala(s) agudo(s); cor da pétala(s) amarela; posição dos estame(s) fauce da corola exserto(s); posição do pistilo(s) e
estame(s) na(s) antese radial(ais).

Forma de Vida
Erva

Substrato
Epífita

DISTRIBUIÇÃO

Nativa, é endêmica do Brasil

Domínios Fitogeográficos
Mata Atlântica

Tipos de Vegetação
Floresta Ombrófila (Floresta Pluvial)

Distribuição Geográfica
Ocorrências confirmadas
Sudeste (Espírito Santo, Rio de Janeiro, São Paulo)

MATERIAL TESTEMUNHO

Castellanos, A., 23930, GUA, Rio de Janeiro

IMAGENS DE CAMPO/ILUSTRAÇÕES
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Angiospermas Bromeliaceae A.Juss.

Figura 1: Vriesea poenulata (Baker) Mez

BIBLIOGRAFIA

Gomes-da-Silva, J., & Souza-Chies, T. T. (2018). What actually is Vriesea? A total evidence approach in a polyphyletic genus of
Tillandsioideae (Bromeliaceae, Poales). Cladistics, 34, 181–199. doi:10.1111/cla.12200
Gomes-da-Silva, J., Vargens, F. A., Arruda, R. C. O., & Costa, A. F. (2012). A morphological cladistic analysis
of the Vriesea corcovadensis group (Bromeliaceae: Tillandsiodeae), with anatomical descriptions: New
evidence of the non-monophyly of the genus. Systematic Botany, 37, 641–654. doi:10.1600/036364412X648599
Gomes-da-Silva, J. and A. F. Costa. 2011. A taxonomic revision of Vriesea corcovadensis group (Bromeliaceae: Tillandsioideae)
with description of two new species. Systematic Botany 36: 291–309.
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Angiospermas Bromeliaceae A.Juss.

Vriesea portentosa Leme
DESCRIÇÃO

Caule: propagação vegetativa(s) por broto(s) lateral(ais). Folha: roseta(s) infundibuliforme(s); forma da lâmina(s) linear(es);
largura da lâmina(s) mais de 5 cm; ápice(s) da lâmina(s) arredondado(s); maculada(s) no ápice(s) não. Inflorescência: tipo
de ramificação(ções) racemo(s) duplo(s); posição ereta(s); posição das flor(es) na(s) raque dística(s); posição das flor(es)
na(s) antese subereta(s); posição das flor(es) secunda(s); ápice(s) das bráctea(s) floral(ais) reto(s); carena(s) das bráctea(s)
floral(ais) ausente(s); cor das bráctea(s) floral(ais) verde/vermelha vinácea. Flor: forma da pétala(s) estreito(s) elíptica(s);
forma do apêndice(s) da pétala(s) agudo(s); cor da pétala(s) amarela; posição dos estame(s) fauce da corola incluso(s);
posição do pistilo(s) e estame(s) na(s) antese parte inferior(es) da corola.

Forma de Vida
Erva

Substrato
Epífita, Terrícola

DISTRIBUIÇÃO

Nativa, é endêmica do Brasil

Domínios Fitogeográficos
Cerrado

Tipos de Vegetação
Campo Rupestre

Distribuição Geográfica
Ocorrências confirmadas
Sudeste (Minas Gerais)

MATERIAL TESTEMUNHO

E.M.C. Leme, 7443, RB, 531498,  (RB00850734), Minas Gerais, Typus
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Angiospermas Bromeliaceae A.Juss.

Vriesea procera (Mart. ex Schult. &
Schult.f.) Wittm.
Este tratamento é composto pelos seguintes táxons: Vriesea procera, .

Tem como sinônimo
basiônimo Tillandsia procera Mart. ex Schult. & Schult.f.
homotípico Vriesea procera  (Mart. ex Schult. & Schult.f.) Wittm. var.  procera
heterotípico Tillandsia erectiflora Baker
heterotípico Tillandsia gracilis (Gaudich.) Griseb.
heterotípico Tillandsia viscidula Britton
heterotípico Vriesea catharinensis F.J.Müll.
heterotípico Vriesea gracilis Gaudich.
heterotípico Vriesea graciliscapa W.Weber
heterotípico Vriesea procera  var.  debilis Mez
heterotípico Vriesea procera  var.  gracilis (Gaudich.) Mez
heterotípico Vriesea procera  var.  rubra L.B.Sm.

DESCRIÇÃO

Caule: propagação vegetativa(s) por broto(s) lateral(ais). Folha: roseta(s) infundibuliforme(s); forma da lâmina(s) linear(es);
largura da lâmina(s) 1.5 a(s) 5 cm/mais de 5 cm; ápice(s) da lâmina(s) acuminado(s)/obtuso(s); maculada(s) no ápice(s) não.
Inflorescência: tipo de ramificação(ções) racemo(s) duplo(s); posição ereta(s); posição das flor(es) na(s) raque dística(s);
posição das flor(es) na(s) antese subereta(s); posição das flor(es) não secunda(s); ápice(s) das bráctea(s) floral(ais) reto(s);
carena(s) das bráctea(s) floral(ais) próxima(s) do ápice(s); cor das bráctea(s) floral(ais) vermelha/base vermelha e ápice(s)
amarelo ou verde. Flor: forma da pétala(s) linear(es)/estreito(s) elíptica(s); forma do apêndice(s) da pétala(s) agudo(s); cor
da pétala(s) amarela; posição dos estame(s) fauce da corola exserto(s); posição do pistilo(s) e estame(s) na(s) antese parte
superior(es) da corola.

Forma de Vida
Erva

Substrato
Epífita, Rupícola

DISTRIBUIÇÃO

Nativa, não é endêmica do Brasil

Domínios Fitogeográficos
Caatinga, Cerrado, Mata Atlântica

Distribuição Geográfica
Ocorrências confirmadas
Nordeste (Bahia, Paraíba, Pernambuco)
Sudeste (Espírito Santo, Rio de Janeiro)

MATERIAL TESTEMUNHO

Uribbe, F.P.U., 49, R, ,  (R010018762), Bahia
Pontes, R.A., 136, RB, 418527, ,  (RB00654478), Paraíba
Siqueira-Filho, J.A., 774, HVASF (HVASF4742), Pernambuco
E.M.C. Leme, 166, RB, ,  (RB01369033), Rio de Janeiro
Boudet Fernandes, H.Q., 2697, MBML (MBML005487), R, ,  (R010018839), Espírito Santo
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Angiospermas Bromeliaceae A.Juss.

IMAGENS DE CAMPO/ILUSTRAÇÕES

Figura 1: Vriesea procera (Mart. ex Schult. & Schult.f.) Wittm.

Figura 2: Vriesea procera (Mart. ex Schult. & Schult.f.) Wittm.
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Angiospermas Bromeliaceae A.Juss.

Vriesea pseudoatra Leme
DESCRIÇÃO

Caule: propagação vegetativa(s) por broto(s) lateral(ais). Folha: roseta(s) infundibuliforme(s); forma da lâmina(s) linear(es)/
lanceolada(s); largura da lâmina(s) mais de 5 cm; ápice(s) da lâmina(s) agudo(s)/obtuso(s); maculada(s) no ápice(s) não.
Inflorescência: tipo de ramificação(ções) simples; posição ereta(s); posição das flor(es) na(s) raque dística(s); posição das
flor(es) na(s) antese patente(s); posição das flor(es) não secunda(s); ápice(s) das bráctea(s) floral(ais) reto(s); carena(s)
das bráctea(s) floral(ais) ausente(s); cor das bráctea(s) floral(ais) castanha/verde/maculada(s). Flor: forma da pétala(s)
obovada(s)/elíptica(s); forma do apêndice(s) da pétala(s) agudo(s); cor da pétala(s) amarela; posição dos estame(s) fauce da
corola incluso(s); posição do pistilo(s) e estame(s) na(s) antese parte inferior(es) da corola.

DESCRIÇÃO ADICIONAL

ERVA rupícola, heliófila, 80,0-150,0 cm de comprimento quando florida, crescendo por meio de brotos laterais em meio as
folhas. FOLHAS ca. 30, suberetas, formando roseta infundibuliforme; bainha elíptica a largo-elíptica ou ovada a muito largo-
ovada, 14,0-25,0 x 8,5-14,5 cm, castanho-escura a castanho-clara na base e castanho-clara até verde na parte superior, esta coberta
com máculas vináceas de diferentes dimensões e em diferentes densidades, ambas as faces densamente lepidotas; lâmina linear a
lanceolada, 30,0-100,5 x 5,5-10,0 verde a verde-amarelada, ápice discretamente escurecido, face abaxial com tricomas próximo
a bainha desaparecendo em direção ao ápice, face adaxial com tricomas diminutos e muito esparsos, ápice agudo a obtuso,
apiculado. INFLORESCÊNCIA 75,5-142,5 cm, 6,5-9,0 cm de maior distância entre as sépalas, raro coberta com substância
betuminóide, simples. FLORES 19-51, dísticas, patentes a subreflexas, não secundas; pedúnculo ereto, sigmoide, 49,5-93,5
cm de comprimento, 1,1-1,4 cm de diâmetro, verde-oliva, glabro, brácteas do pedúnculo eretas, imbricadas, inferiores ovadas
com ápice apiculado verdes com máculas vináceas em toda sua extensão, superiores largo-ovadas como o centro acastanhado
e margem verde com pontuações vináceas principalmente nos bordos; raque ereta, reta, 14,0-66,0 cm de comprimento, 0,8-1,0
cm de diâmetro, verde-oliva, glabra. BRÁCTEAS FLORAIS decurrentes, orbiculares, fortemente côncavas, ápice obtuso 3,0-4,5
x 3,5- 4,7 cm, sem carena, verdes ou castanho-claras ou escuras no centro com os bordos verde amarelados, máculas vináceas
dispersas a concentradas nos bordos, margem e ápice podem se apresentar escurecidos, de um pouco mais curtas a igualando o
comprimento das sépalas, com substância de oleaginóide a betuminóide de odor sui generis no interior, lepidotas na face adaxial
e glabras na abaxial, lisas a pouco plicadas quando secas. FLORES de antese noturna, com odor aliáceo; pedicelo verde-oliva,
1,4-1,8 cm, de comprimento, 1,0-1,4 cm de diâmetro; cálice com sépalas elípticas a largo-elípticas, ápice obtuso, 2,8-3,5 x 1,8-2,2
cm, 0,7-1,4 cm, na base, completamente verdes a castanhas no centro e verde nas bordas, com ou sem máculas vináceas, sem
carena; corola campanulada, simétrica, com uma pétala abaxial e duas adaxiais, pétalas elípticas a obovadas, ápice emarginado,
levemente recurvadas na antese, 3,8-4,6 x 1,8- 2,1 cm, 0,7-1,0 cm na base, inteiramente amarelas ou acastanhadas para o ápice,
conatas na base por ca. 0,4 cm, apêndices 0,8-1,5 x 0,3-0,7 cm, adnatos à base das pétalas 0, 3-0, 5 cm, com a parte livre ovada;
estames radiais na inserção com a parte distal descendente convergindo para um mesmo lado da corola, filetes 1,9-2,5 cm,
alargados em direção ao ápice, achatados dorso-ventralmente, adnatos pela base às pétalas, amarelos, anteras 1,1-1,8 cm, introrsas,
dorsifixas, igualando a fauce da corola, próximas entre si e expostas lado a lado horizontalmente com as rimas voltadas para cima,
amarelas; estilete 2,4-3,5 cm, sigmoide com parte distal descendente, amarelo, estigma tipo lâmina-convoluta, posicionado um
pouco a frente e acima das anteras, amarelo, ovário 0,6-0,7 cm, amarelo-esverdeado. FRUTOS reflexos, ca. 4, 0 cm; sementes ca.
2, 5 cm.

Forma de Vida
Erva

Substrato
Rupícola, Terrícola

DISTRIBUIÇÃO

Nativa, é endêmica do Brasil

Domínios Fitogeográficos
Mata Atlântica

2323

Coleção Flora do Brasil 2020 - Jardim Botânico do Rio de Janeiro



Angiospermas Bromeliaceae A.Juss.

Tipos de Vegetação
Campo de Altitude, Vegetação Sobre Afloramentos Rochosos

Distribuição Geográfica
Ocorrências confirmadas
Sudeste (Espírito Santo, Rio de Janeiro)

MATERIAL TESTEMUNHO

Moura, R.L., 942, R, Rio de Janeiro
Costa, 436, RB, 309104, ,  (RB00263072), Rio de Janeiro

IMAGENS DE CAMPO/ILUSTRAÇÕES

Figura 1: Vriesea pseudoatra Leme

BIBLIOGRAFIA

Moura, R.  2011. Revisão taxonômica do grupo Vriesea platynema Gauch. (Bromeliaceae). Tese de Doutorado. Museu Nacional,
Universidade Federal do Rio de Janeiro.
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Angiospermas Bromeliaceae A.Juss.

Vriesea pseudoligantha Philcox
DESCRIÇÃO

Caule: propagação vegetativa(s) por broto(s) lateral(ais). Folha: roseta(s) infundibuliforme(s); forma da lâmina(s)
linear(es)/triangular(es); largura da lâmina(s) até 1.5 cm; ápice(s) da lâmina(s) acuminado(s); maculada(s) no ápice(s) não.
Inflorescência: tipo de ramificação(ções) simples; posição ereta(s); posição das flor(es) na(s) raque dística(s); posição
das flor(es) na(s) antese patente(s); posição das flor(es) secunda(s); ápice(s) das bráctea(s) floral(ais) reto(s); carena(s)
das bráctea(s) floral(ais) ausente(s); cor das bráctea(s) floral(ais) amarela. Flor: forma da pétala(s) ovada(s); forma do
apêndice(s) da pétala(s) desconhecida(s); cor da pétala(s) amarela/esverdeada; posição dos estame(s) fauce da corola
incluso(s); posição do pistilo(s) e estame(s) na(s) antese desconhecida(s).

COMENTÁRIO

Vriesea pseudoligantha é uma espécie rupícola, ou mais raramente epífita, porém restrita a ecossistemas rochosos areníticos-
quartziticos (campos rupestres) no estado da Bahia. Pertence ao complexo morfológico “Vriesea limae L.B. Sm.,” que agrupa
espécies de pequeno porte, dotadas de folhas triangulares, densamente cobertas por tricomas e com estames geralmente
dispostos em fileiras com três em cada lado da corola. É um grupo exclusivamente restrito aos ecossistemas rochosos do leste
do Brasil (inselbergs e campos rupestres) e dados moleculares sustentam o posicionamento deste complexo de espécies dentro
de Stigmatodon (Couto et al. 2017; Machado et al. 2020). Desta forma, as espécies que compõe o “complexo V. limae” estão
sendo transferidas para Stigmatodon, baseado tanto em caracteres moleculares quanto morfológicos e ecológicos (Couto et al.,
submetido).  

Forma de Vida
Erva

Substrato
Epífita, Rupícola

DISTRIBUIÇÃO

Nativa, é endêmica do Brasil

Domínios Fitogeográficos
Cerrado

Tipos de Vegetação
Campo Rupestre

Distribuição Geográfica
Ocorrências confirmadas
Nordeste (Bahia)

MATERIAL TESTEMUNHO

R.M. Harley, 15692, HUEFS, K, CEPEC, Bahia, Typus
A.P. Fontana, 6704, UNIVASF, Bahia

IMAGENS DE CAMPO/ILUSTRAÇÕES
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Angiospermas Bromeliaceae A.Juss.

Figura 1: Vriesea pseudoligantha Philcox

Figura 2: Vriesea pseudoligantha Philcox

BIBLIOGRAFIA

Couto D.R. 2017. Revisão taxonômica e filogenia de Stigmatodon Leme, G.K.Br & Barfuss (Bromeliaceae, Tillandsioideae). Tese
(Doutorado), Museu Nacional, Universidade Federal do Rio de Janeiro.
Nogueira M.G.C. 2013. Vriesea Lindl. (Bromeliaceae, Tillandsioideae) para a flora da Bahia: descrições, novas ocorrências e dois
novos sinônimos. Dissertação (Mestrado), Universidade Estadual de Feira de Santana.
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Angiospermas Bromeliaceae A.Juss.

Vriesea psittacina (Hook.) Lindl.
Este tratamento é composto pelos seguintes táxons: Vriesea psittacina, Vriesea psittacina var. decolor, Vriesea psittacina var.
psittacina.

DESCRIÇÃO

Caule: propagação vegetativa(s) por broto(s) lateral(ais). Folha: roseta(s) infundibuliforme(s); forma da lâmina(s)
linear(es)/oblanceolada(s); largura da lâmina(s) 1.5 a(s) 5 cm; ápice(s) da lâmina(s) agudo(s); maculada(s) no ápice(s) não.
Inflorescência: tipo de ramificação(ções) simples; posição ereta(s); posição das flor(es) na(s) raque dística(s); posição das
flor(es) na(s) antese subereta(s)/patente(s); posição das flor(es) não secunda(s); ápice(s) das bráctea(s) floral(ais) reto(s)/
recurvado(s); carena(s) das bráctea(s) floral(ais) próxima(s) do ápice(s); cor das bráctea(s) floral(ais) vermelha/base vermelha
e ápice(s) amarelo ou verde. Flor: forma da pétala(s) linear(es)/estreito(s) elíptica(s); forma do apêndice(s) da pétala(s)
obtuso(s); cor da pétala(s) amarela com ápice(s) verde; posição dos estame(s) fauce da corola exserto(s); posição do pistilo(s) e
estame(s) na(s) antese parte superior(es) da corola.

Forma de Vida
Erva

Substrato
Epífita

DISTRIBUIÇÃO

Nativa, é endêmica do Brasil

Domínios Fitogeográficos
Mata Atlântica

Tipos de Vegetação
Floresta Ombrófila (Floresta Pluvial)

Distribuição Geográfica
Ocorrências confirmadas
Nordeste (Bahia)
Sudeste (Espírito Santo, Rio de Janeiro)
Sul (Rio Grande do Sul, Santa Catarina)

CHAVE DE IDENTIFICAÇÃO

1. Bra#cteas do pedu#nculo e florais inteiramente vermelhas ou com a#pice amarelado, raque vermelha ................ 1. V. psittacina
var. psittacina (SC, RJ, ES e BA)
1’. Bra#cteas do pedu#nculo, florais e raque inteiramente verde-pa#lidas ...........................................2. V. psittacina var. decolor
(RJ) 

MATERIAL TESTEMUNHO

Kessous, I.M., 33, R,  (R010018875), Rio de Janeiro
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Angiospermas Bromeliaceae A.Juss.

Vriesea psittacina (Hook.) Lindl. var.
psittacina
Tem como sinônimo
basiônimo Tillandsia psittacina Hook.
homotípico Hexalepis psittacina (Hook.) Raf.
heterotípico Vriesea krameri E.Morren
heterotípico Vriesea psittacina  var.  rubrobracteata Hook.

DESCRIÇÃO

Bra#cteas do pedu#nculo e florais inteiramente vermelhas ou com a#pice amarelado, raque vermelha 

Forma de Vida
Erva

Substrato
Epífita

DISTRIBUIÇÃO

Nativa, é endêmica do Brasil

Domínios Fitogeográficos
Mata Atlântica

Tipos de Vegetação
Floresta Ombrófila (Floresta Pluvial)

Distribuição Geográfica
Ocorrências confirmadas
Nordeste (Bahia)
Sudeste (Espírito Santo, Rio de Janeiro)

MATERIAL TESTEMUNHO

Costa, A.F., 720, R, Rio de Janeiro

IMAGENS DE CAMPO/ILUSTRAÇÕES
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Angiospermas Bromeliaceae A.Juss.

Figura 1: Vriesea psittacina var. psittacina (Hook.) Lindl.
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Angiospermas Bromeliaceae A.Juss.

Vriesea psittacina var. decolor Wawra
DESCRIÇÃO

Bra#cteas do pedu#nculo, florais e raque inteiramente verde-pa#lidas 

Forma de Vida
Erva

Substrato
Epífita

DISTRIBUIÇÃO

Nativa, é endêmica do Brasil

Domínios Fitogeográficos
Mata Atlântica

Tipos de Vegetação
Floresta Ombrófila (Floresta Pluvial)

Distribuição Geográfica
Ocorrências confirmadas
Sudeste (Rio de Janeiro)
Sul (Rio Grande do Sul, Santa Catarina)

MATERIAL TESTEMUNHO

Wawra, II-226, W, Rio de Janeiro, Typus
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Angiospermas Bromeliaceae A.Juss.

Vriesea pulchra Leme & L.Kollmann
DESCRIÇÃO

Caule: propagação vegetativa(s) por broto(s) lateral(ais). Folha: roseta(s) infundibuliforme(s); forma da lâmina(s) estreito(s)
oblonga(s); largura da lâmina(s) 1.5 a(s) 5 cm; ápice(s) da lâmina(s) agudo(s)/arredondado(s); maculada(s) no ápice(s) sim.
Inflorescência: tipo de ramificação(ções) simples; posição ereta(s); posição das flor(es) na(s) raque dística(s); posição das
flor(es) na(s) antese patente(s)/reflexa(s); posição das flor(es) não secunda(s); ápice(s) das bráctea(s) floral(ais) reto(s);
carena(s) das bráctea(s) floral(ais) ausente(s); cor das bráctea(s) floral(ais) castanha/maculada(s). Flor: forma da pétala(s)
obovada(s); forma do apêndice(s) da pétala(s) agudo(s); cor da pétala(s) creme; posição dos estame(s) fauce da corola
incluso(s); posição do pistilo(s) e estame(s) na(s) antese parte inferior(es) da corola.

DESCRIÇÃO ADICIONAL

ERVA epífita, umbrófila, ca. 50,0 cm de comprimento quando florida, crescendo por meio de brotos laterais em meio as folhas.
FOLHAS ca. 18, subereto-arqueadas, formando roseta infundibuliforme; bainha largo-ovada a largo-elíptica, ca. 8,0 x 7,0 cm,
castanho-escura para base e verde para o ápice, ambas as faces densamente lepidotas; lâmina estreito-oblonga, 15,0-18,0 x 3,5-3,7
cm, esverdeada a purpúrea com margens nigrescentes na face abaxial, verde na face adaxial com estrias transversais onduladas,
mácula purpúrea no ápice, ápice redondo a subagudo, apiculado. INFLORESCÊNCIA ca. 40 cm, ca. 6,0 cm de maior distância
entre as sépalas, simples, ca. 9 flores, dísticas, patentes a pouco reflexas, não secundas; pedúnculo, ereto, sigmoide, ca. 30,0 cm de
comprimento, 0,5 cm de diâmetro, verde, glabro, brácteas do pedúnculo eretas, imbricadas, ovadas, verde a verde-purpúreas com
pontuações vináceas, ápice com mácula escura; raque ereta, ligeiramente flexuosa e angulosa, ca. 10 cm de comprimento, 0,3-0,4
cm de diâmetro, verde a purpúrea, glabra. BRÁCTEAS FLORAIS decurrentes, suborbiculares, ápice obtuso, 2,1-2,5 x 2,2-2,3
cm, sem carena, centro castanho, esverdeada para as margens, com máculas vináceas, purpúrea para o ápice, mais curtas que as
sépalas, com substância oleaginóide em seu interior, lepidotas na face adaxial e glabras na abaxial. FLORES de antese noturna,
com odor aliáceo; pedicelo verde, ca. 0,7 cm de comprimento, ca. 0, 9 cm de diâmetro; cálice com sépalas largo-elípticas, ápice
obtuso, 2,1-2,3 x 1,5 cm, 0,9 cm na base, verde exceto pelo purpureo nas margens e no ápice, sem carena; corola campanulada,
simétrica, sendo uma pétala abaxial e duas adaxiais, pétalas obovadas, ápice emarginado, levemente recurvadas na antese, 3,3-3,6
x 1,7 cm, ca. 0,6 cm na base, creme com nervuras irregulares vináceas em direção ao ápice, conatas na base por ca. 0,5 cm,
apêndices ca. 1,0 x 0,3 cm, adnatos à base das pétalas 0,5 cm, com a parte livre ovada; estames radiais na inserção com a parte
distal descendente convergindo para um mesmo lado da corola, filetes ca. 2,7 cm, alargados em direção ao ápice, achatados dorso-
ventralmente, adnatos à base das pétalas, anteras 0,8-0,9 cm, introrsas, dorsifixas; estigma tipo lâmina convoluta, amarelo, ovário
amarelo. FRUTOS não vistos.

Forma de Vida
Erva

Substrato
Epífita

DISTRIBUIÇÃO

Nativa, é endêmica do Brasil

Domínios Fitogeográficos
Mata Atlântica

Tipos de Vegetação
Floresta Ombrófila (Floresta Pluvial)

Distribuição Geográfica
Ocorrências confirmadas
Sudeste (Espírito Santo)

MATERIAL TESTEMUNHO
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Angiospermas Bromeliaceae A.Juss.

L. Kollmann, 11976, RB, 542610,  (RB00778718)

BIBLIOGRAFIA

 
Moura, R.  2011. Revisão taxonômica do grupo Vriesea platynema Gauch. (Bromeliaceae). Tese de Doutorado. Museu Nacional,
Universidade Federal do Rio de Janeiro.
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Angiospermas Bromeliaceae A.Juss.

Vriesea punctulata E.Pereira & I.A.Penna
DESCRIÇÃO

Caule: propagação vegetativa(s) por broto(s) lateral(ais). Folha: roseta(s) infundibuliforme(s); forma da lâmina(s) linear(es);
largura da lâmina(s) 1.5 a(s) 5 cm; ápice(s) da lâmina(s) agudo(s)/apiculado(s); maculada(s) no ápice(s) não. Inflorescência:
tipo de ramificação(ções) simples; posição subereta(s); posição das flor(es) na(s) raque dística(s); posição das flor(es)
na(s) antese subereta(s); posição das flor(es) não secunda(s); ápice(s) das bráctea(s) floral(ais) encurvado(s); carena(s) das
bráctea(s) floral(ais) próxima(s) do ápice(s); cor das bráctea(s) floral(ais) base vermelha e ápice(s) amarelo ou verde. Flor:
forma da pétala(s) linear(es); forma do apêndice(s) da pétala(s) obtuso(s); cor da pétala(s) amarela com ápice(s) verde;
posição dos estame(s) fauce da corola exserto(s); posição do pistilo(s) e estame(s) na(s) antese parte inferior(es) da corola.

Forma de Vida
Erva

Substrato
Epífita

DISTRIBUIÇÃO

Nativa, é endêmica do Brasil

Domínios Fitogeográficos
Mata Atlântica

Tipos de Vegetação
Floresta Ombrófila (Floresta Pluvial)

Distribuição Geográfica
Ocorrências confirmadas
Sudeste (Rio de Janeiro)

MATERIAL TESTEMUNHO

Araújo, L.K.C., 54, HB, Rio de Janeiro, Typus
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Angiospermas Bromeliaceae A.Juss.

Vriesea racinae L.B.Sm.
DESCRIÇÃO

Caule: propagação vegetativa(s) por broto(s) lateral(ais). Folha: roseta(s) funiforme(s); forma da lâmina(s) triangular(es);
largura da lâmina(s) 1.5 a(s) 5 cm; ápice(s) da lâmina(s) agudo(s)/acuminado(s); maculada(s) no ápice(s) não. Inflorescência:
tipo de ramificação(ções) simples; posição ereta(s); posição das flor(es) na(s) raque dística(s); posição das flor(es) na(s)
antese patente(s); posição das flor(es) secunda(s); ápice(s) das bráctea(s) floral(ais) reto(s); carena(s) das bráctea(s)
floral(ais) ausente(s); cor das bráctea(s) floral(ais) verde/maculada(s). Flor: forma da pétala(s) obovada(s); forma do
apêndice(s) da pétala(s) agudo(s); cor da pétala(s) branca; posição dos estame(s) fauce da corola incluso(s); posição do
pistilo(s) e estame(s) na(s) antese parte inferior(es) da corola.

Forma de Vida
Erva

Substrato
Epífita

DISTRIBUIÇÃO

Nativa, é endêmica do Brasil

Domínios Fitogeográficos
Mata Atlântica

Tipos de Vegetação
Floresta Ombrófila (Floresta Pluvial)

Distribuição Geográfica
Ocorrências confirmadas
Sudeste (Espírito Santo, Minas Gerais)

MATERIAL TESTEMUNHO

M. B. Foster, 270, GH,  (GH00029526), Espírito Santo, Typus
Hatschbach, G., 62918, MBM (MBM181564), Espírito Santo
L. Kollmann, 7501, MBML (MBML023905), Espírito Santo
Paula, C.C. de, s.n., VIC, 26214,  (VIC026214), Minas Gerais

IMAGENS DE CAMPO/ILUSTRAÇÕES
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Angiospermas Bromeliaceae A.Juss.

Figura 1: Vriesea racinae L.B.Sm.

Figura 2: Vriesea racinae L.B.Sm.
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Angiospermas Bromeliaceae A.Juss.

Vriesea rafaelii Leme
DESCRIÇÃO

Caule: propagação vegetativa(s) por broto(s) lateral(ais). Folha: roseta(s) infundibuliforme(s); forma da lâmina(s)
estreito(s) oblonga(s); largura da lâmina(s) mais de 5 cm; ápice(s) da lâmina(s) acuminado(s); maculada(s) no ápice(s) não.
Inflorescência: tipo de ramificação(ções) simples; posição ereta(s); posição das flor(es) na(s) raque dística(s); posição das
flor(es) na(s) antese patente(s); posição das flor(es) não secunda(s); ápice(s) das bráctea(s) floral(ais) reto(s); carena(s) das
bráctea(s) floral(ais) ausente(s); cor das bráctea(s) floral(ais) verde. Flor: forma da pétala(s) oblongo(s) lanceolada(s); forma
do apêndice(s) da pétala(s) agudo(s); cor da pétala(s) amarela; posição dos estame(s) fauce da corola incluso(s); posição do
pistilo(s) e estame(s) na(s) antese parte inferior(es) da corola.

DESCRIÇÃO ADICIONAL

ERVA epífita, umbrófila, 64, 0-80, 0 cm de comprimento quando florida, crescendo por meio de brotos laterais em meio as
folhas. FOLHAS ca. 25 levemente recurvadas, formando roseta infundibuliforme; bainha largo-elíptica, 14, 0 x 10, 2-11, 0 cm,
castanho-clara em ambas as faces, ambas densamente lepidotas; lâmina estreito-oblonga, 20, 0-30, 0 x 6, 0-7, 0 cm, verde em
ambas as faces, com uma fina camada branco-cerosa, linhas longitudinais verde-escuras, ápice com margem revoluta, brevemente
apiculado. INFLORESCÊNCIA 24, 0-58, 0 cm, 6, 5-8, 0 cm de maior distância entre as sépalas, simples, 10-18 flores, dísticas,
patentes, não secundas; pedúnculo, ereto, reto a sigmoide, 23, 0-40, 0 cm de comprimento, 0, 5-0, 7 cm de diâmetro, verde,
glabro, brácteas do pedúnculo eretas, largoovadas, verde escuras, imbricadas; raque ereta, reta, 5, 5-22, 8 cm de comprimento,
0, 3-0, 5 cm de diâmetro, verde, glabra. BRÁCTEAS FLORAIS decurrentes, largo-elípticas, ápice agudo a obtuso, 2, 5-3, 0
x 2, 0-2, 5 cm, sem carena, verde-escuras, mais curtas que as sépalas, com substância oleaginóide de odor sui generis em seu
interior, lepidotas na face adaxial e glabras na abaxial, lisas a pouco plicadas quando secas. FLORES de antese noturna, com
odor aliáceo; pedicelo verde-escuro, 1, 0-1, 3 cm de comprimento, ca. 1, 0 cm de diâmetro; cálice com sépalas elípticas, ápice
obtuso, 2, 6-2, 8 x 1, 5 cm, ca. 0, 8 cm na base, verdes, sem carena; corola campanulada, simétrica, sendo uma pétala abaxial e
duas adaxiais, pétalas oblanceoladas, ápice emarginado, levemente recurvadas na antese, 3, 7-4, 5 x 1, 6-2, 0 cm, ca. 0, 9 cm na
base, amarelas, conatas na base por 0, 4-0, 5 cm, apêndices 1, 1-1, 4 x 0, 3 cm, adnatos à base das pétalas 0, 5-0, 64 cm, com a
parte livre triangular; estames radiais na inserção com a parte distal descendente convergindo para um mesmo lado da corola,
filetes ca. 2, 7 cm, alargados em direção ao ápice, achatados dorso-ventralmente, adnatos à base das pétalas, amarelos, anteras
0, 9-1, 0 cm, introrsas, dorsifixas, igualando a fauce da corola, próximas entre si e expostas lado a lado horizontalmente com as
rimas voltadas para cima, amarelas; estilete ca. 2, 1 cm, sigmoide com parte distal descendente, amarelo, estigma tipo lâmina-
convoluta, posicionado um pouco a frente e acima das anteras, amarelo, ovário ca. 0, 6 cm, esverdeado. FRUTOS patentes, ca. 5,
2 cm; sementes ca. 2, 8 cm.

Forma de Vida
Erva

Substrato
Epífita

DISTRIBUIÇÃO

Nativa, é endêmica do Brasil

Domínios Fitogeográficos
Mata Atlântica

Tipos de Vegetação
Floresta Ombrófila (Floresta Pluvial)

Distribuição Geográfica
Ocorrências confirmadas
Sudeste (Espírito Santo, Minas Gerais)
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Angiospermas Bromeliaceae A.Juss.

MATERIAL TESTEMUNHO

E.M.C. Leme, 3410, HB, Minas Gerais, Typus
L. Kollmann, 9632, MBML (MBML030108), Espírito Santo

IMAGENS DE CAMPO/ILUSTRAÇÕES

Figura 1: Vriesea rafaelii Leme

Figura 2: Vriesea rafaelii Leme

BIBLIOGRAFIA

Moura, R.  2011. Revisão taxonômica do grupo Vriesea platynema Gauch. (Bromeliaceae). Tese de Doutorado. Museu Nacional,
Universidade Federal do Rio de Janeiro.
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Angiospermas Bromeliaceae A.Juss.

Vriesea rastrensis Leme
DESCRIÇÃO

Caule: propagação vegetativa(s) por broto(s) lateral(ais). Folha: roseta(s) infundibuliforme(s); forma da lâmina(s)
triangular(es); largura da lâmina(s) 1.5 a(s) 5 cm; ápice(s) da lâmina(s) acuminado(s); maculada(s) no ápice(s) não.
Inflorescência: tipo de ramificação(ções) racemo(s) duplo(s); posição subereta(s); posição das flor(es) na(s) raque dística(s);
posição das flor(es) na(s) antese subereta(s); posição das flor(es) não secunda(s); ápice(s) das bráctea(s) floral(ais) reto(s);
carena(s) das bráctea(s) floral(ais) próxima(s) do ápice(s); cor das bráctea(s) floral(ais) amarela. Flor: forma da pétala(s)
obovada(s); forma do apêndice(s) da pétala(s) obtuso(s); cor da pétala(s) amarela; posição dos estame(s) fauce da corola
exserto(s); posição do pistilo(s) e estame(s) na(s) antese parte superior(es) da corola.

Forma de Vida
Erva

Substrato
Epífita

DISTRIBUIÇÃO

Nativa, é endêmica do Brasil

Domínios Fitogeográficos
Mata Atlântica

Tipos de Vegetação
Floresta Ombrófila (Floresta Pluvial)

Distribuição Geográfica
Ocorrências confirmadas
Sul (Santa Catarina)

MATERIAL TESTEMUNHO

Seidel,A., 1088, RB, 282194,  (RB00287262), Santa Catarina, Typus
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Angiospermas Bromeliaceae A.Juss.

Vriesea rectifolia Rauh
DESCRIÇÃO

Caule: propagação vegetativa(s) por estolão. Folha: roseta(s) infundibuliforme(s); forma da lâmina(s) linear(es)
triangular(es); largura da lâmina(s) 1.5 a(s) 5 cm; ápice(s) da lâmina(s) acuminado(s); maculada(s) no ápice(s) não.
Inflorescência: tipo de ramificação(ções) racemo(s) triplo; posição subereta(s); posição das flor(es) na(s) raque polística(s);
posição das flor(es) na(s) antese ereta(s); posição das flor(es) não secunda(s); ápice(s) das bráctea(s) floral(ais) reto(s);
carena(s) das bráctea(s) floral(ais) próxima(s) do ápice(s); cor das bráctea(s) floral(ais) vermelha. Flor: forma da pétala(s)
linear(es); forma do apêndice(s) da pétala(s) agudo(s); cor da pétala(s) verde; posição dos estame(s) fauce da corola
incluso(s); posição do pistilo(s) e estame(s) na(s) antese radial(ais).

Forma de Vida
Erva

Substrato
Epífita

DISTRIBUIÇÃO

Nativa, é endêmica do Brasil

Domínios Fitogeográficos
Mata Atlântica

Tipos de Vegetação
Floresta Ombrófila (Floresta Pluvial)

Distribuição Geográfica
Ocorrências confirmadas
Nordeste (Pernambuco)

MATERIAL TESTEMUNHO

G. Pfister, s.n., HEID, Pernambuco, Typus

BIBLIOGRAFIA

 
 
Siqueira-Filho, J.A. & Leme, E.M.C. 2006. Fragmentos de Mata Atlântica do Nordeste: Biodiversidade, conservação e suas
bromélias. Andrea Jakobsson Estúdio Editorial Ltda., Rio de Janeiro. 416 p.

2339

Coleção Flora do Brasil 2020 - Jardim Botânico do Rio de Janeiro



Angiospermas Bromeliaceae A.Juss.

Vriesea recurvata Gaudich.
Tem como sinônimo
heterotípico Tillandsia decurvata Baker

DESCRIÇÃO

Caule: propagação vegetativa(s) por broto(s) lateral(ais). Folha: roseta(s) infundibuliforme(s); forma da lâmina(s)
oblanceolada(s); largura da lâmina(s) 1.5 a(s) 5 cm; ápice(s) da lâmina(s) obtuso(s); maculada(s) no ápice(s) não.
Inflorescência: tipo de ramificação(ções) simples; posição ereta(s); posição das flor(es) na(s) raque dística(s); posição das
flor(es) na(s) antese patente(s)/reflexa(s); posição das flor(es) não secunda(s); ápice(s) das bráctea(s) floral(ais) recurvado(s);
carena(s) das bráctea(s) floral(ais) próxima(s) do ápice(s); cor das bráctea(s) floral(ais) vermelha. Flor: forma da pétala(s)
elíptica(s); forma do apêndice(s) da pétala(s) obtuso(s)/denteado(s); cor da pétala(s) amarela; posição dos estame(s) fauce da
corola exserto(s); posição do pistilo(s) e estame(s) na(s) antese parte superior(es) da corola.

Forma de Vida
Erva

Substrato
Epífita

DISTRIBUIÇÃO

Nativa, é endêmica do Brasil

Domínios Fitogeográficos
Mata Atlântica

Tipos de Vegetação
Floresta Ombrófila (Floresta Pluvial)

Distribuição Geográfica
Ocorrências confirmadas
Nordeste (Bahia)

MATERIAL TESTEMUNHO

A.M. Amorim, 3424, CEPEC, RB, Bahia
A.M. Amorim, 609, CEPEC,  (CEPEC00056340), Bahia
Gaudichaud, s.n., P (P00753335), Typus
Gaudichaud, s.n., P (P00753335), Typus
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Angiospermas Bromeliaceae A.Juss.

Vriesea regnellii Mez
Tem como sinônimo
homotípico Vriesea regnelli Mez

DESCRIÇÃO

Caule: propagação vegetativa(s) por broto(s) lateral(ais). Folha: roseta(s) infundibuliforme(s); forma da lâmina(s)
lanceolada(s); largura da lâmina(s) mais de 5 cm; ápice(s) da lâmina(s) obtuso(s); maculada(s) no ápice(s) não.
Inflorescência: tipo de ramificação(ções) simples; posição ereta(s); posição das flor(es) na(s) raque dística(s); posição das
flor(es) na(s) antese patente(s); posição das flor(es) não secunda(s); ápice(s) das bráctea(s) floral(ais) reto(s); carena(s) das
bráctea(s) floral(ais) ausente(s); cor das bráctea(s) floral(ais) verde. Flor: forma da pétala(s) obovada(s)/elíptica(s); forma
do apêndice(s) da pétala(s) agudo(s); cor da pétala(s) amarela; posição dos estame(s) fauce da corola incluso(s); posição do
pistilo(s) e estame(s) na(s) antese parte inferior(es) da corola.

DESCRIÇÃO ADICIONAL

ERVA epífita ou terrestre, umbrófila, 120,0-148,0 cm de comprimento quando florida, crescendo por meio de brotos laterais
em meio as folhas. FOLHAS 25 a 30, suberetas, formando roseta infundibuliforme, bainha elíptica a largo-elíptica, 15,5-21,0
x 12,0-13,0 cm, castanha em ambas as faces, sendo a abaxial mais escura que a adaxial, ambas densamente lepidotas; lâmina
lanceolada, 53,5-92,0 x 6,2-7,8 cm, verde em ambas as faces, face abaxial com tricomas próximo a bainha desaparecendo em
direção ao ápice, face adaxial com tricomas diminutos e muito esparsos, coberta com uma camada branco-cerosa, ápice obtuso,
apiculado. INFLORESCÊNCIA 105,0-176,5 cm, 10,0-10,5 cm de maior distância entre as sépalas, simples, 37-54 flores, dísticas,
patentes, não secundas; pedúnculo, ereto, sigmoide, 60,5-95,0 cm de comprimento, 1,1-1,6 cm de diâmetro, verde, glabro,
brácteas do pedúnculo eretas, imbricadas, inferiores lanceoladas e superiores largo-ovadas, verdes; raque ereta, reta, 42,5-45,5
cm de comprimento, 0,7-1,0 cm de diâmetro, verde, glabra. BRÁCTEAS FLORAIS decurrentes, muito largo-ovadas, ápice
agudo, 2,6-3,7 x 2,2-3,6 cm, sem carena, completamente verdes ou com discreta nuance escura nas margens principalmente
próximo ao ápice, mais curtas que as sépalas, com substância oleaginóide de odor sui generis em seu interior, lepidotas na face
adaxial e glabras na abaxial, plicadas quando secas. FLORES de antese noturna, com odor aliáceo; pedicelo verde, 0,9-1,4
cm, de comprimento, ca. 1,0 cm de diâmetro; cálice com sépalas elípticas, ápice obtuso, 4,0-4, 5 x 2,4 cm, ca. 0,9 cm na base,
completamente verdes ou escurecidas no ápice, sem carena; corola campanulada, simétrica, sendo uma pétala abaxial e duas
adaxiais, pétalas elípticas a obovadas, ápice emarginado, levemente recurvadas na antese, 4,5-5,5 x 2,0 cm, ca. 0,9 cm na base,
amarelo-claras, conatas na base por ca. 0, 3 cm, apêndices 1,5-1,7 x 0,4 cm, adnatos à base das pétalas 0,5 cm, com a parte
livre estreito-ovada; estames radiais na inserção com a parte distal descendente convergindo para um mesmo lado da corola,
filetes ca. 3,5 cm, alargados em direção ao ápice, achatados dorso-ventralmente, adnatos à base das pétalas, amarelos, anteras
1,3 cm, introrsas, dorsifixas, igualando a fauce da corola, próximas entre si e expostas lado a lado horizontalmente com as rimas
voltadas para cima, amarelas; estilete ca. 3,7 cm sigmoide com parte distal descendente, amarelo, estigma tipo lâmina-convoluta,
posicionado um pouco a frente e acima das anteras, amarelo, ovário ca. 1,2 cm, amarelo esverdeado. FRUTOS reflexos, 4,5-5,5
cm; sementes ca. 3,1 cm.

Forma de Vida
Erva

Substrato
Epífita, Terrícola

DISTRIBUIÇÃO

Nativa, é endêmica do Brasil

Domínios Fitogeográficos
Mata Atlântica

Tipos de Vegetação
Floresta Ombrófila (Floresta Pluvial)
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Angiospermas Bromeliaceae A.Juss.

Distribuição Geográfica
Ocorrências confirmadas
Sudeste (Minas Gerais, São Paulo)

MATERIAL TESTEMUNHO

A. F. Regnell, III 1799, B, B 10 0243434,  (B100243434), B, B 10 0243435,  (B100243435), Typus

BIBLIOGRAFIA

Moura, R.  2011. Revisão taxonômica do grupo Vriesea platynema Gauch. (Bromeliaceae). Tese de Doutorado. Museu Nacional,
Universidade Federal do Rio de Janeiro.
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Angiospermas Bromeliaceae A.Juss.

Vriesea reitzii Leme & A.F.Costa
DESCRIÇÃO

Caule: propagação vegetativa(s) por broto(s) lateral(ais). Folha: roseta(s) infundibuliforme(s); forma da lâmina(s) linear(es)
triangular(es); largura da lâmina(s) mais de 5 cm; ápice(s) da lâmina(s) acuminado(s); maculada(s) no ápice(s) não.
Inflorescência: tipo de ramificação(ções) racemo(s) duplo(s); posição ereta(s); posição das flor(es) na(s) raque dística(s);
posição das flor(es) na(s) antese subereta(s); posição das flor(es) secunda(s); ápice(s) das bráctea(s) floral(ais) encurvado(s);
carena(s) das bráctea(s) floral(ais) em todo(s) o dorso; cor das bráctea(s) floral(ais) amarela. Flor: forma da pétala(s)
linear(es); forma do apêndice(s) da pétala(s) agudo(s); cor da pétala(s) amarela; posição dos estame(s) fauce da corola
exserto(s); posição do pistilo(s) e estame(s) na(s) antese parte superior(es) da corola.

Forma de Vida
Erva

Substrato
Epífita

DISTRIBUIÇÃO

Nativa, é endêmica do Brasil

Domínios Fitogeográficos
Mata Atlântica

Tipos de Vegetação
Floresta Ombrófila (Floresta Pluvial), Floresta Ombrófila Mista

Distribuição Geográfica
Ocorrências confirmadas
Sul (Paraná, Rio Grande do Sul, Santa Catarina)

MATERIAL TESTEMUNHO

E.M.C. Leme, 1654, RB, 324430,  (RB00287263), Santa Catarina, Typus
E.M.C. Leme, 1654, RB, 324430,  (RB00566722), Santa Catarina, Typus
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Angiospermas Bromeliaceae A.Juss.

Vriesea repandostachys Leme
DESCRIÇÃO

Caule: propagação vegetativa(s) por broto(s) lateral(ais). Folha: roseta(s) infundibuliforme(s); forma da lâmina(s) linear(es);
largura da lâmina(s) 1.5 a(s) 5 cm; ápice(s) da lâmina(s) agudo(s)/apiculado(s); maculada(s) no ápice(s) não. Inflorescência:
tipo de ramificação(ções) simples; posição subereta(s); posição das flor(es) na(s) raque dística(s); posição das flor(es)
na(s) antese subereta(s); posição das flor(es) não secunda(s); ápice(s) das bráctea(s) floral(ais) encurvado(s); carena(s) das
bráctea(s) floral(ais) em todo(s) o dorso; cor das bráctea(s) floral(ais) base vermelha e ápice(s) amarelo ou verde. Flor: forma
da pétala(s) linear(es); forma do apêndice(s) da pétala(s) obtuso(s); cor da pétala(s) amarela com ápice(s) verde; posição dos
estame(s) fauce da corola exserto(s); posição do pistilo(s) e estame(s) na(s) antese desconhecida(s).

Forma de Vida
Erva

Substrato
Epífita

DISTRIBUIÇÃO

Nativa, é endêmica do Brasil

Domínios Fitogeográficos
Mata Atlântica

Tipos de Vegetação
Floresta Ombrófila (Floresta Pluvial)

Distribuição Geográfica
Ocorrências confirmadas
Sudeste (Espírito Santo)

MATERIAL TESTEMUNHO

G. Martinelli, 15756, RB, 415696,  (RB00141100), Espírito Santo
Kautsky, R.A., s.n., RB, 256667,  (RB00274496), Espírito Santo
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Angiospermas Bromeliaceae A.Juss.

Vriesea revoluta B.R.Silva
DESCRIÇÃO

Caule: propagação vegetativa(s) por broto(s) lateral(ais). Folha: roseta(s) funiforme(s); forma da lâmina(s) estrito(s)
triangular(es); largura da lâmina(s) mais de 5 cm; ápice(s) da lâmina(s) agudo(s)/atenuado(s); maculada(s) no ápice(s) não.
Inflorescência: tipo de ramificação(ções) racemo(s) duplo(s); posição ereta(s)/subereta(s); posição das flor(es) na(s) raque
dística(s); posição das flor(es) na(s) antese subereta(s)/patente(s); posição das flor(es) secunda(s); ápice(s) das bráctea(s)
floral(ais) encurvado(s)/reto(s); carena(s) das bráctea(s) floral(ais) próxima(s) do ápice(s); cor das bráctea(s) floral(ais)
estramínea. Flor: forma da pétala(s) linear(es)/elíptica(s); forma do apêndice(s) da pétala(s) agudo(s); cor da pétala(s) creme;
posição dos estame(s) fauce da corola incluso(s); posição do pistilo(s) e estame(s) na(s) antese desconhecida(s).

Forma de Vida
Erva

Substrato
Epífita

DISTRIBUIÇÃO

Nativa, é endêmica do Brasil

Domínios Fitogeográficos
Mata Atlântica

Tipos de Vegetação
Floresta Ombrófila (Floresta Pluvial)

Distribuição Geográfica
Ocorrências confirmadas
Sudeste (Espírito Santo)

MATERIAL TESTEMUNHO

Kautsky, R.A., 837, RB, 419196,  (RB00418645), Espírito Santo, Typus
Kautsky, R.A., 837, RB, 419196,  (RB00566738), Espírito Santo, Typus
Kautsky, R.A., 837, RB, 419196,  (RB00566739), Espírito Santo, Typus
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Angiospermas Bromeliaceae A.Juss.

Vriesea rhodostachys L.B.Sm.
DESCRIÇÃO

Caule: propagação vegetativa(s) por broto(s) lateral(ais). Folha: roseta(s) infundibuliforme(s); forma da lâmina(s) linear(es);
largura da lâmina(s) 1.5 a(s) 5 cm; ápice(s) da lâmina(s) agudo(s); maculada(s) no ápice(s) não. Inflorescência: tipo de
ramificação(ções) simples; posição ereta(s); posição das flor(es) na(s) raque dística(s); posição das flor(es) na(s) antese
subereta(s); posição das flor(es) não secunda(s); ápice(s) das bráctea(s) floral(ais) reto(s); carena(s) das bráctea(s) floral(ais)
próxima(s) do ápice(s); cor das bráctea(s) floral(ais) vermelha/base vermelha e ápice(s) amarelo ou verde. Flor: forma da
pétala(s) linear(es); forma do apêndice(s) da pétala(s) obtuso(s); cor da pétala(s) amarela; posição dos estame(s) fauce da
corola exserto(s); posição do pistilo(s) e estame(s) na(s) antese desconhecida(s).

Forma de Vida
Erva

Substrato
Epífita

DISTRIBUIÇÃO

Nativa, é endêmica do Brasil

Domínios Fitogeográficos
Mata Atlântica

Tipos de Vegetação
Floresta Ombrófila (Floresta Pluvial)

Distribuição Geográfica
Ocorrências confirmadas
Nordeste (Bahia)
Sudeste (Espírito Santo)

MATERIAL TESTEMUNHO

T.S. dos Santos, 4216, CEPEC,  (CEPEC00039528), MBM, CEPEC, S, Bahia
M. B. Foster, 807, GH,  (GH00029527), Espírito Santo, Typus

IMAGENS DE CAMPO/ILUSTRAÇÕES
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Angiospermas Bromeliaceae A.Juss.

Figura 1: Vriesea rhodostachys L.B.Sm.

Figura 2: Vriesea rhodostachys L.B.Sm.
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Angiospermas Bromeliaceae A.Juss.

Vriesea roberto-seidelii W.Weber
DESCRIÇÃO

Caule: propagação vegetativa(s) por broto(s) lateral(ais). Folha: roseta(s) infundibuliforme(s); forma da lâmina(s) linear(es);
largura da lâmina(s) 1.5 a(s) 5 cm; ápice(s) da lâmina(s) acuminado(s); maculada(s) no ápice(s) não. Inflorescência: tipo
de ramificação(ções) simples; posição ereta(s); posição das flor(es) na(s) raque dística(s); posição das flor(es) na(s) antese
subereta(s); posição das flor(es) secunda(s); ápice(s) das bráctea(s) floral(ais) reto(s); carena(s) das bráctea(s) floral(ais)
ausente(s); cor das bráctea(s) floral(ais) base verde ou amarela e ápice(s) vermelho. Flor: forma da pétala(s) elíptica(s); forma
do apêndice(s) da pétala(s) agudo(s); cor da pétala(s) amarelada; posição dos estame(s) fauce da corola desconhecida(s);
posição do pistilo(s) e estame(s) na(s) antese desconhecida(s).

Forma de Vida
Erva

Substrato
Terrícola

DISTRIBUIÇÃO

Nativa, é endêmica do Brasil

Domínios Fitogeográficos
Mata Atlântica

Tipos de Vegetação
Floresta Ombrófila (Floresta Pluvial)

Distribuição Geográfica
Ocorrências confirmadas
Nordeste (Bahia)
Sudeste (Espírito Santo, Rio de Janeiro)
Possíveis ocorrências
Sudeste (São Paulo)

MATERIAL TESTEMUNHO

A. Seidel, 934, HAL, Bahia, Typus
E.M.C. Leme, 835-A, RB,  (RB00275708), Bahia
Versieux, L.M., 838, UFRN,  (UFRN00020379), Espírito Santo

IMAGENS DE CAMPO/ILUSTRAÇÕES
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Angiospermas Bromeliaceae A.Juss.

Figura 1: Vriesea roberto-seidelii W.Weber

Figura 2: Vriesea roberto-seidelii W.Weber

BIBLIOGRAFIA

Versieux, L.M., Machado, T.M. 2018. Vriesea roberto-seidelii (Bromeliaceae):taxonomy, distribution, and conservation based on
new records from the Atlantic Forest of Bahia, Espírito Santo, and Rio de Janeiro, Brazil. Phytotaxa 367 (2):179-185.
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Angiospermas Bromeliaceae A.Juss.

Vriesea rodigasiana E.Morren
Tem como sinônimo
homotípico Tillandsia rodigasiana (E.Morren) Baker
heterotípico Tillandsia tweedieana Baker
heterotípico Vriesea tweedieana (Baker) Mez
heterotípico Vriesea vitellina F.J.Müll.

DESCRIÇÃO

Caule: propagação vegetativa(s) por broto(s) lateral(ais). Folha: roseta(s) infundibuliforme(s); forma da lâmina(s) linear(es);
largura da lâmina(s) 1.5 a(s) 5 cm; ápice(s) da lâmina(s) agudo(s); maculada(s) no ápice(s) não. Inflorescência: tipo de
ramificação(ções) racemo(s) duplo(s); posição ereta(s)/subereta(s); posição das flor(es) na(s) raque dística(s); posição das
flor(es) na(s) antese ereta(s)/subereta(s); posição das flor(es) não secunda(s); ápice(s) das bráctea(s) floral(ais) reto(s);
carena(s) das bráctea(s) floral(ais) próxima(s) do ápice(s); cor das bráctea(s) floral(ais) amarela. Flor: forma da pétala(s)
linear(es); forma do apêndice(s) da pétala(s) agudo(s); cor da pétala(s) amarela; posição dos estame(s) fauce da corola
exserto(s); posição do pistilo(s) e estame(s) na(s) antese radial(ais).

Forma de Vida
Erva

Substrato
Epífita

DISTRIBUIÇÃO

Nativa, é endêmica do Brasil

Domínios Fitogeográficos
Mata Atlântica

Tipos de Vegetação
Floresta Estacional Semidecidual

Distribuição Geográfica
Ocorrências confirmadas
Nordeste (Bahia, Ceará, Pernambuco)
Sudeste (Espírito Santo, Rio de Janeiro, São Paulo)
Sul (Paraná, Rio Grande do Sul, Santa Catarina)

MATERIAL TESTEMUNHO

J.A. Siqueira-Filho, 1394, UFP, Pernambuco
R. Marquete, 907, CEPEC, RB
Tweedie, 1342, K,  (K000584930)

BIBLIOGRAFIA

 
 
Siqueira-Filho, J.A. & Leme, E.M.C. 2006. Fragmentos de Mata Atlântica do Nordeste: Biodiversidade, conservação e suas
bromélias. Andrea Jakobsson Estúdio Editorial Ltda., Rio de Janeiro. 416 p.
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Angiospermas Bromeliaceae A.Juss.

Vriesea roethii W.Weber
DESCRIÇÃO

Caule: propagação vegetativa(s) por broto(s) lateral(ais). Folha: roseta(s) infundibuliforme(s); forma da lâmina(s)
linear(es); largura da lâmina(s) 1.5 a(s) 5 cm; ápice(s) da lâmina(s) atenuado(s)/apiculado(s); maculada(s) no ápice(s) não.
Inflorescência: tipo de ramificação(ções) simples; posição ereta(s); posição das flor(es) na(s) raque dística(s); posição das
flor(es) na(s) antese subereta(s)/patente(s); posição das flor(es) secunda(s); ápice(s) das bráctea(s) floral(ais) encurvado(s);
carena(s) das bráctea(s) floral(ais) próxima(s) do ápice(s); cor das bráctea(s) floral(ais) verde. Flor: forma da pétala(s)
obovada(s); forma do apêndice(s) da pétala(s) agudo(s); cor da pétala(s) creme; posição dos estame(s) fauce da corola
incluso(s); posição do pistilo(s) e estame(s) na(s) antese parte inferior(es) da corola.

Forma de Vida
Erva

Substrato
Epífita

DISTRIBUIÇÃO

Nativa, é endêmica do Brasil

Domínios Fitogeográficos
Mata Atlântica

Tipos de Vegetação
Floresta Ombrófila (Floresta Pluvial)

Distribuição Geográfica
Ocorrências confirmadas
Sudeste (Rio de Janeiro)

MATERIAL TESTEMUNHO

Bleher, A., s.n., HB, 70027, Rio de Janeiro, Typus
Ademar Gustavo, 4, RB, 563962,  (RB00748124), Rio de Janeiro

2351

Coleção Flora do Brasil 2020 - Jardim Botânico do Rio de Janeiro

http://reflora.jbrj.gov.br/files/voucher.html?imagem=DZI/rb/0/74/81/24/00748124.dzi


Angiospermas Bromeliaceae A.Juss.

Vriesea rubens J.Gomes-da-Silva &
A.F.Costa
DESCRIÇÃO

Caule: propagação vegetativa(s) por broto(s) lateral(ais). Folha: roseta(s) utricular(es); forma da lâmina(s) estreito(s)
elíptica(s); largura da lâmina(s) 1.5 a(s) 5 cm; ápice(s) da lâmina(s) agudo(s); maculada(s) no ápice(s) não. Inflorescência:
tipo de ramificação(ções) racemo(s) duplo(s); posição ereta(s); posição das flor(es) na(s) raque dística(s); posição das flor(es)
na(s) antese subereta(s); posição das flor(es) não secunda(s); ápice(s) das bráctea(s) floral(ais) encurvado(s); carena(s) das
bráctea(s) floral(ais) em todo(s) o dorso; cor das bráctea(s) floral(ais) vermelha. Flor: forma da pétala(s) linear(es); forma
do apêndice(s) da pétala(s) agudo(s); cor da pétala(s) amarela; posição dos estame(s) fauce da corola exserto(s); posição do
pistilo(s) e estame(s) na(s) antese radial(ais).

Forma de Vida
Erva

Substrato
Epífita

DISTRIBUIÇÃO

Nativa, é endêmica do Brasil

Domínios Fitogeográficos
Mata Atlântica

Tipos de Vegetação
Floresta Ombrófila (Floresta Pluvial)

Distribuição Geográfica
Ocorrências confirmadas
Sul (Santa Catarina)

MATERIAL TESTEMUNHO

J.L. Schmitt, 764, FURB, 20000,  (FURB00001), Santa Catarina, Typus

IMAGENS DE CAMPO/ILUSTRAÇÕES
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Angiospermas Bromeliaceae A.Juss.

Figura 1: Vriesea rubens J.Gomes-da-Silva & A.F.Costa

BIBLIOGRAFIA
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Angiospermas Bromeliaceae A.Juss.

Vriesea rubra (Ruiz & Pav.) Beer
Tem como sinônimo
heterotípico Tillandsia rhododactyla Mez
heterotípico Tillandsia rubra Ruiz & Pav.
heterotípico Vriesea albiflora Ule

DESCRIÇÃO

Caule: propagação vegetativa(s) por broto(s) lateral(ais). Folha: roseta(s) infundibuliforme(s); forma da lâmina(s)
estreito(s) elíptica(s); largura da lâmina(s) mais de 5 cm; ápice(s) da lâmina(s) acuminado(s); maculada(s) no ápice(s) não.
Inflorescência: tipo de ramificação(ções) racemo(s) duplo(s); posição ereta(s)/subereta(s); posição das flor(es) na(s) raque
dística(s); posição das flor(es) na(s) antese subereta(s); posição das flor(es) não secunda(s); ápice(s) das bráctea(s) floral(ais)
encurvado(s); carena(s) das bráctea(s) floral(ais) em todo(s) o dorso; cor das bráctea(s) floral(ais) vermelha. Flor: forma
da pétala(s) linear(es); forma do apêndice(s) da pétala(s) agudo(s); cor da pétala(s) branca; posição dos estame(s) fauce da
corola incluso(s); posição do pistilo(s) e estame(s) na(s) antese desconhecida(s).

Forma de Vida
Erva

Substrato
Epífita

DISTRIBUIÇÃO

Nativa, não é endêmica do Brasil

Domínios Fitogeográficos
Amazônia

Tipos de Vegetação
Floresta de Terra Firme

Distribuição Geográfica
Ocorrências confirmadas
Norte (Amazonas)

MATERIAL TESTEMUNHO

E. Ule, 5615, G, G00098179,  (G00098179), MG, Amazonas
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Angiospermas Bromeliaceae A.Juss.

Vriesea rubroviridis F.P.Uribbe &
A.F.Costa
DESCRIÇÃO

Caule: propagação vegetativa(s) por broto(s) lateral(ais). Folha: roseta(s) infundibuliforme(s); forma da lâmina(s) linear(es)/
estreito(s) elíptica(s); largura da lâmina(s) 1.5 a(s) 5 cm; ápice(s) da lâmina(s) acuminado(s)/obtuso(s); maculada(s) no
ápice(s) não. Inflorescência: tipo de ramificação(ções) racemo(s) duplo(s); posição ereta(s); posição das flor(es) na(s) raque
dística(s); posição das flor(es) na(s) antese ereta(s); posição das flor(es) secunda(s); ápice(s) das bráctea(s) floral(ais) reto(s);
carena(s) das bráctea(s) floral(ais) próxima(s) do ápice(s); cor das bráctea(s) floral(ais) base vermelha e ápice(s) amarelo ou
verde. Flor: forma da pétala(s) linear(es)/estreito(s) elíptica(s); forma do apêndice(s) da pétala(s) agudo(s); cor da pétala(s)
verde/amarelada; posição dos estame(s) fauce da corola incluso(s); posição do pistilo(s) e estame(s) na(s) antese parte
inferior(es) da corola.

Forma de Vida
Erva

Substrato
Epífita, Terrícola

DISTRIBUIÇÃO

Nativa, é endêmica do Brasil

Domínios Fitogeográficos
Mata Atlântica

Tipos de Vegetação
Floresta Ombrófila (Floresta Pluvial), Restinga

Distribuição Geográfica
Ocorrências confirmadas
Sudeste (São Paulo)
Sul (Paraná, Rio Grande do Sul, Santa Catarina)

MATERIAL TESTEMUNHO

Uribbe, F.P., 228, R, Paraná, Typus

IMAGENS DE CAMPO/ILUSTRAÇÕES
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Angiospermas Bromeliaceae A.Juss.

Figura 1: Vriesea rubroviridis F.P.Uribbe & A.F.Costa

Figura 2: Vriesea rubroviridis F.P.Uribbe & A.F.Costa

BIBLIOGRAFIA

Uribbe, F. P., B. Neves., S. S. A. Jacques, A. F. Costa. (2020) Morphological variation in the Vriesea procera complex
(Bromeliaceae, Tillandsioideae) in the Brazilian Atlantic Rainforest, with recognition of new taxa. Systematic Botany 45(1):
53-68. DOI 10.1600/036364420X15801369352306
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Angiospermas Bromeliaceae A.Juss.

Vriesea rubyae E.Pereira
DESCRIÇÃO

Caule: propagação vegetativa(s) por estolão. Folha: roseta(s) infundibuliforme(s); forma da lâmina(s) linear(es); largura
da lâmina(s) 1.5 a(s) 5 cm; ápice(s) da lâmina(s) arredondado(s)/apiculado(s); maculada(s) no ápice(s) não. Inflorescência:
tipo de ramificação(ções) simples; posição pendente(s); posição das flor(es) na(s) raque dística(s); posição das flor(es)
na(s) antese subereta(s); posição das flor(es) não secunda(s); ápice(s) das bráctea(s) floral(ais) encurvado(s); carena(s) das
bráctea(s) floral(ais) próxima(s) do ápice(s); cor das bráctea(s) floral(ais) vermelha. Flor: forma da pétala(s) linear(es);
forma do apêndice(s) da pétala(s) agudo(s); cor da pétala(s) amarela; posição dos estame(s) fauce da corola exserto(s);
posição do pistilo(s) e estame(s) na(s) antese desconhecida(s).

Forma de Vida
Erva

Substrato
Epífita

DISTRIBUIÇÃO

Nativa, é endêmica do Brasil

Domínios Fitogeográficos
Mata Atlântica

Tipos de Vegetação
Floresta Ombrófila (Floresta Pluvial)

Distribuição Geográfica
Ocorrências confirmadas
Sudeste (Rio de Janeiro)

MATERIAL TESTEMUNHO

Ruby, 10641, RB, 140862,  (RB00287259), Rio de Janeiro, Typus
Ruby, 10641, RB, 140862,  (RB00566721), Rio de Janeiro, Typus

IMAGENS DE CAMPO/ILUSTRAÇÕES

Figura 1: Vriesea rubyae E.Pereira
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Angiospermas Bromeliaceae A.Juss.

Vriesea ruschii L.B.Sm.
Este tratamento é composto pelos seguintes táxons: Vriesea ruschii, Vriesea ruschii subsp. leonii, Vriesea ruschii subsp. ruschii.

DESCRIÇÃO

Caule: propagação vegetativa(s) por estolão. Folha: roseta(s) infundibuliforme(s); forma da lâmina(s) linear(es); largura
da lâmina(s) 1.5 a(s) 5 cm; ápice(s) da lâmina(s) apiculado(s); maculada(s) no ápice(s) não. Inflorescência: tipo de
ramificação(ções) racemo(s) duplo(s); posição ereta(s); posição das flor(es) na(s) raque dística(s); posição das flor(es)
na(s) antese subereta(s); posição das flor(es) secunda(s); ápice(s) das bráctea(s) floral(ais) reto(s); carena(s) das bráctea(s)
floral(ais) em todo(s) o dorso; cor das bráctea(s) floral(ais) estramínea. Flor: forma da pétala(s) elíptica(s); forma do
apêndice(s) da pétala(s) agudo(s); cor da pétala(s) vinácea/creme; posição dos estame(s) fauce da corola incluso(s); posição
do pistilo(s) e estame(s) na(s) antese desconhecida(s).

Forma de Vida
Erva

Substrato
Epífita, Terrícola

DISTRIBUIÇÃO

Nativa, é endêmica do Brasil

Domínios Fitogeográficos
Mata Atlântica

Tipos de Vegetação
Floresta Ombrófila (Floresta Pluvial)

Distribuição Geográfica
Ocorrências confirmadas
Nordeste (Bahia)
Sudeste (Espírito Santo, Minas Gerais)

CHAVE DE IDENTIFICAÇÃO

1- Epífita facultativa, reprodução por rizomas, pétala elíptica.......Vriesea ruschii
2- Epífita obrigatória, reprodução por brotos axilares, pétalas oblanceoladas..............Vriesea ruschiisubsp. leonii

MATERIAL TESTEMUNHO

E. Bausen, 31, MBML (MBML018044), MBML (MBML006196), Espírito Santo
M. B. Foster, 311, GH,  (GH00029531), GH,  (GH00029530), GH,  (GH00029529), GH,  (GH00029528), Espírito
Santo, Typus

IMAGENS DE CAMPO/ILUSTRAÇÕES
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Angiospermas Bromeliaceae A.Juss.

Figura 1: Vriesea ruschii L.B.Sm.

Figura 2: Vriesea ruschii L.B.Sm.
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Angiospermas Bromeliaceae A.Juss.

Vriesea ruschii L.B.Sm. subsp. ruschii

DESCRIÇÃO

Se diferencia de Vriesea ruschii subsp. leonii por ser encontrada como epífita facultativa, apresentar reprodução por rizomas e 
pétala selípticas.

Forma de Vida
Erva

Substrato
Terrícola

DISTRIBUIÇÃO

Nativa, é endêmica do Brasil

Domínios Fitogeográficos
Mata Atlântica

Tipos de Vegetação
Floresta Ombrófila (Floresta Pluvial)

Distribuição Geográfica
Ocorrências confirmadas
Nordeste (Bahia)
Sudeste (Espírito Santo, Minas Gerais)

MATERIAL TESTEMUNHO

Costa, A.F., 456, R, Espírito Santo
Foster, M.B., 799, R, Espírito Santo
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Angiospermas Bromeliaceae A.Juss.

Vriesea ruschii subsp. leonii Leme
DESCRIÇÃO

Se diferencia da variedade típica por ser encontrada como epífita obrigatória, apresentar reprodução por brotos axilares e pétalas
oblanceoladas.

Forma de Vida
Erva

Substrato
Epífita

DISTRIBUIÇÃO

Nativa, é endêmica do Brasil

Domínios Fitogeográficos
Mata Atlântica

Tipos de Vegetação
Floresta Ombrófila (Floresta Pluvial)

Distribuição Geográfica
Ocorrências confirmadas
Sudeste (Espírito Santo, Minas Gerais)

MATERIAL TESTEMUNHO

L.S. Leoni, 1968, RB,  (RB01128372), GFJP, HB, Minas Gerais, Typus
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Angiospermas Bromeliaceae A.Juss.

Vriesea saltensis Leme & L. Kollmann
DESCRIÇÃO

Caule: propagação vegetativa(s) por broto(s) lateral(ais). Folha: roseta(s) infundibuliforme(s); forma da lâmina(s) linear(es);
largura da lâmina(s) 1.5 a(s) 5 cm; ápice(s) da lâmina(s) apiculado(s); maculada(s) no ápice(s) não. Inflorescência:
tipo de ramificação(ções) simples; posição ereta(s); posição das flor(es) na(s) raque dística(s); posição das flor(es) na(s)
antese subereta(s); posição das flor(es) não secunda(s); ápice(s) das bráctea(s) floral(ais) recurvado(s); carena(s) das
bráctea(s) floral(ais) em todo(s) o dorso; cor das bráctea(s) floral(ais) base vermelha e ápice(s) amarelo ou verde. Flor:
forma da pétala(s) linear(es)/oblongo(s) lanceolada(s); forma do apêndice(s) da pétala(s) obtuso(s); cor da pétala(s) amarela
com ápice(s) verde; posição dos estame(s) fauce da corola exserto(s); posição do pistilo(s) e estame(s) na(s) antese parte
superior(es) da corola.

Forma de Vida
Erva

Substrato
Epífita, Terrícola

DISTRIBUIÇÃO

Nativa, é endêmica do Brasil

Domínios Fitogeográficos
Mata Atlântica

Tipos de Vegetação
Floresta Estacional Semidecidual

Distribuição Geográfica
Ocorrências confirmadas
Sudeste (Espírito Santo, Minas Gerais)

MATERIAL TESTEMUNHO

D.R. Couto, 3240, R, Espírito Santo
E.M.C. Leme, 8248, RB, Minas Gerais, Typus

IMAGENS DE CAMPO/ILUSTRAÇÕES
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Angiospermas Bromeliaceae A.Juss.

Figura 1: Vriesea saltensis Leme & L. Kollmann

Figura 2: Vriesea saltensis Leme & L. Kollmann

BIBLIOGRAFIA

Forzza, R.C.,Costa, A.,Siqueira Filho, J.A.,Martinelli, G.,Monteiro, R.F.,Santos-Silva, F.,Saraiva, D. P.,Paixão-Souza,
B.,Louzada, R.B.,Versieux, L. (2015) Bromeliaceae in Lista de Espécies da Flora do Brasil. Jardim Botânico do Rio de Janeiro.
Disponivel em: <http://floradobrasil.jbrj.gov.br/jabot/floradobrasil/FB121818>.
BFG (2015) Growing knowledge: an overview of Seed Plant diversity in Brazil. Rodriguésia, v.66, n.4, p.1085-1113. (DOI:
10.1590/2175-7860201566411)
Kessous, I.M.; Couto, D.R.; Uribbe, F.P. & Costa, A.F. (2018) New records of Vriesea agostiniana E.Pereira, and Vriesea
saltensis Leme & L. Kollmann (Bromeliaceae, Tillandsioideae) from southeastern Brazil. Check List 14 (1): 37–41. DOI:
10.15560/14.1.37
 

2363

Coleção Flora do Brasil 2020 - Jardim Botânico do Rio de Janeiro

https://imagemcampo.jbrj.gov.br/producao%2Fimagens_de_campo%2F74001662.jpg


Angiospermas Bromeliaceae A.Juss.

Vriesea sanctaparecidae Leme
DESCRIÇÃO

Caule: propagação vegetativa(s) por broto(s) lateral(ais). Folha: roseta(s) funiforme(s); forma da lâmina(s) linear(es); largura
da lâmina(s) mais de 5 cm; ápice(s) da lâmina(s) agudo(s)/apiculado(s); maculada(s) no ápice(s) não. Inflorescência: tipo de
ramificação(ções) racemo(s) duplo(s); posição ereta(s); posição das flor(es) na(s) raque dística(s); posição das flor(es) na(s)
antese subereta(s); posição das flor(es) secunda(s); ápice(s) das bráctea(s) floral(ais) encurvado(s); carena(s) das bráctea(s)
floral(ais) ausente(s)/próxima(s) do ápice(s); cor das bráctea(s) floral(ais) castanha. Flor: forma da pétala(s) obovada(s);
forma do apêndice(s) da pétala(s) agudo(s); cor da pétala(s) vinácea; posição dos estame(s) fauce da corola incluso(s);
posição do pistilo(s) e estame(s) na(s) antese radial(ais).

Forma de Vida
Erva

Substrato
Terrícola

DISTRIBUIÇÃO

Nativa, é endêmica do Brasil

Domínios Fitogeográficos
Mata Atlântica

Tipos de Vegetação
Campo Rupestre

Distribuição Geográfica
Ocorrências confirmadas
Sudeste (Minas Gerais)

MATERIAL TESTEMUNHO

E.M.C. Leme, 8707, RB, 554544,  (RB00850715), RB, 554544,  (RB00850735), RB, 554544,  (RB00850736), RB,
554544,  (RB00850737), RB, 554544,  (RB00850738), RB, 554544,  (RB00850739), RB, 554544,  (RB00850740),
Minas Gerais, Typus

IMAGENS DE CAMPO/ILUSTRAÇÕES
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Angiospermas Bromeliaceae A.Juss.

Figura 1: Vriesea sanctaparecidae Leme
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Angiospermas Bromeliaceae A.Juss.

Vriesea sanfranciscana Versieux & Wand.
DESCRIÇÃO

Caule: propagação vegetativa(s) por broto(s) lateral(ais). Folha: roseta(s) tubulosa(s); forma da lâmina(s) oblonga(s); largura
da lâmina(s) mais de 5 cm; ápice(s) da lâmina(s) arredondado(s); maculada(s) no ápice(s) não. Inflorescência: tipo de
ramificação(ções) simples; posição ereta(s); posição das flor(es) na(s) raque dística(s); posição das flor(es) na(s) antese
subereta(s); posição das flor(es) não secunda(s); ápice(s) das bráctea(s) floral(ais) reto(s); carena(s) das bráctea(s) floral(ais)
ausente(s); cor das bráctea(s) floral(ais) verde. Flor: forma da pétala(s) estreito(s) obovada(s); forma do apêndice(s)
da pétala(s) agudo(s); cor da pétala(s) amarela; posição dos estame(s) fauce da corola exserto(s); posição do pistilo(s) e
estame(s) na(s) antese parte inferior(es) da corola.

DESCRIÇÃO ADICIONAL

ERVA terrestre a rupícola, heliófila, 80,0-150,0 cm de comprimento quando florida, crescendo por meio de brotos laterais em
meio as folhas ou por pequenas plântulas externas a roseta. FOLHAS ca. 15, eretas, formando roseta tubulosa; bainha largo-
elíptica, 12,0-16,0 x 10,5-12,0 cm, castanho-escura na base, castanho-clara para o ápice, ambas densamente lepidotas; lâmina
oblonga, 10,0-28,0 x 5,5-9,0 cm, verde-clara, podendo se apresentar arroxeada para ápice com máculas irregulares esparsas
arroxeadas sendo a margem do ápice também arroxeada, face abaxial com tricomas próximo a bainha diminuindo em número
em direção ao ápice, face adaxial com tricomas diminutos e muito esparsos, ápice arredondado, apiculado, com parte da margem
foliar revoluta. INFLORESCÊNCIA 84,5-102,0 cm 9,0-13,0 cm de maior distância entre as sépalas, simples, 17-25 flores,
dísticas, suberetas, não secundas; pedúnculo, ereto, reto a sinuoso, 60,0-75,0 cm de comprimento, 0,7-1,0 cm de diâmetro,
verde, glabro, brácteas do pedúnculo eretas, imbricadas, inferiores e superiores ovadas a lanceoladas, verdes a arroxeadas; raque
ereta, reta, 21,0-33,0 cm, de comprimento, ca. 0,5 de diâmetro, verde, glabra. BRÁCTEAS FLORAIS decurrentes, elípticas a
suborbiculares, ápice agudo, 3,2-5,2 x 2,2- 3,0 cm, sem carena, verdes, mais curtas a quase igualando as sépalas com substância
oleaginóide de odor sui generis em seu interior, lepidotas na face adaxial e glabras na abaxial, pouco a muito plicadas quando
secas. FLORES com pedicelo verde 0,9-1,2 cm, de comprimento, 0,4-0,6 cm de diâmetro; cálice com sépalas elípticas, ápice
agudo, 4,0-4,7 x 0, 9- 1,8 cm, 1,1-1,2cm na base, verdes, sem carena; corola campanulada, simétrica, sendo uma pétala abaxial e
duas adaxiais, pétalas estreito-obovadas, levemente recurvadas na antese, 6,0 x 1,7 cm, ca. 1,0 cm na base, amarelas, apêndices
ca. 1,2 x 0,3 cm, adnatos à base das pétalas ca. 0,7 cm, com a parte livre lanceolada; estames radiais na inserção com a parte distal
descendente convergindo para um mesmo lado da corola, filetes ca. 6,3 cm, anteras ca. 1,6 cm, introrsas, dorsifixas, ultrapassando
a fauce da corola, exsertas, afastadas entre si e expostas em semi-circulo com as rimas voltadas para cima; estilete ca. 8,2 cm,
sigmoide com parte distal descendente, ovário ca. 0,9 cm. FRUTOS patentes, ca. 3,5 cm; sementes ca. 1,2 cm.

Forma de Vida
Erva

Substrato
Rupícola, Terrícola

DISTRIBUIÇÃO

Nativa, é endêmica do Brasil

Domínios Fitogeográficos
Cerrado

Tipos de Vegetação
Campo Rupestre

Distribuição Geográfica
Ocorrências confirmadas
Sudeste (Minas Gerais)

MATERIAL TESTEMUNHO
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Angiospermas Bromeliaceae A.Juss.

R. Romero, 1717, RB, 443905,  (RB00491205), HUFU,  (HUFU00025894), Minas Gerais, Typus
R. Romero, 1947, HUFU,  (HUFU00051648), Minas Gerais, Typus
C. Farney, 182, RB, 210887,  (RB00578578), RB, 210887,  (RB00578579), Minas Gerais, Typus

IMAGENS DE CAMPO/ILUSTRAÇÕES

Figura 1: Vriesea sanfranciscana Versieux & Wand.

BIBLIOGRAFIA

Moura, R.  2011. Revisão taxonômica do grupo Vriesea platynema Gauch. (Bromeliaceae). Tese de Doutorado. Museu Nacional,
Universidade Federal do Rio de Janeiro.
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Angiospermas Bromeliaceae A.Juss.

Vriesea santaleopoldinensis Leme &
L.Kollmann
DESCRIÇÃO

Caule: propagação vegetativa(s) por broto(s) lateral(ais). Folha: roseta(s) infundibuliforme(s); forma da lâmina(s) estreito(s)
oblonga(s); largura da lâmina(s) mais de 5 cm; ápice(s) da lâmina(s) obtuso(s)/arredondado(s); maculada(s) no ápice(s) não.
Inflorescência: tipo de ramificação(ções) simples; posição ereta(s); posição das flor(es) na(s) raque dística(s); posição das
flor(es) na(s) antese patente(s); posição das flor(es) não secunda(s); ápice(s) das bráctea(s) floral(ais) reto(s); carena(s) das
bráctea(s) floral(ais) ausente(s); cor das bráctea(s) floral(ais) verde/maculada(s). Flor: forma da pétala(s) obovada(s); forma
do apêndice(s) da pétala(s) agudo(s); cor da pétala(s) amarela; posição dos estame(s) fauce da corola incluso(s); posição do
pistilo(s) e estame(s) na(s) antese parte inferior(es) da corola.

DESCRIÇÃO ADICIONAL

ERVA epífita ou rupícola, heliófila, ca. 120,0 cm de comprimento quando florida, crescendo por meio de brotos laterais em
meio as folhas. FOLHAS 28-30, com as folhas levemente recurvadas, formando roseta infundibuliforme; bainha elíptica a ovada,
14,0-19,0 x 9,0-13,0 cm, esverdeada na parte superior com pontuações vináceas principalmente abaxialmente, ambas as faces
densamente lepidotas; lâmina estreito-oblonga, 18,0-35,0 x 7,0-8,8 cm, verde em ambas as faces, densamente pontuada com
diminutas máculas vináceas em direção a base, ambas as faces cobertas com uma fina camada branco-cerosa, ápice arredondado
a obtuso, apiculado. INFLORESCÊNCIA 84,0-109,0 cm, 9,0-9,5 cm de maior distância entre as sépalas, simples, ca. 27 flores,
dísticas, patentes, não secundas; pedúnculo, ereto, sigmóide, 55,0- 62,0 cm de comprimento, 0,8-1,0 cm de diâmetro, verde com
máculas inconspícuas vináceas, glabro, brácteas do pedúnculo eretas, imbricadas ou não, largo-ovadas a suborbiculares, verdes
com pontuações vináceas; raque ereta, 27,0-46,0 cm de comprimento, flexuosa, 0, 5-0, 8 cm de diâmetro, verde com pontuações
vináceas, glabra. BRÁCTEAS FLORAIS decurrentes, suborbiculares, ápice agudo 1,8-2,8 x 2,0-2,7 cm, sem carena, com base
verde amarelada e ápice verde, com máculas vináceas, mais curtas que as sépalas, com substância oleaginóide em seu interior.
FLORES de antese noturna, com odor aliáceo; pedicelo verde, ca. 1,5 cm de comprimento, ca. 0,9 cm de diâmetro; cálice com
sépalas elípticas, ápice arredondado a obtuso, 3,2-3,4 x 1,6-1,7 cm, ca. 1,0 cm na base, verde-amarelada com máculas vináceas
para o ápice, sem carena; corola campanulada, simétrica, sendo uma pétala abaxial e duas adaxiais; pétalas obovadas, ápice
emarginado, levemente recurvadas na antese, 4,8 x 2,1- 2,3 cm, ca. 0,9 cm na base, amarelo-claras com nervuras irregulares
vináceas em direção ao ápice, conatas na base por ca. 0,7 cm, apêndices ca. 1,7 x 0,3 cm, adnatos à base das pétalas 0,9 cm, com
a parte livre ovada; estames radiais na inserção com a parte distal descendente convergindo para um mesmo lado da corola, filetes
ca. 3,0 cm, alargados em direção ao ápice, achatados dorso-ventralmente, adnatos à base das pétalas, amarelos, anteras ca. 1,4 cm,
introrsas, dorsifixas, igualando a fauce da corola, próximas entre si e expostas lado a lado horizontalmente com as rimas voltadas
para cima, amarelas; estilete sigmoide com parte distal descendente amarelo, estigma tipo lâmina-convoluta, posicionado um
pouco a frente e acima das anteras, amarelo, ovário amarelo claro. FRUTOS ca. 5,0 cm.

Forma de Vida
Erva

Substrato
Rupícola

DISTRIBUIÇÃO

Nativa, é endêmica do Brasil

Domínios Fitogeográficos
Mata Atlântica

Tipos de Vegetação
Floresta Estacional Semidecidual
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Angiospermas Bromeliaceae A.Juss.

Distribuição Geográfica
Ocorrências confirmadas
Sudeste (Espírito Santo)

MATERIAL TESTEMUNHO

L. Kollmann, 11840, RB, 569384,  (RB00778771), RB, 569384,  (RB00778411), Espírito Santo, Typus
V. Demuner, 1669, NY,  (NY01287709), NY,  (NY01287708), Espírito Santo, Typus

BIBLIOGRAFIA

Moura, R.  2011. Revisão taxonômica do grupo Vriesea platynema Gauch. (Bromeliaceae). Tese de Doutorado. Museu Nacional,
Universidade Federal do Rio de Janeiro.
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Angiospermas Bromeliaceae A.Juss.

Vriesea saundersii (Carrière) E.Morren ex
Mez
Tem como sinônimo
basiônimo Encholirium saundersii Carrière
heterotípico Tillandsia saundersii (Carrière) K.Koch

DESCRIÇÃO

Caule: propagação vegetativa(s) por broto(s) lateral(ais). Folha: roseta(s) funiforme(s); forma da lâmina(s) linear(es)
triangular(es); largura da lâmina(s) 1.5 a(s) 5 cm; ápice(s) da lâmina(s) agudo(s)/acuminado(s); maculada(s) no ápice(s)
não. Inflorescência: tipo de ramificação(ções) racemo(s) duplo(s); posição subereta(s); posição das flor(es) na(s) raque
dística(s); posição das flor(es) na(s) antese subereta(s); posição das flor(es) não secunda(s); ápice(s) das bráctea(s) floral(ais)
encurvado(s); carena(s) das bráctea(s) floral(ais) próxima(s) do ápice(s)/em todo(s) o dorso; cor das bráctea(s) floral(ais)
amarela. Flor: forma da pétala(s) linear(es); forma do apêndice(s) da pétala(s) agudo(s); cor da pétala(s) amarela; posição
dos estame(s) fauce da corola incluso(s); posição do pistilo(s) e estame(s) na(s) antese radial(ais).

Forma de Vida
Erva

Substrato
Rupícola

DISTRIBUIÇÃO

Nativa, é endêmica do Brasil

Domínios Fitogeográficos
Mata Atlântica

Tipos de Vegetação
Vegetação Sobre Afloramentos Rochosos

Distribuição Geográfica
Ocorrências confirmadas
Sudeste (Rio de Janeiro)

MATERIAL TESTEMUNHO

D. Sucre, 4346, RB, 144570, ,  (RB00275433), Rio de Janeiro
E.M.C. Leme, s.n., RB, 280041,  (RB00275424), Rio de Janeiro

IMAGENS DE CAMPO/ILUSTRAÇÕES
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Angiospermas Bromeliaceae A.Juss.

Figura 1: Vriesea saundersii (Carrière) E.Morren ex Mez
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Angiospermas Bromeliaceae A.Juss.

Vriesea saxicola L.B.Sm.
DESCRIÇÃO

Caule: propagação vegetativa(s) por broto(s) lateral(ais). Folha: roseta(s) infundibuliforme(s); forma da lâmina(s) linear(es);
largura da lâmina(s) 1.5 a(s) 5 cm; ápice(s) da lâmina(s) arredondado(s); maculada(s) no ápice(s) não. Inflorescência: tipo
de ramificação(ções) racemo(s) duplo(s); posição ereta(s); posição das flor(es) na(s) raque dística(s); posição das flor(es)
na(s) antese subereta(s); posição das flor(es) secunda(s); ápice(s) das bráctea(s) floral(ais) reto(s); carena(s) das bráctea(s)
floral(ais) próxima(s) do ápice(s); cor das bráctea(s) floral(ais) amarela/verde. Flor: forma da pétala(s) obovada(s); forma do
apêndice(s) da pétala(s) agudo(s); cor da pétala(s) amarela/creme; posição dos estame(s) fauce da corola exserto(s); posição
do pistilo(s) e estame(s) na(s) antese parte inferior(es) da corola.

Forma de Vida
Erva

Substrato
Rupícola

DISTRIBUIÇÃO

Nativa, é endêmica do Brasil

Domínios Fitogeográficos
Cerrado

Tipos de Vegetação
Campo Rupestre

Distribuição Geográfica
Ocorrências confirmadas
Sudeste (Minas Gerais)

MATERIAL TESTEMUNHO

C.A.W. Schwacke, 12086, US, RB, 112303,  (RB00287264), Typus
C.A.W. Schwacke, 12086, RB, 112303,  (RB00566720), Typus

2372

Coleção Flora do Brasil 2020 - Jardim Botânico do Rio de Janeiro

http://reflora.jbrj.gov.br/files/voucher.html?imagem=DZI/rb/0/28/72/64/00287264.dzi
http://reflora.jbrj.gov.br/files/voucher.html?imagem=DZI/rb/0/56/67/20/00566720.dzi


Angiospermas Bromeliaceae A.Juss.

Vriesea sazimae Leme
DESCRIÇÃO

Caule: propagação vegetativa(s) por broto(s) lateral(ais). Folha: roseta(s) infundibuliforme(s); forma da lâmina(s)
estreito(s) oblonga(s); largura da lâmina(s) mais de 5 cm; ápice(s) da lâmina(s) obtuso(s); maculada(s) no ápice(s) sim/não.
Inflorescência: tipo de ramificação(ções) simples; posição ereta(s); posição das flor(es) na(s) raque dística(s); posição das
flor(es) na(s) antese patente(s); posição das flor(es) não secunda(s); ápice(s) das bráctea(s) floral(ais) reto(s); carena(s) das
bráctea(s) floral(ais) ausente(s); cor das bráctea(s) floral(ais) verde/maculada(s). Flor: forma da pétala(s) elíptica(s); forma
do apêndice(s) da pétala(s) agudo(s); cor da pétala(s) amarela; posição dos estame(s) fauce da corola incluso(s); posição do
pistilo(s) e estame(s) na(s) antese parte inferior(es) da corola.

DESCRIÇÃO ADICIONAL

ERVA epífita ou terrestre, heliófila a umbrófila, 100,0-200,0 cm de comprimento quando florida, crescendo por meio de brotos
laterais em meio as folhas. FOLHAS 25 a 30, suberetas, formando roseta infundibuliforme; bainha elíptica, 13,0-20,0 x 10,0-12,5
cm, castanho-escura em ambas as faces, sendo a adaxial mais clara; lâmina estreito-oblonga, 35,0-50,0 x 6,0-7,0 cm, verde
em ambas as faces (às vezes avermelhada em direção ao ápice), com mácula roxa evidente ou discreta no ápice, ápice obtuso,
apiculado. INFLORESCÊNCIA 74,5-160,0 cm 8,0-12,0 cm de maior distância entre as sépalas, simples, com ou sem torção
helicoidal, 25-70 flores, dísticas, patentes, não secundas, pedúnculo, ereto, sigmoide, 60,0-113,0 cm de comprimento, 1,0-1,2
cm de diâmetro, verde, glabro, brácteas do pedúnculo eretas, imbricadas, inferiores lanceoladas e superiores muito largoovadas,
verdes com máculas escuras, margens e ápice escuros; raque ereta, reta, 30,0-48,0 (84,5) cm de comprimento, 0,7-1,2 cm de
diâmetro, verde, glabra. BRÁCTEAS FLORAIS decurrentes, muito largo-ovadas a depresso-largo-ovadas, ápice obtuso, 4,5-4,8 x
5,0-6,2 cm, sem carena, verde-amareladas com evidentes ou discretas máculas avermelhadas a vináceas, como ou sem margem e
ápice arroxeados, de um pouco mais curtas a igualando as sépalas, com ou sem substância oleaginóide ou raramente betuminóide
em seu interior, lepidotas na face adaxial e glabras na abaxial, plicadas quando secas. FLORES de antese noturna, com odor
aliáceo; pedicelo verde a avermelhdo, 0,9-1,0 cm, de comprimento, 1,0-1,1 cm de diâmetro; cálice com sépalas elípticas, ápice
obtuso, 3,7-4,0 x 2,1-2,2 cm, 1,0-1,4 cm na base, verde-amareladas com algumas poucas máculas escuras, sem carena; corola
campanulada, simétrica, sendo uma pétala abaxial e duas adaxiais, pétalas elípticas, ápice emarginado, levemente recurvadas na
antese, 3,9-4,5 x 2,4-2,5 cm, ca. 1,0 cm na base, amarelas com ou sem numerosas nervuras vermelho-vinosas na parte superior,
conatas na base por 0,5-0,7 cm, apêndices ca. 1,5 x 0,4- 0,5 cm, adnatos à base das pétalas 0,7-0,8 cm, com a parte livre ovada;
estames radiais na inserção com a parte distal descendente convergindo para um mesmo lado da corola, filetes ca. 2,5 cm,
alargados em direção ao ápice, achatados dorso-ventralmente, adnatos à base das pétalas, amarelos, anteras 1,0-1,2 cm, introrsas,
dorsifixas, igualando a fauce da corola, próximas entre si e expostas lado a lado horizontalmente com as rimas voltadas para cima,
amarelas; estilete 2,4-2,5 cm, sigmoide com parte distal descendente amarelo, estigma tipo lâmina-convoluta, posicionado um
pouco a frente e acima das anteras, amarelo, ovário ca. 0,7 cm, amarelo esverdeado. FRUTOS reflexos, 4,5-5,0 cm; sementes ca.
2,5 cm.

Forma de Vida
Erva

Substrato
Epífita, Terrícola

DISTRIBUIÇÃO

Nativa, é endêmica do Brasil

Domínios Fitogeográficos
Mata Atlântica

Tipos de Vegetação
Floresta Ombrófila (Floresta Pluvial)

Distribuição Geográfica
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Angiospermas Bromeliaceae A.Juss.

Ocorrências confirmadas
Sudeste (Minas Gerais, São Paulo)

MATERIAL TESTEMUNHO

A.C. Brade, 21153, RB, 73873, ,  (RB00264829), São Paulo

IMAGENS DE CAMPO/ILUSTRAÇÕES

Figura 1: Vriesea sazimae Leme

BIBLIOGRAFIA

Moura, R.  2011. Revisão taxonômica do grupo Vriesea platynema Gauch. (Bromeliaceae). Tese de Doutorado. Museu Nacional,
Universidade Federal do Rio de Janeiro.
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Angiospermas Bromeliaceae A.Juss.

Vriesea scalaris E.Morren
Este tratamento é composto pelos seguintes táxons: Vriesea scalaris, Vriesea scalaris var. scalaris, Vriesea scalaris var. viridis.

DESCRIÇÃO

Caule: propagação vegetativa(s) por broto(s) lateral(ais). Folha: roseta(s) infundibuliforme(s); forma da lâmina(s)
oblanceolada(s); largura da lâmina(s) 1.5 a(s) 5 cm; ápice(s) da lâmina(s) obtuso(s); maculada(s) no ápice(s) não.
Inflorescência: tipo de ramificação(ções) simples; posição pendente(s); posição das flor(es) na(s) raque dística(s); posição das
flor(es) na(s) antese patente(s); posição das flor(es) não secunda(s); ápice(s) das bráctea(s) floral(ais) reto(s); carena(s) das
bráctea(s) floral(ais) ausente(s); cor das bráctea(s) floral(ais) base vermelha e ápice(s) amarelo ou verde/verde. Flor: forma da
pétala(s) obovada(s); forma do apêndice(s) da pétala(s) obtuso(s); cor da pétala(s) amarela com ápice(s) verde; posição dos
estame(s) fauce da corola exserto(s); posição do pistilo(s) e estame(s) na(s) antese parte superior(es) da corola.

Forma de Vida
Erva

Substrato
Epífita

DISTRIBUIÇÃO

Nativa, é endêmica do Brasil

Domínios Fitogeográficos
Mata Atlântica

Tipos de Vegetação
Floresta Estacional Semidecidual, Floresta Ombrófila (Floresta Pluvial)

Distribuição Geográfica
Ocorrências confirmadas
Nordeste (Bahia, Pernambuco)
Sudeste (Espírito Santo, Minas Gerais, Rio de Janeiro, São Paulo)
Sul (Paraná, Santa Catarina)

CHAVE INTERATIVA

http://m

MATERIAL TESTEMUNHO

A. Costa, 860, R, ,  (R010016898), Rio de Janeiro
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Angiospermas Bromeliaceae A.Juss.

Vriesea scalaris E.Morren var. scalaris
Tem como sinônimo
heterotípico Tillandsia scalaris (E.Morren) Baker

DESCRIÇÃO

 Se diferencia de V. scalaris var. viridis por possuir brácteas do pedúnculo vermelhas com ápice verde, brácteas florais vermelhas
com ápice amarelo esverdeado, e sépalas verdes amareladas.

Forma de Vida
Erva

Substrato
Epífita

DISTRIBUIÇÃO

Nativa, é endêmica do Brasil

Domínios Fitogeográficos
Mata Atlântica

Tipos de Vegetação
Floresta Ombrófila (Floresta Pluvial)

Distribuição Geográfica
Ocorrências confirmadas
Nordeste (Bahia)
Sudeste (Espírito Santo, Minas Gerais, Rio de Janeiro, São Paulo)
Sul (Paraná, Santa Catarina)

MATERIAL TESTEMUNHO

Silva-Neto, S.J., 31, RB, RBR, Rio de Janeiro
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Angiospermas Bromeliaceae A.Juss.

Vriesea scalaris var. viridis Mez
DESCRIÇÃO

Diferencia-se da variedade típica por possuir brácteas do pedúnculo, brácteas florais, e sépalas verdes.

COMENTÁRIO

Apenas uma população deste táxon é conhecida, em Taquaritinga do Norte-PE.

Forma de Vida
Erva

Substrato
Epífita

DISTRIBUIÇÃO

Nativa, é endêmica do Brasil

Domínios Fitogeográficos
Mata Atlântica

Tipos de Vegetação
Floresta Estacional Semidecidual

Distribuição Geográfica
Ocorrências confirmadas
Nordeste (Pernambuco)

MATERIAL TESTEMUNHO

J.A. Siqueira-Filho, 842, UFP, Pernambuco

BIBLIOGRAFIA

 
 
Siqueira-Filho, J.A. & Leme, E.M.C. 2006. Fragmentos de Mata Atlântica do Nordeste: Biodiversidade, conservação e suas
bromélias. Andrea Jakobsson Estúdio Editorial Ltda., Rio de Janeiro. 416 p.
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Angiospermas Bromeliaceae A.Juss.

Vriesea sceptrum Mez
DESCRIÇÃO

Caule: propagação vegetativa(s) por broto(s) lateral(ais). Folha: roseta(s) infundibuliforme(s); forma da lâmina(s)
lanceolada(s); largura da lâmina(s) mais de 5 cm; ápice(s) da lâmina(s) agudo(s)/apiculado(s); maculada(s) no ápice(s) não.
Inflorescência: tipo de ramificação(ções) racemo(s) duplo(s); posição ereta(s); posição das flor(es) na(s) raque dística(s);
posição das flor(es) na(s) antese ereta(s)/subereta(s); posição das flor(es) não secunda(s); ápice(s) das bráctea(s) floral(ais)
encurvado(s); carena(s) das bráctea(s) floral(ais) em todo(s) o dorso; cor das bráctea(s) floral(ais) vermelha/amarela. Flor:
forma da pétala(s) linear(es); forma do apêndice(s) da pétala(s) agudo(s); cor da pétala(s) amarela/laranja; posição dos
estame(s) fauce da corola incluso(s); posição do pistilo(s) e estame(s) na(s) antese radial(ais).

Forma de Vida
Erva

Substrato
Epífita

DISTRIBUIÇÃO

Nativa, é endêmica do Brasil

Domínios Fitogeográficos
Cerrado, Mata Atlântica

Tipos de Vegetação
Floresta Ombrófila (Floresta Pluvial)

Distribuição Geográfica
Ocorrências confirmadas
Sudeste (Minas Gerais, Rio de Janeiro, São Paulo)

MATERIAL TESTEMUNHO

Regnell, III-1254, P (P00438681), P (P00438682), P (P00438683), Minas Gerais, Typus
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Angiospermas Bromeliaceae A.Juss.

Vriesea schunkii Leme
DESCRIÇÃO

Caule: propagação vegetativa(s) por broto(s) lateral(ais). Folha: roseta(s) utricular(es); forma da lâmina(s) linear(es); largura
da lâmina(s) 1.5 a(s) 5 cm; ápice(s) da lâmina(s) acuminado(s); maculada(s) no ápice(s) desconhecida(s). Inflorescência: tipo
de ramificação(ções) racemo(s) duplo(s); posição ereta(s); posição das flor(es) na(s) raque dística(s); posição das flor(es) na(s)
antese subereta(s)/patente(s); posição das flor(es) secunda(s); ápice(s) das bráctea(s) floral(ais) encurvado(s); carena(s) das
bráctea(s) floral(ais) em todo(s) o dorso; cor das bráctea(s) floral(ais) vermelha. Flor: forma da pétala(s) linear(es); forma
do apêndice(s) da pétala(s) desconhecida(s); cor da pétala(s) amarela; posição dos estame(s) fauce da corola desconhecida(s);
posição do pistilo(s) e estame(s) na(s) antese desconhecida(s).

Forma de Vida
Erva

Substrato
Epífita

DISTRIBUIÇÃO

Nativa, é endêmica do Brasil

Domínios Fitogeográficos
Mata Atlântica

Tipos de Vegetação
Floresta Ombrófila (Floresta Pluvial)

Distribuição Geográfica
Ocorrências confirmadas
Sudeste (Espírito Santo)

MATERIAL TESTEMUNHO

Kautsky, R.A., 951, HB, Espírito Santo, Typus
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Angiospermas Bromeliaceae A.Juss.

Vriesea schwackeana Mez
Tem como sinônimo
heterotípico Vriesea monacorum L.B.Sm.

DESCRIÇÃO

Caule: propagação vegetativa(s) por broto(s) lateral(ais). Folha: roseta(s) infundibuliforme(s); forma da lâmina(s) linear(es);
largura da lâmina(s) 1.5 a(s) 5 cm; ápice(s) da lâmina(s) obtuso(s); maculada(s) no ápice(s) não. Inflorescência: tipo de
ramificação(ções) racemo(s) duplo(s); posição ereta(s); posição das flor(es) na(s) raque dística(s); posição das flor(es) na(s)
antese patente(s); posição das flor(es) não secunda(s); ápice(s) das bráctea(s) floral(ais) reto(s); carena(s) das bráctea(s)
floral(ais) próxima(s) do ápice(s); cor das bráctea(s) floral(ais) vermelha. Flor: forma da pétala(s) linear(es); forma do
apêndice(s) da pétala(s) obtuso(s); cor da pétala(s) amarela; posição dos estame(s) fauce da corola incluso(s); posição do
pistilo(s) e estame(s) na(s) antese desconhecida(s).

COMENTÁRIO

Os espécimes de Vriesea schwackeana identificados para o estado de São Paulo e Espírito Santo são mais relacionados a V.
incurvata.
Vriesea monacorum foi considerada como sinônimo de  V. schwackeana por  Coffani-Nunes et al. (2010).
Ressalta-se que V. monacorum é classificada como "criticamente em perigo"(CR) pela Lista Vermelha da Flora Brasileira por
apresentar extensão de ocorrência de EOO de 269,66 km², uma AOO de 4 km² e sofrer declínio contínuo da qualidade e extensão
do hábitat disponível.

Forma de Vida
Erva

Substrato
Epífita, Terrícola

DISTRIBUIÇÃO

Nativa, é endêmica do Brasil

Domínios Fitogeográficos
Mata Atlântica

Tipos de Vegetação
Floresta Ciliar ou Galeria, Floresta Ombrófila (Floresta Pluvial), Vegetação Sobre Afloramentos Rochosos

Distribuição Geográfica
Ocorrências confirmadas
Sudeste (Minas Gerais)
Possíveis ocorrências
Sudeste (Espírito Santo, São Paulo)

MATERIAL TESTEMUNHO

M. B. Foster & R. C. Foster, 693, US, 1900572,  (US00091198), Minas Gerais, Typus
C.A.W. Schwacke, 9290, B, Typus
Scwacke, 9209, RB, 112297,  (RB00287270), Minas Gerais, Typus

BIBLIOGRAFIA

Coffani-Nunes, J.C, Versieux L.M., Wanderley, M.G.L., Pirani, J.R. 2010. Flora da Serra do Cipó, Minas Gerais: Bromeliacee -
Tillandsioideae. Bol. Bot. Univ. São Paulo 28(1):35-54.
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Angiospermas Bromeliaceae A.Juss.

Costa, A.F., Wanderley, M.G.L., Moura, R.L. 2007. Vriesea Lindl. In M.G.L. Wanderley, G.J. Shepherd, T.S. Melhem, Giulietti,
A.M. (eds) Flora fanerogâmica do Estado de São Paulo. Instituto de Botânica de São Paulo, vol. 5, p.126-155.
CNCFlora. Vriesea monacorum in Lista Vermelha da flora brasileira versão 2012.2 Centro Nacional de Conservação da Flora.
Disponível em <http://cncflora.jbrj.gov.br/portal/pt-br/profile/Vriesea monacorum>. Acesso em 11 dezembro 2020.
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Angiospermas Bromeliaceae A.Juss.

Vriesea secundiflora Leme
DESCRIÇÃO

Caule: propagação vegetativa(s) por broto(s) lateral(ais). Folha: roseta(s) funiforme(s); forma da lâmina(s) oblanceolada(s);
largura da lâmina(s) 1.5 a(s) 5 cm; ápice(s) da lâmina(s) agudo(s); maculada(s) no ápice(s) não. Inflorescência: tipo de
ramificação(ções) simples; posição ereta(s)/subereta(s); posição das flor(es) na(s) raque dística(s); posição das flor(es) na(s)
antese subereta(s)/patente(s); posição das flor(es) secunda(s); ápice(s) das bráctea(s) floral(ais) encurvado(s); carena(s) das
bráctea(s) floral(ais) em todo(s) o dorso; cor das bráctea(s) floral(ais) vermelha. Flor: forma da pétala(s) linear(es); forma do
apêndice(s) da pétala(s) obtuso(s); cor da pétala(s) desconhecida(s); posição dos estame(s) fauce da corola exserto(s); posição
do pistilo(s) e estame(s) na(s) antese desconhecida(s).

Forma de Vida
Erva

Substrato
Epífita

DISTRIBUIÇÃO

Nativa, é endêmica do Brasil

Domínios Fitogeográficos
Mata Atlântica

Tipos de Vegetação
Floresta Ombrófila (Floresta Pluvial)

MATERIAL TESTEMUNHO

Menescal, R., s.n., RB, 324437,  (RB00287258), Typus
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Angiospermas Bromeliaceae A.Juss.

Vriesea segadasviannae L.B.Sm.
DESCRIÇÃO

Caule: propagação vegetativa(s) por broto(s) lateral(ais). Folha: roseta(s) infundibuliforme(s); forma da lâmina(s) estreito(s)
oblonga(s); largura da lâmina(s) mais de 5 cm; ápice(s) da lâmina(s) arredondado(s); maculada(s) no ápice(s) não.
Inflorescência: tipo de ramificação(ções) racemo(s) duplo(s); posição ereta(s)/subereta(s); posição das flor(es) na(s) raque
dística(s); posição das flor(es) na(s) antese subereta(s)/patente(s); posição das flor(es) secunda(s); ápice(s) das bráctea(s)
floral(ais) encurvado(s); carena(s) das bráctea(s) floral(ais) em todo(s) o dorso; cor das bráctea(s) floral(ais) desconhecida(s).
Flor: forma da pétala(s) obovada(s); forma do apêndice(s) da pétala(s) agudo(s); cor da pétala(s) amarela; posição dos
estame(s) fauce da corola exserto(s); posição do pistilo(s) e estame(s) na(s) antese parte inferior(es) da corola.

Forma de Vida
Erva

Substrato
Rupícola

DISTRIBUIÇÃO

Nativa, é endêmica do Brasil

Domínios Fitogeográficos
Cerrado

Tipos de Vegetação
Campo Rupestre

Distribuição Geográfica
Ocorrências confirmadas
Sudeste (Minas Gerais)

MATERIAL TESTEMUNHO

L.B. Smith, 6755, US, R, US,  (US00091218), Minas Gerais, Typus
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Angiospermas Bromeliaceae A.Juss.

Vriesea seideliana W.Weber
DESCRIÇÃO

Caule: propagação vegetativa(s) por broto(s) lateral(ais). Folha: roseta(s) infundibuliforme(s); forma da lâmina(s) linear(es);
largura da lâmina(s) 1.5 a(s) 5 cm; ápice(s) da lâmina(s) acuminado(s); maculada(s) no ápice(s) não. Inflorescência:
tipo de ramificação(ções) simples; posição subereta(s); posição das flor(es) na(s) raque dística(s); posição das flor(es)
na(s) antese ereta(s); posição das flor(es) não secunda(s); ápice(s) das bráctea(s) floral(ais) encurvado(s); carena(s) das
bráctea(s) floral(ais) em todo(s) o dorso; cor das bráctea(s) floral(ais) vermelha. Flor: forma da pétala(s) linear(es); forma
do apêndice(s) da pétala(s) agudo(s); cor da pétala(s) amarela com ápice(s) verde; posição dos estame(s) fauce da corola
exserto(s); posição do pistilo(s) e estame(s) na(s) antese desconhecida(s).

Forma de Vida
Erva

Substrato
Epífita

DISTRIBUIÇÃO

Nativa, é endêmica do Brasil

Domínios Fitogeográficos
Mata Atlântica

Tipos de Vegetação
Floresta Ombrófila (Floresta Pluvial)

Distribuição Geográfica
Ocorrências confirmadas
Nordeste (Bahia)
Sudeste (Espírito Santo)

MATERIAL TESTEMUNHO

Costa, A.F., 526, MBML (MBML006967), Espírito Santo
Neves, B., 357, R,  (R010016881), Espírito Santo

IMAGENS DE CAMPO/ILUSTRAÇÕES
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Angiospermas Bromeliaceae A.Juss.

Figura 1: Vriesea seideliana W.Weber
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Angiospermas Bromeliaceae A.Juss.

Vriesea serrana E.Pereira & I.A.Penna
DESCRIÇÃO

Caule: propagação vegetativa(s) por broto(s) lateral(ais). Folha: roseta(s) funiforme(s); forma da lâmina(s) estrito(s)
triangular(es); largura da lâmina(s) mais de 5 cm; ápice(s) da lâmina(s) agudo(s)/atenuado(s); maculada(s) no ápice(s) não.
Inflorescência: tipo de ramificação(ções) racemo(s) duplo(s); posição subereta(s); posição das flor(es) na(s) raque dística(s);
posição das flor(es) na(s) antese subereta(s); posição das flor(es) secunda(s)/não secunda(s); ápice(s) das bráctea(s) floral(ais)
encurvado(s)/reto(s); carena(s) das bráctea(s) floral(ais) próxima(s) do ápice(s); cor das bráctea(s) floral(ais) amarela/verde.
Flor: forma da pétala(s) linear(es)/espatulada(s); forma do apêndice(s) da pétala(s) desconhecida(s); cor da pétala(s) amarela;
posição dos estame(s) fauce da corola incluso(s); posição do pistilo(s) e estame(s) na(s) antese desconhecida(s).

Forma de Vida
Erva

Substrato
Epífita

DISTRIBUIÇÃO

Nativa, é endêmica do Brasil

Domínios Fitogeográficos
Mata Atlântica

Tipos de Vegetação
Floresta Ombrófila (Floresta Pluvial)

Distribuição Geográfica
Ocorrências confirmadas
Sudeste (Rio de Janeiro)

MATERIAL TESTEMUNHO

Penna, I.A., 27, HB, Rio de Janeiro, Typus
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Angiospermas Bromeliaceae A.Juss.

Vriesea serranegrensis Leme
DESCRIÇÃO

Caule: propagação vegetativa(s) por broto(s) lateral(ais). Folha: roseta(s) tubulosa(s); forma da lâmina(s) oblonga(s); largura
da lâmina(s) mais de 5 cm; ápice(s) da lâmina(s) arredondado(s)/apiculado(s); maculada(s) no ápice(s) não. Inflorescência:
tipo de ramificação(ções) racemo(s) duplo(s); posição ereta(s); posição das flor(es) na(s) raque dística(s); posição das flor(es)
na(s) antese subereta(s); posição das flor(es) secunda(s); ápice(s) das bráctea(s) floral(ais) encurvado(s); carena(s) das
bráctea(s) floral(ais) ausente(s); cor das bráctea(s) floral(ais) amarela/castanha. Flor: forma da pétala(s) linear(es); forma
do apêndice(s) da pétala(s) agudo(s); cor da pétala(s) amarela; posição dos estame(s) fauce da corola exserto(s); posição do
pistilo(s) e estame(s) na(s) antese radial(ais).

Forma de Vida
Erva

Substrato
Rupícola

DISTRIBUIÇÃO

Nativa, é endêmica do Brasil

Domínios Fitogeográficos
Cerrado

Tipos de Vegetação
Campo Rupestre

Distribuição Geográfica
Ocorrências confirmadas
Sudeste (Minas Gerais)

MATERIAL TESTEMUNHO

A.P. Fontana, 2408, HB (holotype):, Minas Gerais, Typus
E.M.C. Leme, 6904, RB, 569375,  (RB00778779), Minas Gerais, Typus

BIBLIOGRAFIA

Leme, E.M.C. & Kollman, L.J.C. 2011. New species and a new combination of Brazilian Bromeliaceae. Phytotaxa 16: 1-36.

2387

Coleção Flora do Brasil 2020 - Jardim Botânico do Rio de Janeiro

http://reflora.jbrj.gov.br/files/voucher.html?imagem=DZI/rb/0/77/87/79/00778779.dzi


Angiospermas Bromeliaceae A.Juss.

Vriesea silvana Leme
DESCRIÇÃO

Caule: propagação vegetativa(s) por broto(s) lateral(ais). Folha: roseta(s) funiforme(s); forma da lâmina(s) linear(es); largura
da lâmina(s) 1.5 a(s) 5 cm; ápice(s) da lâmina(s) agudo(s)/apiculado(s); maculada(s) no ápice(s) não. Inflorescência: tipo
de ramificação(ções) simples; posição subereta(s); posição das flor(es) na(s) raque dística(s); posição das flor(es) na(s)
antese ereta(s); posição das flor(es) não secunda(s); ápice(s) das bráctea(s) floral(ais) encurvado(s); carena(s) das bráctea(s)
floral(ais) ausente(s); cor das bráctea(s) floral(ais) base vermelha e ápice(s) amarelo ou verde. Flor: forma da pétala(s)
linear(es); forma do apêndice(s) da pétala(s) obtuso(s); cor da pétala(s) amarela com ápice(s) verde; posição dos estame(s)
fauce da corola exserto(s); posição do pistilo(s) e estame(s) na(s) antese parte superior(es) da corola.

Forma de Vida
Erva

Substrato
Epífita

DISTRIBUIÇÃO

Nativa, é endêmica do Brasil

Domínios Fitogeográficos
Mata Atlântica

Tipos de Vegetação
Floresta Ombrófila (Floresta Pluvial)

Distribuição Geográfica
Ocorrências confirmadas
Nordeste (Bahia)

MATERIAL TESTEMUNHO

Silva, E.F., s.n., HB, Bahia, Typus

2388

Coleção Flora do Brasil 2020 - Jardim Botânico do Rio de Janeiro



Angiospermas Bromeliaceae A.Juss.

Vriesea simplex (Vell.) Beer
Tem como sinônimo
basiônimo Tillandsia simplex Vell.

DESCRIÇÃO

Caule: propagação vegetativa(s) por broto(s) lateral(ais). Folha: roseta(s) infundibuliforme(s); forma da lâmina(s) linear(es);
largura da lâmina(s) 1.5 a(s) 5 cm; ápice(s) da lâmina(s) obtuso(s); maculada(s) no ápice(s) não. Inflorescência: tipo de
ramificação(ções) simples; posição pendente(s); posição das flor(es) na(s) raque dística(s); posição das flor(es) na(s) antese
patente(s)/reflexa(s); posição das flor(es) não secunda(s); ápice(s) das bráctea(s) floral(ais) reto(s); carena(s) das bráctea(s)
floral(ais) próxima(s) do ápice(s); cor das bráctea(s) floral(ais) base vermelha e ápice(s) amarelo ou verde. Flor: forma da
pétala(s) linear(es); forma do apêndice(s) da pétala(s) obtuso(s); cor da pétala(s) amarela com ápice(s) verde; posição dos
estame(s) fauce da corola exserto(s); posição do pistilo(s) e estame(s) na(s) antese parte superior(es) da corola.

Forma de Vida
Erva

Substrato
Epífita

DISTRIBUIÇÃO

Nativa, não é endêmica do Brasil

Domínios Fitogeográficos
Mata Atlântica

Tipos de Vegetação
Floresta Ombrófila (Floresta Pluvial)

Distribuição Geográfica
Ocorrências confirmadas
Nordeste (Bahia)
Sudeste (Espírito Santo, Rio de Janeiro, São Paulo)

MATERIAL TESTEMUNHO

Costa, A.F., 521, MBML (MBML006974), R, Espírito Santo
Neves, B., 6, R, , ,  (R010016867), Rio de Janeiro

IMAGENS DE CAMPO/ILUSTRAÇÕES

2389

Coleção Flora do Brasil 2020 - Jardim Botânico do Rio de Janeiro

http://reflora.jbrj.gov.br/files/voucher.html?imagem=DZI/herbariumr/r/1/0/16/86/7/r010016867_2.dzi
http://reflora.jbrj.gov.br/files/voucher.html?imagem=DZI/herbariumr/r/1/0/16/86/7/r010016867.dzi
http://reflora.jbrj.gov.br/files/voucher.html?imagem=DZI/herbariumr/r/1/0/16/86/7/r010016867_1.dzi
https://imagemcampo.jbrj.gov.br/producao%2Fimagens_de_campo%2F304350043.jpg


Angiospermas Bromeliaceae A.Juss.

Figura 1: Vriesea simplex (Vell.) Beer
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Angiospermas Bromeliaceae A.Juss.

Vriesea simulans Leme
DESCRIÇÃO

Caule: propagação vegetativa(s) por broto(s) lateral(ais). Folha: roseta(s) tubulosa(s); forma da lâmina(s) linear(es);
largura da lâmina(s) mais de 5 cm; ápice(s) da lâmina(s) agudo(s); maculada(s) no ápice(s) não. Inflorescência: tipo de
ramificação(ções) racemo(s) duplo(s); posição ereta(s); posição das flor(es) na(s) raque dística(s); posição das flor(es) na(s)
antese subereta(s); posição das flor(es) secunda(s); ápice(s) das bráctea(s) floral(ais) encurvado(s); carena(s) das bráctea(s)
floral(ais) em todo(s) o dorso; cor das bráctea(s) floral(ais) verde/vermelha vinácea. Flor: forma da pétala(s) obovada(s);
forma do apêndice(s) da pétala(s) agudo(s); cor da pétala(s) amarela; posição dos estame(s) fauce da corola incluso(s);
posição do pistilo(s) e estame(s) na(s) antese desconhecida(s).

Forma de Vida
Erva

Substrato
Rupícola

DISTRIBUIÇÃO

Nativa, é endêmica do Brasil

Domínios Fitogeográficos
Cerrado

Tipos de Vegetação
Campo Rupestre

Distribuição Geográfica
Ocorrências confirmadas
Sudeste (Minas Gerais)

MATERIAL TESTEMUNHO

E.M.C. Leme, 1802, HB, SEL, Minas Gerais, Typus
E.M.C. Leme, 8408, RB,  (RB01375481), Minas Gerais

IMAGENS DE CAMPO/ILUSTRAÇÕES

Figura 1: Vriesea simulans Leme
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Angiospermas Bromeliaceae A.Juss.

Vriesea sincorana Mez
DESCRIÇÃO

Caule: propagação vegetativa(s) por broto(s) lateral(ais). Folha: roseta(s) infundibuliforme(s); forma da lâmina(s) linear(es);
largura da lâmina(s) 1.5 a(s) 5 cm; ápice(s) da lâmina(s) arredondado(s); maculada(s) no ápice(s) não. Inflorescência: tipo de
ramificação(ções) simples/racemo(s) duplo(s); posição ereta(s); posição das flor(es) na(s) raque dística(s); posição das flor(es)
na(s) antese subereta(s); posição das flor(es) secunda(s)/não secunda(s); ápice(s) das bráctea(s) floral(ais) reto(s); carena(s)
das bráctea(s) floral(ais) ausente(s)/próxima(s) do ápice(s); cor das bráctea(s) floral(ais) verde. Flor: forma da pétala(s)
oblongo(s) lanceolada(s); forma do apêndice(s) da pétala(s) agudo(s); cor da pétala(s) amarelada; posição dos estame(s) fauce
da corola exserto(s); posição do pistilo(s) e estame(s) na(s) antese parte inferior(es) da corola.

DESCRIÇÃO ADICIONAL

ERVA terrestre ou rupícola, heliófila, 150,0-200,0 cm de comprimento quando florida, crescendo por meio de brotos laterais
em meio as folhas. FOLHAS ca. 30, eretas a suberetas, formando roseta infundibuliforme; bainha elíptica, 13,0-16,5 x 6,5-11,0
cm, castanho-escura na face abaxial e castanho-clara na adaxial, ambas densamente lepidotas; lâmina linear, 15,0- 37,5 x 2,5-4,0
cm, verde-clara a verde-amarelada (as folhas mais novas às vezes avermelhadas), raramente máculas vináceas irregulares ao
longo lâmina, margem da lâmina com contorno vináceo, ambas as faces densamente lepidotas, ápice arredondado, apiculado.
INFLORESCÊNCIA 101,0-192,0 cm, simples ou composta, 9 a 21 flores, dísticas, suberetas, não secundas ou levemente
secundas; pedúnculo ereto, reto a levemente anguloso, 89,5-163,5 cm de comprimento, 0,4-1,0 cm de diâmetro, verde, glabro,
brácteas do pedúnculo eretas, inferiores verdes e imbricadas, superiores arroxeadas para o ápice e mais curtas que os entrenós;
ramos laterais até 3, 10,0-15,0 cm, eretos, levemente sinuosos, com 5 a 8 flores, dísticas, suberetas, secundas; brácteas primárias
mais curtas a mais longas que o pedúnculo dos ramos laterais, pedúnculo do ramos laterais, 4,0-8,0 cm de comprimento, 0,2-0,4
cm de diâmetro, verdes, com até uma bráctea estéril na base do ramo. BRÁCTEAS FLORAIS decurrentes, elípticas a ligeiramente
estreito-ovadas, ápice obtuso, 3,2-5,2 x 2,2-3,0 cm, sem carena ou carenadas somente nas brácteas da base dos ramos laterais,
verdes podendo ficar arroxeadas em direção ao ápice, com algumas máculas esparsas vináceas, margem com uma fina linha
vinácea, muito mais curtas que as sépalas, com substância oleaginóide de odor sui generis em seu interior, lepidotas na face
adaxial e glabra na abaxial, pouco plicadas quando secas. FLORES de antese noturna, com odor aliáceo; pedicelo verde, ca. 1,0
cm de comprimento, ca. 0,8 cm de diâmetro; cálice com sépalas estreito-elípticas a elípticas, ápice agudo, ca. 3,7 x 1,7 cm, ca.
0,9 cm na base, verde com linha marginal vinácea, sem carena; corola campanulada, simétrica, sendo uma pétala abaxial e duas
adaxiais, pétalas oblonceoladas, ápice agudo, levemente recurvadas na antese, ca. 4,2 x 1,2 cm, 0,6-0,7 cm na base, amarelo-
pálidas, conatas por ca. 0,4 cm na base, apêndices ca. 1,6 x 0, 3 cm, adnatos à base das pétalas ca. 0,8 cm, com a parte livre
lanceolada; estames radiais na inserção com a parte distal descendente convergindo para um mesmo lado da corola, filetes ca. 4,7
cm, não alargados em direção ao ápice, achatados dorso-ventralmente, adnatos à base das pétalas, amarelo-pálidos, anteras ca.
1,0 cm, introrsas, dorsifixas, ultrapassando a fauce da corola, exsertas, afastadas entre si e expostas em semi-circulo com as rimas
voltadas para cima, amarelas; estilete ca. 4,5 cm, sigmoide com parte distal descendente amarelo-pálido, estigma tipo lâmina-
convoluta, posicionado um pouco a frente e acima das anteras, amarelo-pálido, ovário ca. 1,1 cm, amarelo-esverdeado. FRUTOS
não vistos.

Forma de Vida
Erva

Substrato
Rupícola, Terrícola

DISTRIBUIÇÃO

Nativa, é endêmica do Brasil

Domínios Fitogeográficos
Caatinga

Tipos de Vegetação
Campo Rupestre
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Angiospermas Bromeliaceae A.Juss.

Distribuição Geográfica
Ocorrências confirmadas
Nordeste (Bahia)

MATERIAL TESTEMUNHO

E. H. G. Ule, 7131?, B, B 10 0243429,  (B100243429), B, B 10 0243430,  (B100243430), Typus

IMAGENS DE CAMPO/ILUSTRAÇÕES

Figura 1: Vriesea sincorana Mez

BIBLIOGRAFIA

Moura, R.  2011. Revisão taxonômica do grupo Vriesea platynema Gauch. (Bromeliaceae). Tese de Doutorado. Museu Nacional,
Universidade Federal do Rio de Janeiro.

2393

Coleção Flora do Brasil 2020 - Jardim Botânico do Rio de Janeiro

https://reflora.cria.org.br/inct/exsiccatae/image/format/jpeg/size/large/imagecode/b100243429
https://reflora.cria.org.br/inct/exsiccatae/image/format/jpeg/size/large/imagecode/b100243430
https://imagemcampo.jbrj.gov.br/producao%2Fimagens_de_campo%2F300237773.jpg


Angiospermas Bromeliaceae A.Juss.

Vriesea sparsiflora L.B.Sm.
Este tratamento é composto pelos seguintes táxons: Vriesea sparsiflora, .

DESCRIÇÃO

Caule: propagação vegetativa(s) por broto(s) lateral(ais). Folha: roseta(s) infundibuliforme(s); forma da lâmina(s) linear(es);
largura da lâmina(s) 1.5 a(s) 5 cm; ápice(s) da lâmina(s) atenuado(s); maculada(s) no ápice(s) não. Inflorescência: tipo
de ramificação(ções) racemo(s) triplo; posição ereta(s); posição das flor(es) na(s) raque dística(s); posição das flor(es)
na(s) antese subereta(s); posição das flor(es) secunda(s); ápice(s) das bráctea(s) floral(ais) reto(s); carena(s) das bráctea(s)
floral(ais) próxima(s) do ápice(s); cor das bráctea(s) floral(ais) estramínea. Flor: forma da pétala(s) linear(es); forma do
apêndice(s) da pétala(s) obtuso(s); cor da pétala(s) branca; posição dos estame(s) fauce da corola exserto(s); posição do
pistilo(s) e estame(s) na(s) antese parte superior(es) da corola.

Forma de Vida
Erva

Substrato
Epífita, Terrícola

DISTRIBUIÇÃO

Nativa, é endêmica do Brasil

Domínios Fitogeográficos
Mata Atlântica

Tipos de Vegetação
Campo de Altitude, Floresta Ombrófila (Floresta Pluvial)

Distribuição Geográfica
Ocorrências confirmadas
Sudeste (Rio de Janeiro, São Paulo)

MATERIAL TESTEMUNHO

Costa, A.F., 352, RB, 291032,  (RB00281635), RB, Rio de Janeiro
Hoehne, FC, s.n., SP, 17982,  (SP001837), São Paulo, Typus

IMAGENS DE CAMPO/ILUSTRAÇÕES
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Angiospermas Bromeliaceae A.Juss.

Figura 1: Vriesea sparsiflora L.B.Sm.

BIBLIOGRAFIA

Costa, A.F. & Wendt, T. 2007. Bromeliaceae na região de Macaé de Cima, Nova Friburgo, Rio de Janeiro, Brasil. Rodriguésia 58:
905-939.
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Angiospermas Bromeliaceae A.Juss.

Vriesea stricta L.B.Sm.
DESCRIÇÃO

Caule: propagação vegetativa(s) por broto(s) lateral(ais). Folha: roseta(s) tubulosa(s); forma da lâmina(s) linear(es);
largura da lâmina(s) mais de 5 cm; ápice(s) da lâmina(s) obtuso(s); maculada(s) no ápice(s) não. Inflorescência: tipo
de ramificação(ções) racemo(s) duplo(s); posição ereta(s); posição das flor(es) na(s) raque dística(s); posição das flor(es)
na(s) antese subereta(s); posição das flor(es) secunda(s); ápice(s) das bráctea(s) floral(ais) reto(s); carena(s) das bráctea(s)
floral(ais) ausente(s); cor das bráctea(s) floral(ais) amarela. Flor: forma da pétala(s) oblonga(s); forma do apêndice(s) da
pétala(s) desconhecida(s); cor da pétala(s) amarela; posição dos estame(s) fauce da corola exserto(s); posição do pistilo(s) e
estame(s) na(s) antese desconhecida(s).

Forma de Vida
Erva

Substrato
Rupícola

DISTRIBUIÇÃO

Nativa, é endêmica do Brasil

Domínios Fitogeográficos
Cerrado

Tipos de Vegetação
Campo Rupestre

Distribuição Geográfica
Ocorrências confirmadas
Sudeste (Minas Gerais)

MATERIAL TESTEMUNHO

M. B. Foster, 622, GH,  (GH00029536), Minas Gerais, Typus
Oliveira, JDP, s.n., MBM (MBM105157), Minas Gerais

IMAGENS DE CAMPO/ILUSTRAÇÕES

Figura 1: Vriesea stricta L.B.Sm.
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Angiospermas Bromeliaceae A.Juss.

Vriesea sucrei L.B.Sm. & Read
Tem como sinônimo
heterotípico Vriesea atrococcinea Rauh
heterotípico Vriesea gladioflammans E.Pereira & Reitz

DESCRIÇÃO

Caule: propagação vegetativa(s) por broto(s) lateral(ais). Folha: roseta(s) infundibuliforme(s); forma da lâmina(s) estreito(s)
elíptica(s); largura da lâmina(s) 1.5 a(s) 5 cm; ápice(s) da lâmina(s) agudo(s); maculada(s) no ápice(s) não. Inflorescência:
tipo de ramificação(ções) simples; posição subereta(s); posição das flor(es) na(s) raque dística(s); posição das flor(es) na(s)
antese ereta(s); posição das flor(es) não secunda(s); ápice(s) das bráctea(s) floral(ais) encurvado(s); carena(s) das bráctea(s)
floral(ais) em todo(s) o dorso; cor das bráctea(s) floral(ais) base vermelha e ápice(s) amarelo ou verde. Flor: forma da
pétala(s) linear(es); forma do apêndice(s) da pétala(s) obtuso(s); cor da pétala(s) amarela com ápice(s) verde; posição dos
estame(s) fauce da corola exserto(s); posição do pistilo(s) e estame(s) na(s) antese parte superior(es) da corola.

Forma de Vida
Erva

Substrato
Epífita, Terrícola

DISTRIBUIÇÃO

Nativa, é endêmica do Brasil

Domínios Fitogeográficos
Mata Atlântica

Tipos de Vegetação
Floresta Ombrófila (Floresta Pluvial), Restinga

Distribuição Geográfica
Ocorrências confirmadas
Sudeste (Rio de Janeiro)

MATERIAL TESTEMUNHO

D. Sucre, 3808, RB, 145307,  (RB00566719), Rio de Janeiro, Typus
D. Sucre, 3808, RB, 145307,  (RB00566718), Rio de Janeiro, Typus

IMAGENS DE CAMPO/ILUSTRAÇÕES
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Angiospermas Bromeliaceae A.Juss.

Figura 1: Vriesea sucrei L.B.Sm. & Read

Figura 2: Vriesea sucrei L.B.Sm. & Read

BIBLIOGRAFIA

Neves B., Uribbe F. P., Jacques, S. S. A., Zanella C. M. & Costa, A. F. (2018).  Species Boundaries in the Vriesea
incurvata (Bromeliaceae) Complex After a Broad Morphometric and Taxonomic Study. Systematic Botany, 43(4):870-888.
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Angiospermas Bromeliaceae A.Juss.

Vriesea taritubensis E.Pereira & I.A.Penna
Este tratamento é composto pelos seguintes táxons: Vriesea taritubensis, Vriesea taritubensis var. brevisepala, Vriesea
taritubensis var. patens, Vriesea taritubensis var. taritubensis.

DESCRIÇÃO

Caule: propagação vegetativa(s) por broto(s) lateral(ais). Folha: roseta(s) infundibuliforme(s); forma da lâmina(s) estreito(s)
elíptica(s)/oblanceolada(s); largura da lâmina(s) 1.5 a(s) 5 cm; ápice(s) da lâmina(s) atenuado(s)/obtuso(s); maculada(s)
no ápice(s) não. Inflorescência: tipo de ramificação(ções) simples; posição subereta(s); posição das flor(es) na(s) raque
dística(s); posição das flor(es) na(s) antese ereta(s)/subereta(s); posição das flor(es) secunda(s); ápice(s) das bráctea(s)
floral(ais) encurvado(s); carena(s) das bráctea(s) floral(ais) em todo(s) o dorso; cor das bráctea(s) floral(ais) vermelha/
base vermelha e ápice(s) amarelo ou verde. Flor: forma da pétala(s) estreito(s) elíptica(s); forma do apêndice(s) da pétala(s)
obtuso(s); cor da pétala(s) amarela com ápice(s) verde; posição dos estame(s) fauce da corola exserto(s); posição do pistilo(s) e
estame(s) na(s) antese radial(ais).

DESCRIÇÃO ADICIONAL

Ocorrência no Rio de Janeiro e norte de São Paulo. Inflorescência subereta a patente, reta a sigmóide, flores densas a
laxas; pedúnculo 12,5–32(–34) cm compr. Brácteas florais complanadas a pouco infladas, pouco ou não imbricadas,
(largo- elípticas–)elípticas, ovais, ou lanceoladas, (2,4–)2,8–3,6(–4,4) cm larg. Raque pode ser exposta mas nunca as
sépalas. Sépalas 1,5–2,8 cm.

Forma de Vida
Erva

Substrato
Epífita, Terrícola

DISTRIBUIÇÃO

Nativa, é endêmica do Brasil

Domínios Fitogeográficos
Mata Atlântica

Tipos de Vegetação
Floresta Ombrófila (Floresta Pluvial)

Distribuição Geográfica
Ocorrências confirmadas
Sudeste (Rio de Janeiro, São Paulo)

CHAVE DE IDENTIFICAÇÃO

1- Montanhas e baixada da área central do estado do Rio de Janeiro (Serra dos Órgãos e arredores, elevação 20–990 m.s.m.) . . . V.
taritubensis var. brevisepala
1- Montanhas e baixada da região da Serra da Bocaina . . . 2
2- Inflorescência 3,4–7 cm larg., subereta e reta a sigmóide, raque (4,5–)10–35(–54) cm compr.; sápalas (0,7–)0,8–1,3 cm larg.
Áreas baixas (elevação 40 m) . . . V. taritubensis var. taritubensis
2- Inflorescência 2,5–3,7(–4.5) cm larg., patente e sigmóide, raro subereta, raque (29–)35,5–65 cm compr.; sépalas 0,6–0,8 cm
larg. Montanhas (elevação 700 m)  . . . V. taritubensis var. patens

BIBLIOGRAFIA
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Angiospermas Bromeliaceae A.Juss.

Neves B., Uribbe F. P., Jacques, S. S. A., Zanella C. M. & Costa, A. F. (2018).  Species Boundaries in the Vriesea incurvata
(Bromeliaceae) Complex After a Broad Morphometric and Taxonomic Study. Systematic Botany, 43(4):870-888. DOI
10.1600/036364418X697670
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Angiospermas Bromeliaceae A.Juss.

Vriesea taritubensis E.Pereira & I.A.Penna
var. taritubensis
Tem como sinônimo
heterotípico Vriesea joyae  E.Pereira & I.A.Penna var.  joyae
heterotípico Vriesea joyae  var.  parvula E.Pereira & I.A.Penna
heterotípico Vriesea joyae E.Pereira & I.A.Penna

DESCRIÇÃO

Inflorescência 3,4–7 cm largura, subereta e reta a sigmóide, raque (4,5–)10–35(–54) cm compr.; sépalas (0,7–)0,8–1,3 cm
largura.  

Forma de Vida
Erva

Substrato
Epífita

DISTRIBUIÇÃO

Nativa, é endêmica do Brasil

Domínios Fitogeográficos
Mata Atlântica

Tipos de Vegetação
Floresta Ombrófila (Floresta Pluvial)

Distribuição Geográfica
Ocorrências confirmadas
Sudeste (Rio de Janeiro, São Paulo)

MATERIAL TESTEMUNHO

Neves, B.F.S., 393a, R,  (R010066747), Rio de Janeiro
Araújo, L.K.C., 37, HB, Rio de Janeiro, Typus

IMAGENS DE CAMPO/ILUSTRAÇÕES
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Angiospermas Bromeliaceae A.Juss.

Figura 1: Vriesea taritubensis var. taritubensis E.Pereira & I.A.Penna

BIBLIOGRAFIA

Neves B., Uribbe F. P., Jacques, S. S. A., Zanella C. M. & Costa, A. F. (2018).  Species Boundaries in the Vriesea
incurvata (Bromeliaceae) Complex After a Broad Morphometric and Taxonomic Study. Systematic Botany, 43(4):870-888.
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Angiospermas Bromeliaceae A.Juss.

Vriesea taritubensis var. brevisepala
E.Pereira & I.A.Penna
DESCRIÇÃO

Inflorescência 3,5–6,5 cm larg., subereta e reta a sigmóide, raque 12–35 cm compr.; sépalas 0,6–0,9 cm larg.

Forma de Vida
Erva

Substrato
Epífita

DISTRIBUIÇÃO

Nativa, é endêmica do Brasil

Domínios Fitogeográficos
Mata Atlântica

Tipos de Vegetação
Floresta Ombrófila (Floresta Pluvial)

Distribuição Geográfica
Ocorrências confirmadas
Sudeste (Rio de Janeiro)

MATERIAL TESTEMUNHO

Neves, B., 18, R,  (R010066753), Rio de Janeiro
Neves, B., 39c, R,  (R010066760), R,  (R010066761), Rio de Janeiro
Penna, I.A., 28, HB, Rio de Janeiro, Typus

IMAGENS DE CAMPO/ILUSTRAÇÕES

Figura 1: Vriesea taritubensis var. brevisepala E.Pereira & I.A.Penna

BIBLIOGRAFIA
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Angiospermas Bromeliaceae A.Juss.

Neves B., Uribbe F. P., Jacques, S. S. A., Zanella C. M. & Costa, A. F. (2018).  Species Boundaries in the Vriesea
incurvata (Bromeliaceae) Complex After a Broad Morphometric and Taxonomic Study. Systematic Botany, 43(4):870-888.
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Angiospermas Bromeliaceae A.Juss.

Vriesea taritubensis var. patens B.Neves &
A.F.Costa
DESCRIÇÃO

Inflorescência 2,5–3,7(–4.5) cm larg., patente e sigmóide, raro subereta, raque (29–)35,5–65 cm compr.; sépalas 0,6–0,8 cm larg.
Montanhas (elevação 700 m).

Forma de Vida
Erva

Substrato
Epífita, Terrícola

DISTRIBUIÇÃO

Nativa, é endêmica do Brasil

Domínios Fitogeográficos
Mata Atlântica

Tipos de Vegetação
Floresta Ombrófila (Floresta Pluvial)

Distribuição Geográfica
Ocorrências confirmadas
Sudeste (São Paulo)

MATERIAL TESTEMUNHO

Neves, B., 189, R, São Paulo, Typus
Neves, B., 398d, R,  (R010069601), R,  (R010069602), R,  (R010069603), R,  (R010069604), R,  (R010069605), R, 
(R010069606), São Paulo

IMAGENS DE CAMPO/ILUSTRAÇÕES

Figura 1: Vriesea taritubensis var. patens B.Neves & A.F.Costa
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Angiospermas Bromeliaceae A.Juss.
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Angiospermas Bromeliaceae A.Juss.

Vriesea teresopolitana Leme
DESCRIÇÃO

Caule: propagação vegetativa(s) por broto(s) lateral(ais). Folha: roseta(s) infundibuliforme(s); forma da lâmina(s)
estreito(s) elíptica(s); largura da lâmina(s) 1.5 a(s) 5 cm; ápice(s) da lâmina(s) acuminado(s); maculada(s) no ápice(s) não.
Inflorescência: tipo de ramificação(ções) simples; posição subereta(s); posição das flor(es) na(s) raque dística(s); posição das
flor(es) na(s) antese subereta(s); posição das flor(es) não secunda(s); ápice(s) das bráctea(s) floral(ais) encurvado(s); carena(s)
das bráctea(s) floral(ais) próxima(s) do ápice(s); cor das bráctea(s) floral(ais) base vermelha e ápice(s) amarelo ou verde.
Flor: forma da pétala(s) linear(es); forma do apêndice(s) da pétala(s) obtuso(s); cor da pétala(s) amarela com ápice(s) verde;
posição dos estame(s) fauce da corola exserto(s); posição do pistilo(s) e estame(s) na(s) antese parte superior(es) da corola.

Forma de Vida
Erva

Substrato
Epífita

DISTRIBUIÇÃO

Nativa, é endêmica do Brasil

Domínios Fitogeográficos
Mata Atlântica

Tipos de Vegetação
Floresta Ombrófila (Floresta Pluvial)

Distribuição Geográfica
Ocorrências confirmadas
Sudeste (Rio de Janeiro)

MATERIAL TESTEMUNHO

E.M.C. Leme, 6224, RB, 501420,  (RB00595251), Rio de Janeiro, Typus
A. Costa, 933, RB, 571670,  (RB00771885), Rio de Janeiro

IMAGENS DE CAMPO/ILUSTRAÇÕES

Figura 1: Vriesea teresopolitana Leme
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Angiospermas Bromeliaceae A.Juss.

Vriesea thyrsoidea Mez
DESCRIÇÃO

Caule: propagação vegetativa(s) por broto(s) lateral(ais). Folha: roseta(s) infundibuliforme(s); forma da lâmina(s) linear(es);
largura da lâmina(s) mais de 5 cm; ápice(s) da lâmina(s) arredondado(s)/apiculado(s); maculada(s) no ápice(s) não.
Inflorescência: tipo de ramificação(ções) racemo(s) duplo(s); posição ereta(s); posição das flor(es) na(s) raque dística(s);
posição das flor(es) na(s) antese patente(s); posição das flor(es) não secunda(s); ápice(s) das bráctea(s) floral(ais) reto(s);
carena(s) das bráctea(s) floral(ais) próxima(s) do ápice(s); cor das bráctea(s) floral(ais) vermelha. Flor: forma da pétala(s)
oblongo(s) lanceolada(s); forma do apêndice(s) da pétala(s) agudo(s); cor da pétala(s) amarela/amarela com ápice(s) verde;
posição dos estame(s) fauce da corola incluso(s); posição do pistilo(s) e estame(s) na(s) antese radial(ais).

Forma de Vida
Erva

Substrato
Epífita, Terrícola

DISTRIBUIÇÃO

Nativa, é endêmica do Brasil

Domínios Fitogeográficos
Mata Atlântica

Tipos de Vegetação
Campo de Altitude, Floresta Ombrófila (Floresta Pluvial)

Distribuição Geográfica
Ocorrências confirmadas
Sudeste (Rio de Janeiro)

MATERIAL TESTEMUNHO

G. Martinelli, 9083, US, 212169,  (US01913973), US, 212169,  (US01913972), RB, 212169, ,  (RB00281668), K, 
(K000976227), K,  (K000976226), Rio de Janeiro
A.F.M. Glaziou, 16472, B (B 10 0243427), B (B 10 0243426), Typus

IMAGENS DE CAMPO/ILUSTRAÇÕES
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Angiospermas Bromeliaceae A.Juss.

Figura 1: Vriesea thyrsoidea Mez

Figura 2: Vriesea thyrsoidea Mez
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Angiospermas Bromeliaceae A.Juss.

Vriesea tijucana E.Pereira
DESCRIÇÃO

Caule: propagação vegetativa(s) por broto(s) lateral(ais). Folha: roseta(s) infundibuliforme(s); forma da lâmina(s)
lanceolada(s); largura da lâmina(s) mais de 5 cm; ápice(s) da lâmina(s) agudo(s); maculada(s) no ápice(s) não.
Inflorescência: tipo de ramificação(ções) simples; posição ereta(s); posição das flor(es) na(s) raque dística(s); posição das
flor(es) na(s) antese patente(s); posição das flor(es) não secunda(s); ápice(s) das bráctea(s) floral(ais) reto(s); carena(s) das
bráctea(s) floral(ais) ausente(s); cor das bráctea(s) floral(ais) castanha/verde. Flor: forma da pétala(s) obovada(s)/elíptica(s);
forma do apêndice(s) da pétala(s) agudo(s); cor da pétala(s) amarela; posição dos estame(s) fauce da corola incluso(s);
posição do pistilo(s) e estame(s) na(s) antese parte inferior(es) da corola.

DESCRIÇÃO ADICIONAL

ERVA epífita, terrestre ou rupícola, heliófila a umbrófila, 90,0-150,0 cm de comprimento quando florida, crescendo por meio
de brotos laterais em meio as folhas. FOLHAS 25 a 30, suberetas, formando roseta infundibuliforme; bainha elíptica, 10,0-21,0
x 7,8-16,0 cm, castanha a enegrecida em direção a base e verde em direção ao ápice, coloração da base margeando toda parte
superior da bainha continuando pela margem na lâmina, ambas as faces densamente lepidotas; lâmina lanceolada, 13,5-91,0
x 5,5-7,0 cm verde em ambas as faces, podendo apresentar estrias transversais brancas, face abaxial com tricomas próximo
a bainha desaparecendo em direção ao ápice, face adaxial com tricomas diminutos e muito esparsos, ápice agudo, apiculado.
INFLORESCÊNCIA 84,5-117,5 cm, 8,5-10,0 cm de maior distância entre as sépalas, simples, 20-48 flores, dísticas, patentes,
não secundas; pedúnculo, ereto, sigmoide, 40,0-75,0cm de comprimento, 1,5-2,0 cm de diâmetro, verdeclaro a verde-oliva até
avermelhado, glabro; brácteas do pedúnculo eretas, imbricadas, ovadas, completamente verdes ou acastanhado-alaranjadas; raque
ereta, reta, 30,0-41,0 cm de comprimento, 0,6-0,9 cm de diâmetro, verde-clara a verde-oliva até avermelhada, glabra. BRÁCTEAS
FLORAIS decurrentes, largo-ovadas a muito largo-ovadas, ápice agudo a obtuso, 4,7-5,2 x 4,3-4,8 cm, sem carena, verde-claras
ou castanho-alaranjadas com margem vinosa, mais longas a pouco mais curtas que as sépalas, com substância oleaginóide de
odor sui generis em seu interior, lepidotas na face adaxial e glabras na abaxial, lisas quando secas. FLORES de antese noturna,
com odor aliáceo; pedicelo verde-claro até avermelhado, 1,2-1,4 cm de comprimento, 1,0-1,3 cm de diâmetro; cálice com
sépalas elípticas a ovadas, ápice de agudo a obtuso, 3,0-3,9 x 1,5- 2,0 cm, 0,8-1,0 cm na base, verde-claras até alaranjadas, sem
carena; corola campanulada, simétrica, sendo uma pétala abaxial e duas adaxiais, pétalas obovadas a elípticas, ápice emarginado,
levemente recurvadas na antese, 3,2-4,5 x 1,5-1,9 cm, 0,5-0,9 cm na base, amarela com pontuações vermelhas próximo ao ápice,
conatas na base por ca. 0,2 cm, apêndices 0,9-1,3 x 0,2-0,4 cm, adnatos à base das pétalas 0,3-0,7 cm, ovados a depressoovadas;
estames radiais na inserção com a parte distal descendente convergindo para um mesmo lado da corola, filetes 2,0-2,6 cm,
alargados em direção ao ápice, achatados dorsoventralmente, adnatos à base das pétalas, amarelos, anteras 1,0-1,4 cm, introrsas,
dorsifixas, igualando a fauce da corola, próximas entre si e expostas lado a lado horizontalmente com as aberturas voltadas para
cima, amarelas; estilete 2,2-3,6 cm, sigmoide com parte distal descendente amarelo, estigma tipo lâmina-convoluta, posicionado
um pouco a frente e acima das anteras, amarelo, ovário 0,7-0,9 cm, amarelo-esverdeado. FRUTOS patentes (alguns ligeiramente
reflexos ou suberetos) 5,0-5,5 cm; sementes ca. 2,5 cm.

Forma de Vida
Erva

Substrato
Epífita

DISTRIBUIÇÃO

Nativa, é endêmica do Brasil

Domínios Fitogeográficos
Mata Atlântica

Tipos de Vegetação
Floresta Ombrófila (Floresta Pluvial)
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Angiospermas Bromeliaceae A.Juss.

Distribuição Geográfica
Ocorrências confirmadas
Nordeste (Alagoas, Bahia, Pernambuco, Sergipe)
Sudeste (Espírito Santo, Rio de Janeiro, São Paulo)
Sul (Paraná, Santa Catarina)

MATERIAL TESTEMUNHO

Pereira,E., 10685, RB, 140866,  (RB00287265), Rio de Janeiro, Typus
Bonaldi, RA, 965, MBM (MBM399506), Paraná

IMAGENS DE CAMPO/ILUSTRAÇÕES

Figura 1: Vriesea tijucana E.Pereira

BIBLIOGRAFIA

Moura, R.  2011. Revisão taxonômica do grupo Vriesea platynema Gauch. (Bromeliaceae). Tese de Doutorado. Museu Nacional,
Universidade Federal do Rio de Janeiro.
Siqueira-Filho, J.A. & Leme, E.M.C. 2006. Fragmentos de Mata Atlântica do Nordeste: Biodiversidade, conservação e suas
bromélias. Andrea Jakobsson Estúdio Editorial Ltda., Rio de Janeiro. 416 p.

2411

Coleção Flora do Brasil 2020 - Jardim Botânico do Rio de Janeiro

http://reflora.jbrj.gov.br/files/voucher.html?imagem=DZI/rb/0/28/72/65/00287265.dzi
https://imagemcampo.jbrj.gov.br/producao%2Fimagens_de_campo%2F9905259.jpg


Angiospermas Bromeliaceae A.Juss.

Vriesea triangularis Reitz
DESCRIÇÃO

Caule: propagação vegetativa(s) por estolão. Folha: roseta(s) utricular(es); forma da lâmina(s) linear(es) triangular(es);
largura da lâmina(s) 1.5 a(s) 5 cm; ápice(s) da lâmina(s) agudo(s); maculada(s) no ápice(s) não. Inflorescência: tipo de
ramificação(ções) simples; posição ereta(s); posição das flor(es) na(s) raque dística(s); posição das flor(es) na(s) antese
subereta(s); posição das flor(es) não secunda(s); ápice(s) das bráctea(s) floral(ais) encurvado(s); carena(s) das bráctea(s)
floral(ais) ausente(s); cor das bráctea(s) floral(ais) vermelha. Flor: forma da pétala(s) obovada(s); forma do apêndice(s)
da pétala(s) obtuso(s); cor da pétala(s) amarela; posição dos estame(s) fauce da corola exserto(s); posição do pistilo(s) e
estame(s) na(s) antese radial(ais).

Forma de Vida
Erva

Substrato
Epífita

DISTRIBUIÇÃO

Nativa, é endêmica do Brasil

Domínios Fitogeográficos
Mata Atlântica

Tipos de Vegetação
Floresta Ombrófila (Floresta Pluvial)

Distribuição Geográfica
Ocorrências confirmadas
Sul (Santa Catarina)

MATERIAL TESTEMUNHO

A.R. Reitz, 4279, HBR, Santa Catarina, Typus
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Angiospermas Bromeliaceae A.Juss.

Vriesea triligulata Mez
Tem como sinônimo
heterotípico Vriesea haematina L.B.Sm.

DESCRIÇÃO

Caule: propagação vegetativa(s) por broto(s) lateral(ais). Folha: roseta(s) infundibuliforme(s); forma da lâmina(s) linear(es);
largura da lâmina(s) 1.5 a(s) 5 cm; ápice(s) da lâmina(s) obtuso(s); maculada(s) no ápice(s) não. Inflorescência: tipo de
ramificação(ções) racemo(s) duplo(s); posição ereta(s); posição das flor(es) na(s) raque dística(s); posição das flor(es) na(s)
antese subereta(s); posição das flor(es) não secunda(s); ápice(s) das bráctea(s) floral(ais) reto(s); carena(s) das bráctea(s)
floral(ais) ausente(s)/próxima(s) do ápice(s); cor das bráctea(s) floral(ais) amarela. Flor: forma da pétala(s) linear(es); forma
do apêndice(s) da pétala(s) obtuso(s)/denteado(s); cor da pétala(s) amarela; posição dos estame(s) fauce da corola incluso(s);
posição do pistilo(s) e estame(s) na(s) antese radial(ais).

Forma de Vida
Erva

Substrato
Epífita, Terrícola

DISTRIBUIÇÃO

Nativa, é endêmica do Brasil

Domínios Fitogeográficos
Mata Atlântica

Tipos de Vegetação
Campo de Altitude, Floresta Ombrófila (Floresta Pluvial)

Distribuição Geográfica
Ocorrências confirmadas
Sudeste (Rio de Janeiro)

MATERIAL TESTEMUNHO

Costa, A.F., 351, RB, 291041,  (RB00281792), RB, Rio de Janeiro
A.F.M. Glaziou, 16469, B, P (P00753341), P (P00753340), K,  (K000322067), Rio de Janeiro, Typus

BIBLIOGRAFIA

Costa, A.F. & Wendt, T. 2007. Bromeliaceae na região de Macaé de Cima, Nova Friburgo, Rio de Janeiro, Brasil. Rodriguésia 58:
905-939.
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Angiospermas Bromeliaceae A.Juss.

Vriesea tubipetala Leme & R.Moura
DESCRIÇÃO

Caule: propagação vegetativa(s) por broto(s) lateral(ais). Folha: roseta(s) funiforme(s); forma da lâmina(s) estreito(s)
oblonga(s); largura da lâmina(s) 1.5 a(s) 5 cm; ápice(s) da lâmina(s) agudo(s)/arredondado(s)/apiculado(s); maculada(s) no
ápice(s) não. Inflorescência: tipo de ramificação(ções) racemo(s) duplo(s); posição ereta(s); posição das flor(es) na(s) raque
dística(s); posição das flor(es) na(s) antese subereta(s); posição das flor(es) secunda(s); ápice(s) das bráctea(s) floral(ais)
encurvado(s)/reto(s); carena(s) das bráctea(s) floral(ais) ausente(s); cor das bráctea(s) floral(ais) amarela/castanha. Flor:
forma da pétala(s) estreito(s) elíptica(s); forma do apêndice(s) da pétala(s) obtuso(s); cor da pétala(s) amarela; posição dos
estame(s) fauce da corola incluso(s); posição do pistilo(s) e estame(s) na(s) antese radial(ais).

Forma de Vida
Erva

Substrato
Rupícola

DISTRIBUIÇÃO

Nativa, é endêmica do Brasil

Domínios Fitogeográficos
Mata Atlântica

Tipos de Vegetação
Campo Rupestre

Distribuição Geográfica
Ocorrências confirmadas
Sudeste (Minas Gerais)

MATERIAL TESTEMUNHO

R. Moura, 961, R, Minas Gerais, Typus
B.R. Silva, 731, RB,  (RB00874313), RB,  (RB00874744), Minas Gerais, Typus

IMAGENS DE CAMPO/ILUSTRAÇÕES

Figura 1: Vriesea tubipetala Leme & R.Moura
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Angiospermas Bromeliaceae A.Juss.

Vriesea unilateralis (Baker) Mez
Tem como sinônimo
basiônimo Tillandsia unilateralis Baker

DESCRIÇÃO

Caule: propagação vegetativa(s) por broto(s) lateral(ais). Folha: roseta(s) infundibuliforme(s); forma da lâmina(s) linear(es);
largura da lâmina(s) 1.5 a(s) 5 cm; ápice(s) da lâmina(s) agudo(s)/apiculado(s); maculada(s) no ápice(s) não. Inflorescência:
tipo de ramificação(ções) simples; posição ereta(s); posição das flor(es) na(s) raque dística(s); posição das flor(es) na(s)
antese patente(s); posição das flor(es) secunda(s); ápice(s) das bráctea(s) floral(ais) reto(s); carena(s) das bráctea(s)
floral(ais) ausente(s); cor das bráctea(s) floral(ais) verde. Flor: forma da pétala(s) obovada(s); forma do apêndice(s) da
pétala(s) agudo(s); cor da pétala(s) amarelada; posição dos estame(s) fauce da corola incluso(s); posição do pistilo(s) e
estame(s) na(s) antese parte inferior(es) da corola.

Forma de Vida
Erva

Substrato
Epífita

DISTRIBUIÇÃO

Nativa, é endêmica do Brasil

Domínios Fitogeográficos
Mata Atlântica

Tipos de Vegetação
Floresta Ombrófila (Floresta Pluvial)

Distribuição Geográfica
Ocorrências confirmadas
Sudeste (Espírito Santo, Rio de Janeiro, São Paulo)
Sul (Paraná, Santa Catarina)

MATERIAL TESTEMUNHO

P.I. Braga, 855, RB, Rio de Janeiro
Burchell, 3347, K,  (K000322059), K,  (K000322060), Typus
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Angiospermas Bromeliaceae A.Juss.

Vriesea vagans (L.B.Sm.) L.B.Sm.
Tem como sinônimo
basiônimo Vriesea philippocoburgii  var.  vagans L.B.Sm.

DESCRIÇÃO

Caule: propagação vegetativa(s) por estolão. Folha: roseta(s) infundibuliforme(s); forma da lâmina(s) linear(es); largura
da lâmina(s) 1.5 a(s) 5 cm; ápice(s) da lâmina(s) acuminado(s); maculada(s) no ápice(s) não. Inflorescência: tipo de
ramificação(ções) racemo(s) duplo(s); posição ereta(s); posição das flor(es) na(s) raque dística(s); posição das flor(es)
na(s) antese subereta(s); posição das flor(es) secunda(s); ápice(s) das bráctea(s) floral(ais) encurvado(s); carena(s) das
bráctea(s) floral(ais) próxima(s) do ápice(s); cor das bráctea(s) floral(ais) vermelha/estramínea. Flor: forma da pétala(s)
linear(es); forma do apêndice(s) da pétala(s) agudo(s); cor da pétala(s) amarela/laranja; posição dos estame(s) fauce da corola
exserto(s); posição do pistilo(s) e estame(s) na(s) antese parte superior(es) da corola.

Forma de Vida
Erva

Substrato
Epífita

DISTRIBUIÇÃO

Nativa, é endêmica do Brasil

Domínios Fitogeográficos
Mata Atlântica

Tipos de Vegetação
Área Antrópica, Floresta Ombrófila (Floresta Pluvial)

Distribuição Geográfica
Ocorrências confirmadas
Sudeste (Espírito Santo, Minas Gerais, Rio de Janeiro, São Paulo)
Sul (Paraná, Rio Grande do Sul, Santa Catarina)

MATERIAL TESTEMUNHO

Kuhlmann, M, s.n., SP, 41482,  (SP053961), São Paulo, Typus
Cadorin, T.J., 1931, FURB (FURB20659), Santa Catarina
Foster, M; Foster, R, 635, SP, 44723,  (SP053965), Minas Gerais, Typus
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Angiospermas Bromeliaceae A.Juss.

Vriesea vellozicola Leme & J.A.Siqueira
DESCRIÇÃO

Caule: propagação vegetativa(s) por broto(s) lateral(ais). Folha: roseta(s) infundibuliforme(s); forma da lâmina(s) linear(es)
triangular(es); largura da lâmina(s) 1.5 a(s) 5 cm; ápice(s) da lâmina(s) acuminado(s); maculada(s) no ápice(s) não.
Inflorescência: tipo de ramificação(ções) simples; posição subereta(s); posição das flor(es) na(s) raque dística(s); posição
das flor(es) na(s) antese patente(s); posição das flor(es) secunda(s); ápice(s) das bráctea(s) floral(ais) reto(s); carena(s)
das bráctea(s) floral(ais) ausente(s); cor das bráctea(s) floral(ais) verde. Flor: forma da pétala(s) espatulada(s); forma do
apêndice(s) da pétala(s) desconhecida(s); cor da pétala(s) verde/amarelada; posição dos estame(s) fauce da corola incluso(s);
posição do pistilo(s) e estame(s) na(s) antese desconhecida(s).

COMENTÁRIO

Vriesea vellozicola é uma espécie epífita, porém restrita a forófitos rupícolas do gênero Vellozia, que vegetam sobre afloramentos
rochosos granitóides (inselbergs) no estado do Espírito Santo e Minas Gerais. Pertence ao complexo morfológico “Vriesea limae
L.B. Sm.,” que agrupa espécies de pequeno porte, dotadas de folhas triangulares, densamente cobertas por tricomas e com estames
geralmente dispostos em fileiras com três em cada lado da corola. É um grupo exclusivamente restrito aos ecossistemas rochosos
do leste do Brasil (inselbergs e campos rupestres) e dados moleculares sustentam o posicionamento deste complexo de espécies
dentro de Stigmatodon (Couto et al. 2017; Machado et al. 2020). Desta forma, as espécies que compõe o “complexo V. limae”
estão sendo transferidas para Stigmatodon, baseado tanto em caracteres moleculares quanto morfológicos e ecológicos (Couto et
al., submetido).  

Forma de Vida
Erva

Substrato
Epífita

DISTRIBUIÇÃO

Nativa, é endêmica do Brasil

Domínios Fitogeográficos
Mata Atlântica

Tipos de Vegetação
Vegetação Sobre Afloramentos Rochosos

Distribuição Geográfica
Ocorrências confirmadas
Sudeste (Espírito Santo, Minas Gerais)

MATERIAL TESTEMUNHO

E.M.C. Leme, 1113, HB, Typus
R.C. Forzza, 7601, RB, 585075,  (RB00810115), Minas Gerais

IMAGENS DE CAMPO/ILUSTRAÇÕES
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Angiospermas Bromeliaceae A.Juss.

Figura 1: Vriesea vellozicola Leme & J.A.Siqueira

BIBLIOGRAFIA

Couto D.R. 2017. Revisão taxonômica e filogenia de Stigmatodon Leme, G.K.Br & Barfuss (Bromeliaceae, Tillandsioideae). Tese
(Doutorado), Museu Nacional, Universidade Federal do Rio de Janeiro.
Machado T.M., Loiseau O., Paris M., Weigand A., Versieux L.M., Stehmann J.R., Lexer C., Salamin, N. 2020. Systematics of
Vriesea (Bromeliaceae): phylogenetic relationships based on nuclear gene and partial plastome sequences. Botanical Journal of
the Linnean Society 192: 656–674.
Siqueira-Filho, J.A. & Leme, E.M.C. 2006. Fragmentos de Mata Atlântica do Nordeste: Biodiversidade, conservação e suas
bromélias. Andrea Jakobsson Estúdio Editorial Ltda., Rio de Janeiro. 416 p.
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Angiospermas Bromeliaceae A.Juss.

Vriesea vidalii L.B.Sm. & Handro
DESCRIÇÃO

Caule: propagação vegetativa(s) por broto(s) lateral(ais). Folha: roseta(s) infundibuliforme(s); forma da lâmina(s)
lanceolada(s); largura da lâmina(s) 1.5 a(s) 5 cm; ápice(s) da lâmina(s) agudo(s)/obtuso(s); maculada(s) no ápice(s) não.
Inflorescência: tipo de ramificação(ções) racemo(s) duplo(s); posição subereta(s); posição das flor(es) na(s) raque dística(s);
posição das flor(es) na(s) antese subereta(s); posição das flor(es) secunda(s)/não secunda(s); ápice(s) das bráctea(s) floral(ais)
encurvado(s); carena(s) das bráctea(s) floral(ais) próxima(s) do ápice(s); cor das bráctea(s) floral(ais) rósea. Flor: forma da
pétala(s) oblonga(s); forma do apêndice(s) da pétala(s) agudo(s); cor da pétala(s) amarela; posição dos estame(s) fauce da
corola exserto(s); posição do pistilo(s) e estame(s) na(s) antese parte inferior(es) da corola.

Forma de Vida
Erva

Substrato
Rupícola

DISTRIBUIÇÃO

Nativa, é endêmica do Brasil

Domínios Fitogeográficos
Mata Atlântica

Tipos de Vegetação
Campo de Altitude, Vegetação Sobre Afloramentos Rochosos

Distribuição Geográfica
Ocorrências confirmadas
Sudeste (Rio de Janeiro)

MATERIAL TESTEMUNHO

Vidal, J., II 3267, R-, 104739,  (R000104739), Rio de Janeiro, Typus
Vidal, J., 3267, R, US, Rio de Janeiro, Typus

IMAGENS DE CAMPO/ILUSTRAÇÕES

Figura 1: Vriesea vidalii L.B.Sm. & Handro
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Angiospermas Bromeliaceae A.Juss.

Figura 2: Vriesea vidalii L.B.Sm. & Handro

Figura 4: Vriesea vidalii L.B.Sm. & Handro
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Angiospermas Bromeliaceae A.Juss.

Vriesea vulpinoidea L.B.Sm.
DESCRIÇÃO

Caule: propagação vegetativa(s) por broto(s) lateral(ais). Folha: roseta(s) infundibuliforme(s); forma da lâmina(s) linear(es);
largura da lâmina(s) 1.5 a(s) 5 cm; ápice(s) da lâmina(s) acuminado(s); maculada(s) no ápice(s) não. Inflorescência: tipo
de ramificação(ções) simples; posição ereta(s); posição das flor(es) na(s) raque dística(s); posição das flor(es) na(s) antese
subereta(s); posição das flor(es) não secunda(s); ápice(s) das bráctea(s) floral(ais) encurvado(s); carena(s) das bráctea(s)
floral(ais) em todo(s) o dorso; cor das bráctea(s) floral(ais) base vermelha e ápice(s) amarelo ou verde. Flor: forma da
pétala(s) linear(es); forma do apêndice(s) da pétala(s) obtuso(s); cor da pétala(s) amarela; posição dos estame(s) fauce da
corola exserto(s); posição do pistilo(s) e estame(s) na(s) antese desconhecida(s).

Forma de Vida
Erva

Substrato
Epífita

DISTRIBUIÇÃO

Nativa, é endêmica do Brasil

Domínios Fitogeográficos
Mata Atlântica

Tipos de Vegetação
Floresta Ombrófila (Floresta Pluvial)

Distribuição Geográfica
Ocorrências confirmadas
Sudeste (São Paulo)
Possíveis ocorrências
Sul (Santa Catarina)

MATERIAL TESTEMUNHO

Foster, M.B., 356, GH,  (GH00029539), R, São Paulo, Typus
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Angiospermas Bromeliaceae A.Juss.

Vriesea warmingii E.Morren
Tem como sinônimo
homotípico Vriesea ensiformis  var.  warmingii (E.Morren) L.B.Sm.
heterotípico Tillandsia warmingii (E.Morren) Baker

DESCRIÇÃO

Caule: propagação vegetativa(s) por broto(s) lateral(ais). Folha: roseta(s) infundibuliforme(s); forma da lâmina(s) linear(es);
largura da lâmina(s) mais de 5 cm; ápice(s) da lâmina(s) agudo(s); maculada(s) no ápice(s) não. Inflorescência: tipo de
ramificação(ções) simples; posição ereta(s); posição das flor(es) na(s) raque dística(s); posição das flor(es) na(s) antese
subereta(s)/patente(s); posição das flor(es) não secunda(s); ápice(s) das bráctea(s) floral(ais) encurvado(s)/reto(s); carena(s)
das bráctea(s) floral(ais) ausente(s); cor das bráctea(s) floral(ais) amarela. Flor: forma da pétala(s) linear(es); forma do
apêndice(s) da pétala(s) agudo(s)/denteado(s); cor da pétala(s) amarela; posição dos estame(s) fauce da corola exserto(s);
posição do pistilo(s) e estame(s) na(s) antese parte superior(es) da corola.

Forma de Vida
Erva

Substrato
Terrícola

DISTRIBUIÇÃO

Nativa, é endêmica do Brasil

Domínios Fitogeográficos
Mata Atlântica

Tipos de Vegetação
Floresta Ombrófila (Floresta Pluvial)

Distribuição Geográfica
Ocorrências confirmadas
Sudeste (Rio de Janeiro)

MATERIAL TESTEMUNHO

J.M.A. Braga, 7383, RB, 394575, ,  (RB00333832), SP, MBM, Rio de Janeiro

BIBLIOGRAFIA

Leme, E.M.C. & Till, W. 1993. Revalidating the status of an old species. The Bromeliad Society Bulletin. 43: 51-53

2422

Coleção Flora do Brasil 2020 - Jardim Botânico do Rio de Janeiro

http://reflora.jbrj.gov.br/files/voucher.html?imagem=DZI/rb/0/33/38/32/00333832.dzi
http://reflora.jbrj.gov.br/files/voucher.html?imagem=DZI/rb/0/33/38/32/00333832-1.dzi


Angiospermas Bromeliaceae A.Juss.

Vriesea wawranea Antoine
Tem como sinônimo
homotípico Tillandsia wawranea (Antoine) Baker
heterotípico Vriesea oleosa Leme

DESCRIÇÃO

Caule: propagação vegetativa(s) por broto(s) lateral(ais). Folha: roseta(s) infundibuliforme(s); forma da lâmina(s)
linear(es); largura da lâmina(s) mais de 5 cm; ápice(s) da lâmina(s) agudo(s)/arredondado(s); maculada(s) no ápice(s) sim.
Inflorescência: tipo de ramificação(ções) simples; posição ereta(s); posição das flor(es) na(s) raque dística(s); posição das
flor(es) na(s) antese patente(s); posição das flor(es) não secunda(s); ápice(s) das bráctea(s) floral(ais) reto(s); carena(s)
das bráctea(s) floral(ais) ausente(s); cor das bráctea(s) floral(ais) verde. Flor: forma da pétala(s) obovada(s); forma do
apêndice(s) da pétala(s) agudo(s); cor da pétala(s) amarela; posição dos estame(s) fauce da corola incluso(s); posição do
pistilo(s) e estame(s) na(s) antese parte inferior(es) da corola.

DESCRIÇÃO ADICIONAL

ERVA epífita ou terrestre, heliófila a umbrófila, 90,0-12,0 cm de comprimento quando florida, crescendo por meio de brotos
laterais em meio as folhas. FOLHAS 20 a 25, suberetas, formando roseta infundibuliforme; bainha largo-ovada a largo-elíptica,
11,0-16,0 x 10,0-12,0 cm, castanho-escura na base da face abaxial e castanho-clara na face adaxial, para a parte superior de verde
a vinácea, ambas as faces densamente lepidotas; lâmina linear a lanceolada, 40,0-54,0 x 7,0-9,0 cm, completamente verde ou
ainda verde na face adaxial e vinácea na face abaxial, mácula purpúrea discreta a bem evidente no ápice, ápice recurvado, agudo
a arredondado, apiculado. INFLORESCÊNCIA 71,5-110,0 cm, 7,5-10,0 cm de maior distância entre as sépalas, simples, 24 -42
flores, dísticas, patentes, não secundas; pedúnculo, ereto, sigmoide, 47,0-64,0 cm de comprimento, 1,0-1,4 cm de diâmetro, verde,
glabro, brácteas do pedúnculo eretas, imbricadas, inferiores lanceoladas e superiores largo-ovadas, quase que completamente
verdes a verdes com mácula purpúrea no ápice; raque ereta, reta a angulosa, 24,5-46,5 cm de comprimento, 0,5-1,0 cm de
diâmetro, verde, glabro. BRÁCTEAS FLORAIS decurrentes, muito largo-ovadas a depresso-ovadas, ápice agudo a obtuso,
2,5-5,0 x 2,5-5,2 cm, sem carena, verdes a verde-amareladas, mais curtas que as sépalas, com substância oleaginóide de odor sui
generis em seu interior, lepidotas na face adaxial e glabras na abaxial, plicadas a pouco plicadas quando secas. FLORES de antese
noturna, com odor aliáceo; pedicelo verde, 0,8-1,6 cm de comprimento, 1,2-1,4 cm de diâmetro; cálice com sépalas elípticas,
ápice obtuso, 3,2-4,0x 1,6-2,4 cm, ca. 1,1 cm na base, verdes, sem carena; corola campanulada, simétrica, sendo uma pétala
abaxial e duas adaxiais, pétalas obovadas, ápice emarginado, levemente recurvadas na antese, ca. 4,7 x 2,5 cm, ca. 0,8 cm na base,
palidamente amarelas com nervuras purpúreas próximo ao ápice, conatas na base por ca. 0,5 cm, apêndices 1,0-1,5 cm x 0,4-0,5
cm, adnatos à base das pétalas 0,4-0,6 cm, com a parte livre ovada; estames radiais na inserção com a parte distal descendente
convergindo para um mesmo lado da corola, filetes ca. 2,5 cm, alargados em direção ao ápice, achatados dorso-ventralmente,
adnatos à base das pétalas, amarelos, anteras 1,1-1,5 cm, introrsas, dorsifixas, igualando a fauce da corola, próximas entre si e
expostas lado a lado horizontalmente com as rimas voltadas para cima, amarelas; estilete ca. 3,5 cm, sigmoide com parte distal
descendente amarelo, estigma tipo lâmina-convoluta, posicionado um pouco a frente e acima das anteras, purpúreo a amarelo,
ovário ca. 1,0 cm, amarelo-esverdeado. FRUTOS reflexos, 4,5-5,3 cm;sementes ca. 2,5 cm.

Forma de Vida
Erva

Substrato
Epífita, Terrícola

DISTRIBUIÇÃO

Nativa, não é endêmica do Brasil

Domínios Fitogeográficos
Mata Atlântica

Tipos de Vegetação
Floresta Ombrófila (Floresta Pluvial)
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Angiospermas Bromeliaceae A.Juss.

Distribuição Geográfica
Ocorrências confirmadas
Nordeste (Bahia, Pernambuco)
Sudeste (Espírito Santo)

MATERIAL TESTEMUNHO

B.R. Silva, 1111, RB, 400724, ,  (RB00264775), Espírito Santo
E.M.C. Leme, 3740, RB,  (RB00583745), Bahia

BIBLIOGRAFIA

Moura, R.  2011. Revisão taxonômica do grupo Vriesea platynema Gauch. (Bromeliaceae). Tese de Doutorado. Museu Nacional,
Universidade Federal do Rio de Janeiro.
Moura, R.L. & Costa, A.F. 2014. Taxonomic Notes on Vriesea Sect. Xiphion (Bromeliaceae) with Descriptions of Three New
Species. Systematic Botany 39(3): 791-803.
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Angiospermas Bromeliaceae A.Juss.

Vriesea weberi E.Pereira & I.A.Penna
DESCRIÇÃO

Caule: propagação vegetativa(s) por broto(s) lateral(ais). Folha: roseta(s) utricular(es); forma da lâmina(s) linear(es);
largura da lâmina(s) mais de 5 cm; ápice(s) da lâmina(s) obtuso(s); maculada(s) no ápice(s) não. Inflorescência: tipo de
ramificação(ções) racemo(s) duplo(s); posição subereta(s); posição das flor(es) na(s) raque dística(s); posição das flor(es)
na(s) antese subereta(s); posição das flor(es) secunda(s); ápice(s) das bráctea(s) floral(ais) encurvado(s)/reto(s); carena(s) das
bráctea(s) floral(ais) próxima(s) do ápice(s); cor das bráctea(s) floral(ais) purpúrea. Flor: forma da pétala(s) linear(es); forma
do apêndice(s) da pétala(s) obtuso(s); cor da pétala(s) amarela; posição dos estame(s) fauce da corola exserto(s); posição do
pistilo(s) e estame(s) na(s) antese desconhecida(s).

Forma de Vida
Erva

Substrato
Epífita

DISTRIBUIÇÃO

Nativa, é endêmica do Brasil

Domínios Fitogeográficos
Mata Atlântica

Tipos de Vegetação
Floresta Ombrófila (Floresta Pluvial)

Distribuição Geográfica
Ocorrências confirmadas
Sudeste (Espírito Santo)

MATERIAL TESTEMUNHO

Seidel, A., 996, RB, 407904,  (RB00288212), Espírito Santo, Typus
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Angiospermas Bromeliaceae A.Juss.

Vriesea zildae R.Moura & A.F.Costa
DESCRIÇÃO

Caule: propagação vegetativa(s) por broto(s) lateral(ais). Folha: roseta(s) infundibuliforme(s); forma da lâmina(s) linear(es)
triangular(es); largura da lâmina(s) mais de 5 cm; ápice(s) da lâmina(s) agudo(s)/obtuso(s); maculada(s) no ápice(s) sim/
não. Inflorescência: tipo de ramificação(ções) simples; posição ereta(s); posição das flor(es) na(s) raque dística(s); posição
das flor(es) na(s) antese patente(s); posição das flor(es) não secunda(s); ápice(s) das bráctea(s) floral(ais) reto(s); carena(s)
das bráctea(s) floral(ais) ausente(s); cor das bráctea(s) floral(ais) verde. Flor: forma da pétala(s) obovada(s); forma do
apêndice(s) da pétala(s) agudo(s); cor da pétala(s) amarelada; posição dos estame(s) fauce da corola incluso(s); posição do
pistilo(s) e estame(s) na(s) antese parte inferior(es) da corola.

DESCRIÇÃO ADICIONAL

ERVA epífita, umbrófila, 90,0-115,0 cm de comprimento quando florida, crescendo por meio de brotos laterais em meio as folhas.
FOLHAS ca. 30, subereto-arqueadas, formando roseta infundibuliforme; bainha largo-elíptica, 12,0-13,0 x 9,5-10,5 cm, castanho-
escura em ambas as faces, sendo a adaxial mais clara, ambas as faces densamente lepidotas; lâmina linear-triangular, 61,0-96,0 x
5,5-6,5 cm, face adaxial verde, face abaxial de verde a vinácea, podendo apresentar no ápice uma mácula purpúrea de diferentes
tamanhos, face abaxial com tricomas próximo a bainha desaparecendo em direção ao ápice, face adaxial com tricomas diminutos
e muito esparsos, coberta com uma camada branco-cerosa, ápice agudo a obtuso, apiculado. INFLORESCÊNCIA 50,5-117,5
cm, 6,0-9,0 cm de maior distância entre as sépalas, simples, 33-60 flores, dísticas, suberetas, não secundas; pedúnculo ereto,
sigmóide, 48,0-56,5 cm de comprimento, 0,7-1,4 cm de diâmetro, verde, glabro, brácteas do pedúnculo eretas, imbricadas, de
totalmente verdes a verdes com o ápice arroxeado, basais lanceoladas e superiores largo-ovadas; raque ereta, reta a ligeiramente
angulosa, 24,5-60,5 cm de comprimento, 0,3-0,9 cm de diâmetro, verde-escura, glabra. BRÁCTEAS FLORAIS decurrentes,
orbiculares a oblatas, ápice acuminado a agudo, 2,2-3,0 x 2,1-3,1 cm, sem carena, verde-claras, mais curtas que as sépalas, com
substância oleaginóide de odor sui generis em seu interior, lepidotas na face adaxial e glabras na abaxial, plicadas quando secas.
FLORES de antese noturna, com odor aliáceo; pedicelo verde, 1,1-1,2 cm de comprimento, 1,0-1,1 cm de diâmetro; cálice com
sépalas estreito-elípticas a elípticas, ápice agudo a obtuso, 3,0-3,1 x 1,4- 1,8 cm, 0,8-1,0 cm na base, verdes, sem carena; corola
campanulada, simétrica, sendo uma pétala abaxial e duas adaxiais, pétalas elípticas, ápice agudo, levemente recurvadas na antese,
4,0 x 2,2 cm, ca. 1,1 cm na base, amarelo-alaranjadas, conatas na base por ca. 0,2 cm, apêndices 1,0-1,2 x 0,4 cm, adnatos à base
das pétalas 0,3-0,4 cm, com a parte livre ovada; estames radiais na inserção com a parte distal descendente convergindo para
um mesmo lado da corola, filetes ca. 3,0 cm, alargados em direção ao ápice, achatados dorso-ventralmente, adnatos à base das
pétalas, amarelos, anteras ca. 1,2 cm, introrsas, dorsifixas, igualando a fauce da corola, próximas entre si e expostas lado a lado
horizontalmente com as rimas voltadas para cima, amarelas, estilete ca. 3,3 cm, sigmoide com parte distal descendente amarelo;
estigma tipo lâmina-convoluta, posicionado um pouco a frente e acima das anteras, amarelo, ovário ca. 0,9 cm, esverdeado.
FRUTOS reflexos, 5,0-5,2 cm; sementes ca. 2,6 cm.

Forma de Vida
Erva

Substrato
Epífita

DISTRIBUIÇÃO

Nativa, é endêmica do Brasil

Domínios Fitogeográficos
Mata Atlântica

Tipos de Vegetação
Floresta Ombrófila (Floresta Pluvial)

Distribuição Geográfica
Ocorrências confirmadas
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Angiospermas Bromeliaceae A.Juss.

Sudeste (Rio de Janeiro)

MATERIAL TESTEMUNHO

Costa, A., 888, R, 222443, ,  (R000222443), Rio de Janeiro, Typus
Moura, R., 770, R, 222444, ,  (R000222444), Rio de Janeiro, Typus

IMAGENS DE CAMPO/ILUSTRAÇÕES

Figura 1: Vriesea zildae R.Moura & A.F.Costa

Figura 2: Vriesea zildae R.Moura & A.F.Costa

BIBLIOGRAFIA

Moura, R.L. & Costa, A.F. 2014. Taxonomic Notes on Vriesea Sect. Xiphion (Bromeliaceae) with Descriptions of Three New
Species. Systematic Botany 39(3): 791-803.
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Angiospermas Bromeliaceae A.Juss.

Vriesea zonata Leme & J.A.Siqueira
DESCRIÇÃO

Caule: propagação vegetativa(s) por broto(s) lateral(ais). Folha: roseta(s) infundibuliforme(s); forma da lâmina(s) estreito(s)
triangular(es); largura da lâmina(s) 1.5 a(s) 5 cm; ápice(s) da lâmina(s) acuminado(s)/caudado(s); maculada(s) no ápice(s)
não. Inflorescência: tipo de ramificação(ções) simples; posição ereta(s); posição das flor(es) na(s) raque dística(s); posição
das flor(es) na(s) antese subereta(s); posição das flor(es) secunda(s); ápice(s) das bráctea(s) floral(ais) reto(s); carena(s) das
bráctea(s) floral(ais) ausente(s); cor das bráctea(s) floral(ais) verde/vermelha vinácea. Flor: forma da pétala(s) ovada(s);
forma do apêndice(s) da pétala(s) denteado(s); cor da pétala(s) esverdeada; posição dos estame(s) fauce da corola incluso(s);
posição do pistilo(s) e estame(s) na(s) antese 3 estame(s) de cada lado(s) da corola.

COMENTÁRIO

Vriesea zonata é uma espécie rupícola (epilítica) endêmica de inselbergs de Alagoas, no município de Atalaia. Pertence ao
complexo morfológico “Vriesea limae L.B. Sm.,” que agrupa espécies de pequeno porte, dotadas de folhas triangulares,
densamente cobertas por tricomas e com estames geralmente dispostos em fileiras com três em cada lado da corola. É um
grupo exclusivamente restrito aos ecossistemas rochosos do leste do Brasil (inselbergs e campos rupestres) e dados moleculares
sustentam o posicionamento deste complexo de espécies dentro de Stigmatodon (Couto et al. 2017; Kessous et al. 2020; Machado
et al. 2020). Desta forma, as espécies que compõe o “complexo V. limae” estão sendo transferido para Stigmatodon, baseado tanto
em caracteres moleculares quanto morfológicos e ecológicos (Couto et al., submetido).  

Forma de Vida
Erva

Substrato
Rupícola

DISTRIBUIÇÃO

Nativa, é endêmica do Brasil

Domínios Fitogeográficos
Mata Atlântica

Tipos de Vegetação
Vegetação Sobre Afloramentos Rochosos

Distribuição Geográfica
Ocorrências confirmadas
Nordeste (Alagoas)

MATERIAL TESTEMUNHO

J.A. Siqueira-Filho, 1304, HVASF, UFP, Alagoas, Typus
D.R. Couto, B. Paixão-Souza, I.M. Kessous, 2702, R, Alagoas
E.M.C. Leme, 6624, HB, UFP, Alagoas, Typus

IMAGENS DE CAMPO/ILUSTRAÇÕES
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Angiospermas Bromeliaceae A.Juss.

Figura 1: Vriesea zonata Leme & J.A.Siqueira

Figura 2: Vriesea zonata Leme & J.A.Siqueira

Figura 3: Vriesea zonata Leme & J.A.Siqueira

BIBLIOGRAFIA
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Angiospermas Bromeliaceae A.Juss.

Couto D.R. 2017. Revisão taxonômica e filogenia de Stigmatodon Leme, G.K.Br & Barfuss (Bromeliaceae, Tillandsioideae). Tese
(Doutorado), Museu Nacional, Universidade Federal do Rio de Janeiro.
Kessous I.M., Neves B., Couto D.R., Paixão-Souza B., Pederneiras L.C., Moura R.L., Barfuss M.H.J., Salgueiro F., Costa A.F.
2020. Historical biogeography of a Brazilian lineage of Tillandsioideae (subtribe Vrieseinae, Bromeliaceae): the Paranaean Sea
hypothesized as the main vicariant event. Botanical Journal of the Linnean Society 192: 625–641.
Siqueira-Filho, J.A. & Leme, E.M.C. 2006. Fragmentos de Mata Atlântica do Nordeste: Biodiversidade, conservação e suas
bromélias. Andrea Jakobsson Estúdio Editorial Ltda., Rio de Janeiro. 416 p.
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Angiospermas Bromeliaceae A.Juss.

Wallisia (Regel) E.Morren
Este tratamento é composto pelos seguintes táxons: Wallisia, Wallisia anceps.

COMO CITAR

Tardivo, R.C., Araújo, C.C. 2020. Wallisia in Flora do Brasil 2020. Jardim Botânico do Rio de Janeiro. Disponível em: http://
floradobrasil.jbrj.gov.br/reflora/floradobrasil/FB619918.

DESCRIÇÃO

 Plantas geralmente epífitas, raramente terrestres. Caule curto. Folhas espiraladas, polísticas, pálido-lepidotas, formando uma
roseta aberta  . Folhas membranáceas a semi-xeromorfas, verdes, geralmente com estrias vermelhas verticais na base e em direção
ao ápice, levemente recurvadas;  lâminas estreito-triangulares. Inflorescência geralmente acima das folhas, exserta, simples
racemo, usualmente elíptico-lanceolada, raramente sublanceolada. Brácteas florais fortemente imbricadas. Flores dísticas; sépalas
simétricas, pétalas livres, base estreita, lâminas amplas, esverdeadas, azuis, violetas ou brancas, apêndices ausentes; estames
inclusos, filetes livres, anteras subbasifixas, pólen sulcado, exina reticulada;  gineceu com estilete menor que o ovário, incluso na
corola, estigma conduplicado, óvulos cilíndricos, obtusos. Sementes com apêndices apicais.

COMENTÁRIO

Wallisia está representado por 4 espécies e 1 híbrido com distribuição no Equador e Peru. Wallisia anceps é a única espécie
encontrada no Brasil, ocorrendo no Domínio Amazônico.

Forma de Vida
Erva

Substrato
Epífita

DISTRIBUIÇÃO

Nativa, não é endêmica do Brasil

Domínios Fitogeográficos
Amazônia

Tipos de Vegetação
Floresta de Terra Firme

Distribuição Geográfica
Ocorrências confirmadas
Norte (Acre, Amazonas, Amapá, Pará, Rondônia, Roraima)

BIBLIOGRAFIA

BARFUSS, M.H.J.; TILL, W.; LEME, E.M.C.; PINZÓN, J.P.; MANZANARES, J.M.; HALBRITTER, H.; SAMUEL, R.;
BROWN, G.K. 2016.  Taxonomic revision of Bromeliaceae subfam. Tillandsioideae based on a multi-locus DNA sequence
phylogeny and morphology. Phytotaxa 279 (1): 001-097.
Smith, L. B. & Downs, R. J.  1977. Tillandsioideae (Bromeliaceae). Flora Neotrop. Monogr. 14(2):663-1492.
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Angiospermas Bromeliaceae A.Juss.

Wallisia anceps (Lodd) Barfuss & W.Till
Tem como sinônimo
basiônimo Tillandsia anceps Lodd.
homotípico Phytarrhiza anceps (Lodd.) E.Morren
homotípico Platystachys anceps (Lodd.) Beer
homotípico Vriesea anceps (Lodd.) Lem.
heterotípico Tillandsia lineatifolia Mez
heterotípico Tillandsia xiphostachys Griseb.
heterotípico Vriesea schlechtendalii  var.  alba Wittm.
heterotípico Vriesea schlechtendalii Wittm.

DESCRIÇÃO

 Planta florida, 15-40cm alt., epífita, crescendo geralmente isolada. Raízes presentes na planta adulta; Caule curto. Folhas,
várias, polísticas, formando uma roseta aberta, as internas eretas, as externas, reflexas;  bainha oval-triangular, com estrias
vermelhas longitudinais, lâminas estreito-triangulares, ca. 1,2cm larg., verdes, avermelhadas na face inferior ou com estrias
vermelhas longitudinais estendendo-se até próximo ao ápice caudado, levemente lepidotas. Escapo floral curto, incluso ou
excedendo levemente as folhas, ereto; brácteas ovais, agudas, fortemente imbricadas, as superiores com lâminas lineares, menores
que as brácteas florais. Inflorescência racemo simples, 10-15cm compr., ca. 15cm larg., elíptica, complanada, 10-20 flores
dísticas. Brácteas florais ca. 4cm compr., triangulares, agudas, suberetas, geralmente róseas ou com margens esverdeadas,
verde-pálido  ou esbranquiçadas. Flores curto-pediceladas; sépalas ca. 3cm compr., estreitamente lanceoladas, agudas, coriáceas,
levemente conatas na base, carenadas; pétalas ca. 6cm compr., base estreita e lâmina expandida, elíptico-lanceoladas, geralmente
azuis, raramente brancas; estames inclusos, excedendo o estilete; cápsula cilíndrica.

COMENTÁRIO

Wallisia anceps é a única espécie do gênero, encontrada no Brasil, na região Norte, Amazônia. Possui ampla distribuição
ocorrendo em florestas úmidas na América Central e na América do Sul (Bolívia e Brasil), entre 2 a acima 1.000 m.s.m.  Devido
às flores vistosas, a espécie é amplamente utilizada como ornamental.

Forma de Vida
Erva

Substrato
Epífita

DISTRIBUIÇÃO

Nativa, não é endêmica do Brasil

Domínios Fitogeográficos
Amazônia

Tipos de Vegetação
Floresta de Terra Firme

Distribuição Geográfica
Ocorrências confirmadas
Norte (Acre, Amazonas, Amapá, Pará, Rondônia, Roraima)

BIBLIOGRAFIA

BARFUSS, M.H.J.; TILL, W.; LEME, E.M.C.; PINZÓN, J.P.; MANZANARES, J.M.; HALBRITTER, H.; SAMUEL, R.;
BROWN, G.K. 2016.  Taxonomic revision of Bromeliaceae subfam. Tillandsioideae based on a multi-locus DNA sequence
phylogeny and morphology. Phytotaxa 279 (1): 001-097
Smith, L. B. & Downs, R. J.  1977. Tillandsioideae (Bromeliaceae). Flora Neotrop. Monogr. 14(2):663-1492.
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Angiospermas Bromeliaceae A.Juss.

Waltillia Leme, Barfuss & Halbritt.
Este tratamento é composto pelos seguintes táxons: Waltillia, Waltillia hatschbachii.

COMO CITAR

Versieux, L.M. 2020. Waltillia in Flora do Brasil 2020. Jardim Botânico do Rio de Janeiro. Disponível em: http://
floradobrasil.jbrj.gov.br/reflora/floradobrasil/FB618524.

DESCRIÇÃO

Caule: tipo de broto(s) basal(ais). Folha: ápice(s) da lâmina(s) foliar(es) agudo(s); cor da lâmina(s) foliar(es) verde; forma
da lâmina(s) estreito(s) linear(es); forma da roseta(s) tubulosa(s)/estreitamente infundibuliforme(s); larg. (cm) da lâmina(s)
foliar(es) até 7 cm; margem(ns) foliar(es) maculada(s) ou com fina(s) linha(s) vinácea ou roxa ausente(s); presença
de cera epicuticular(es) folha(s) lustrosa(s). Inflorescência: tipo espiga(s)/panícula(s). Flor: forma externa(s) da
bráctea(s) floral(ais) convexa(s) e quase lisa(s); posição das flor(es) secunda(s)/dística(s); carena(s) das bráctea(s)
floral(ais) ausente(s); cor da bráctea(s) floral(ais) verde; forma da pétala(s) linear(es); forma dos apêndice(s) da
pétala(s) ausente(s); cor da pétala(s) cor de creme esverdeada; posição dos estame(s) na(s) antese fasciculado(s).

COMENTÁRIO

Gênero monoespecífico, restrito ao norte da Serra do Cipó e região do planalto de Diamantina, Minas Gerais, a espécie é rara
e conhecida de poucas coleções, chegando a ser considerada extinta em 2000, mas sendo redescoberta em 2009. Caracteriza-
se principalmente por sua roseta estreita, pouco desenvolvida, com pequeno número de folhas longas e canaliculadas, além
da ausência de apêndices petalíneos e flores com pétalas de cor creme-esverdeada. O gênero é írmão de um clado que inclui
as Vriesea s.s. e Stigmatodon e sua única espécie foi posicionada anteriormente (Kessous et al. 2019) em Vriesea e em
Alcantarea. Foi coletada com botões e flores em novembro e com flores passadas e frutos abertos em fevereiro.

Forma de Vida
Erva

Substrato
Rupícola, Terrícola

DISTRIBUIÇÃO

Nativa, é endêmica do Brasil

Domínios Fitogeográficos
Cerrado

Tipos de Vegetação
Campo Rupestre, Vegetação Sobre Afloramentos Rochosos

Distribuição Geográfica
Ocorrências confirmadas
Sudeste (Minas Gerais)

BIBLIOGRAFIA

Coffani-Nunes JV, Versieux LM, Wanderley MGL, Pirani JR (2010) Flora da Serra do Cipó, Minas Gerais:
Bromeliaceae - Tillandsioideae. Boletim de Botânica da Universidade de São Paulo 28: 35-54.
Kessous IM, Neves B, Couto DR, Paixão-Souza B, Pederneiras LC, Moura RL, Barfuss MHJ, Salgueiro F, Costa AF (2020)
Historical biogeography of a Brazilian lineage of Tillandsioideae (subtribe Vrieseinae, Bromeliaceae): the Paranaean Sea
hypothesized as the main vicariant event. Botanical Journal of the Linnean Society 192: 625-641.
Leme EMC, Halbritter H, Barfuss MHJ (2017) Waltillia, a new monotypic genus in Tillandsioideae (Bromeliaceae)
arises from a rediscovered, allegedly extinct species from Brazil. Phytotaxa 299: 1-35.
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Angiospermas Bromeliaceae A.Juss.

Versieux LM, (org.) (No prelo) Alcantarea: giant bromeliads from Brazil: Capim Macio & Offset Gráfica e Editora Ltda, 300 pp.
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Angiospermas Bromeliaceae A.Juss.

Waltillia hatschbachii (L.B.Sm. & Read)
Leme, Barfuss & Halbritt.
Tem como sinônimo
basiônimo Vriesea hatschbachii L.B.Sm. & Read
homotípico Alcantarea hatschbachii (L.B.Sm. & Read) Leme

DESCRIÇÃO

Caule: tipo de broto(s) basal(ais). Folha: ápice(s) da lâmina(s) foliar(es) agudo(s); cor da lâmina(s) foliar(es) verde; forma
da lâmina(s) estreito(s) linear(es); forma da roseta(s) tubulosa(s)/estreitamente infundibuliforme(s); larg. (cm) da lâmina(s)
foliar(es) até 7 cm; margem(ns) foliar(es) maculada(s) ou com fina(s) linha(s) vinácea ou roxa ausente(s); presença
de cera epicuticular(es) folha(s) lustrosa(s). Inflorescência: tipo espiga(s)/panícula(s). Flor: forma externa(s) da
bráctea(s) floral(ais) convexa(s) e quase lisa(s); posição das flor(es) secunda(s)/dística(s); carena(s) das bráctea(s)
floral(ais) ausente(s); cor da bráctea(s) floral(ais) verde; forma da pétala(s) linear(es); forma dos apêndice(s) da
pétala(s) ausente(s); cor da pétala(s) cor de creme esverdeada; posição dos estame(s) na(s) antese fasciculado(s).

COMENTÁRIO

Espécie endêmica dos campos ruspestres, acima de 1000m de altitude, crescendo nas marges de pequenos cursos d'água na
serra do Cipó (município de Santana do Pirapama) e em Gouveia, no Planalto de Diamantina. Já foi posicionada tanto em
Vriesea, quanto em Alcantarea, entretanto estudos recentes de Leme et al. 2017 apontaram para a necessidade de se ter um gênero
monotípico para essa espécie.

Forma de Vida
Erva

Substrato
Rupícola, Terrícola

DISTRIBUIÇÃO

Nativa, é endêmica do Brasil

Domínios Fitogeográficos
Cerrado

Tipos de Vegetação
Campo Rupestre, Vegetação Sobre Afloramentos Rochosos

Distribuição Geográfica
Ocorrências confirmadas
Sudeste (Minas Gerais)

MATERIAL TESTEMUNHO

A.C. Hatschbach, 29085, MBM (0020517), Minas Gerais, Typus

BIBLIOGRAFIA

Leme EMC, Halbritter H, Barfuss MHJ (2017) Waltillia, a new monotypic genus in Tillandsioideae (Bromeliaceae)
arises from a rediscovered, allegedly extinct species from Brazil. Phytotaxa 299: 1-35.
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Angiospermas Bromeliaceae A.Juss.

Werauhia J.R.Grant
Este tratamento é composto pelos seguintes táxons: Werauhia, Werauhia gigantea, Werauhia gladioliflora, Werauhia hylaeana.

COMO CITAR

Moura, R.L. 2020. Werauhia in Flora do Brasil 2020. Jardim Botânico do Rio de Janeiro. Disponível em: http://
floradobrasil.jbrj.gov.br/reflora/floradobrasil/FB47342.

DESCRIÇÃO

Ervas com flores predominantemente secundas na antese, com estames voltados para um mesmo lado; de modo que o polén seja
depositado na parte superior do corpo do polinizador (vs. Vriesea sect. Xiphion), estigma cupulado, de antese noturna e de odor
característico. 

COMENTÁRIO

Gênero composto por cerca de 92 espécies. 
Ocorre desde o sul do México até a Bolívia, sendo o centro de diversidade na Costa Rica e Panamá.
No Brasil ocorre na porção noroeste. 

Forma de Vida
Erva

Substrato
Epífita

DISTRIBUIÇÃO

Nativa, não é endêmica do Brasil

Domínios Fitogeográficos
Amazônia

Tipos de Vegetação
Campinarana, Floresta de Terra Firme

Distribuição Geográfica
Ocorrências confirmadas
Norte (Acre, Amazonas, Amapá, Pará)
Centro-Oeste (Mato Grosso)

CHAVE DE IDENTIFICAÇÃO

1. Inflorescência com ramos..........................................W. gigantea
    Inflorescência sem ramos..........................................2
2. Sépalas largamente ovadas........................................W. gladioliflora
    Sépalas elípticas.................................................W. hylaeana

BIBLIOGRAFIA

Smith, L.B. & Downs, R.J. 1977. Tillandsioideae (Bromeliaceae). Flora Neotropica 14(2).
Aguilar-Rodríguez, et al. 2020. A new Werauhia (Tillandsioideae, Bromeliaceae) from Mexico with observations about its
reproductive biology. Phytotaxa 446(2):128-134.
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Angiospermas Bromeliaceae A.Juss.

Werauhia gigantea (Mart. ex Schult. &
Schult.f.) J.R.Grant
Tem como sinônimo
heterotípico Tillandsia amazonica Baker
heterotípico Vriesea amazonica (Baker) Mez

DESCRIÇÃO

Inflorescência: ramificação(ções) presente(s). Flor: posição flor(es) dística(s) torcida(s); bráctea(s) floral(ais) largamente
elíptica(s); tamanho sépala(s) 20/25; cor pétala(s) creme; estame(s) em relação à fauce incluso(s).

Forma de Vida
Erva

Substrato
Epífita

DISTRIBUIÇÃO

Nativa, não é endêmica do Brasil

Domínios Fitogeográficos
Amazônia

Tipos de Vegetação
Floresta de Terra Firme

Distribuição Geográfica
Ocorrências confirmadas
Norte (Acre, Amazonas, Amapá, Pará)
Centro-Oeste (Mato Grosso)

MATERIAL TESTEMUNHO

R.C. Forzza, 6303, RB, 547181, ,  (RB00710101), Acre
L.B. Smith, 7120, P (P01764073)
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Werauhia gladioliflora (H.Wendl.)
J.R.Grant
Tem como sinônimo
basiônimo Tillandsia gladioliflora H.Wendl.
homotípico Vriesea gladioliflora (H.Wendl.) Antoine
heterotípico Tillandsia pachychlamys Baker
heterotípico Vriesea pachychlamys (Baker) Mez
heterotípico Vriesea pachyspatha Mez & Wercklé
heterotípico Vriesea princeps E.Morren ex Regel

DESCRIÇÃO

Inflorescência: ramificação(ções) ausente(s). Flor: posição flor(es) dística(s) torcida(s); bráctea(s) floral(ais) largamente
ovada(s); tamanho sépala(s) 45/55; cor pétala(s) branca; estame(s) em relação à fauce incluso(s).

Forma de Vida
Erva

Substrato
Epífita

DISTRIBUIÇÃO

Nativa, não é endêmica do Brasil

Domínios Fitogeográficos
Amazônia

Tipos de Vegetação
Floresta de Terra Firme

Distribuição Geográfica
Ocorrências confirmadas
Norte (Amapá)

MATERIAL TESTEMUNHO

Mélinon, 407, P (P01764072)
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Werauhia hylaeana Leme, Valsko & J.R.
Grant
DESCRIÇÃO

Inflorescência: ramificação(ções) ausente(s). Flor: posição flor(es) dística(s) torcida(s); bráctea(s) floral(ais) elíptica(s);
tamanho sépala(s) 25; cor pétala(s) amarela esverdeada; estame(s) em relação à fauce incluso(s).

Forma de Vida
Erva

Substrato
Epífita

DISTRIBUIÇÃO

Nativa, é endêmica do Brasil

Domínios Fitogeográficos
Amazônia

Tipos de Vegetação
Campinarana, Floresta de Terra Firme

Distribuição Geográfica
Ocorrências confirmadas
Norte (Amazonas)

MATERIAL TESTEMUNHO

E.M.C. Leme, 9731, RB, Amazonas, Typus
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Wittrockia Lindm.
Este tratamento é composto pelos seguintes táxons: Wittrockia, Wittrockia cyathiformis, Wittrockia flavipetala, Wittrockia
gigantea, Wittrockia paulistana, Wittrockia spiralipetala, Wittrockia superba, Wittrockia tenuisepala.

COMO CITAR

Tardivo, R.C. 2020. Wittrockia in Flora do Brasil 2020. Jardim Botânico do Rio de Janeiro. Disponível em: http://
floradobrasil.jbrj.gov.br/reflora/floradobrasil/FB6579.

DESCRIÇÃO

Plantas terrestres, rupícolas ou epífitas, mesófitas, propagando-se por brotos laterais. Folhas rosuladas, formando uma roseta
aberta e um tanque com capacidade de grande reserva de água; bainha conspícua; lâmina estreitamente lanceolada, geralmente
coriácea, com margem espinescente. Brácteas primárias verdes, róseas, alaranjadas ou vermelhas. Escapo floral incluso ou
excedendo as folhas, ereto, rígido; brácteas não foliáceas, geralmente, semelhantes às brácteas primárias. Inflorescência
umbela ou subcorimbo com flores reunidas em fascículos florais, geralmente subflabelados, complanados a pulvinados,
curtamente pedunculados e circundados por brácteas involucrais, coloridas e atrativas. Brácteas florais menores que as sépalas,
lanceoladas, liguladas, lineares a sublinearis, geralmente com margem inteira. Flores andróginas, 40-90 cm compr., sésseis a
curto-pediceladas; sépalas elípticas, lanceoladas,  lineares, subovais, triangulares, ubsimétricas, livres ou levemente concrescidas
na base, ápice geralmente caudado; pétalas lanceoladas, lineares, ovais, obovais,  livres ou levemente concrescidas na base,
ápice acuminado a subagudo, igualando ou excedendo levemente as sépalas, com 2 apêndices petalíneos basais e calosidades
longitudinais, brancas, amarelo-pálidas ou amarelo-ouro. Androceu formado por estames inclusos, filetes livres ou adnatos às
pétalas, anteras lineares, frequentemente dorsifixas. Gineceu com ovário ínfero, frequentemente trígono, 15-40cm compr., óvulos
numerosos, frequentemente obtusos. Fruto baga, branco, amarelo-alaranjado ou avermelhado.
 

Forma de Vida
Erva

Substrato
Epífita, Rupícola, Terrícola

DISTRIBUIÇÃO

Nativa, é endêmica do Brasil

Domínios Fitogeográficos
Caatinga, Cerrado, Mata Atlântica

Tipos de Vegetação
Campo Rupestre, Floresta Ciliar ou Galeria, Floresta Estacional Semidecidual, Floresta Ombrófila (Floresta Pluvial), Floresta
Ombrófila Mista

Distribuição Geográfica
Ocorrências confirmadas
Nordeste (Bahia)
Sudeste (Minas Gerais, Rio de Janeiro, São Paulo)
Sul (Paraná, Santa Catarina)

CHAVE DE IDENTIFICAÇÃO

1.Inflorescência exserta, ultrapassando a roseta foliar...........................2
   2. Brácteas primárias verdes com ápice róseo a avermelhado.........W. flavipetala
   2´. Brácteas primárias róseas, laranjas ou vermelhas.......................... 3
3. Brácteas florais liguladas...............................W.paulistana
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3´. Brácteas florais lineares, sublineares, estreitamente lanceoladas..........4
                 4.Flores sésseis, pétalas brancas..........................W. gigantea
           4´.Flores curto-pediceladas, pétalas amarelas.............W. cyathiformis
1´. Inflorescência inclusa na roseta foliar....................................5
      5.Flores curto-pediceladas.............................................6
      5´. Flores sésseis.........................................W. tenuisepala
     6.Lâminas foliares com mancha vermelha apical, pétalas brancas.....W.superba
6´. Lâminas foliares inteiramente verdes, pétalas amarelas.....W.spiralipetala

BIBLIOGRAFIA

Leme, E. M.C. 1997. Canistrum, Bromélias da Mata Atlântica. Ed. Salamandra, Rio de Janeiro, 107p.
Leme, E.M.CH. E. 2010. Transferring Canistrum flavipetalum Wand. to Wittrockia. J. Brom. Soc. 60(3)103-113.
Tardivo, R. C. & Cervi, A. C. 1998a. O gênero Canistrum E. Morren (Bromeliaceae) no estado do Paraná, Brasil. Acta Bot. Bras.
12:224-244.
Smith, L. B. & Downs, R. J. 1979. Fl. Neotrop. Monogr. 14(3):1493-2142.
Wanderley, M.G.L. & Moreira, B. A. 2000. Notas taxonômicas sobre Nidularium Lem. e Wittrockia Lind. (Bromelioideae,
Bromeliaceae). Acta Bot. Bras. 14(1):1-9.
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Angiospermas Bromeliaceae A.Juss.

Wittrockia cyathiformis (Vell.) Leme
Tem como sinônimo
basiônimo Tillandsia cyathiformis Vell.
homotípico Canistrum cyathiforme (Vell.) Mez
homotípico Hohenbergia cyathiformis (Vell.) Beer
heterotípico Canistrum regnellii Mez
heterotípico Canistrum schwackeanum Mez
heterotípico Mosenia sicarius Lindm.
heterotípico Regelia regnellii (Baker) Lindm.

DESCRIÇÃO

Folha: formato roseta(s) infundibuliforme(s); formato lâmina(s) ligulada(s); lâmina(s) ápice(s) marmorada(s); posição
lâmina(s) subereta(s); textura lâmina(s) coriácea(s). Inflorescência: bráctea(s) primária(s) rósea/vermelha; escapo floral(ais)
exserto(s); indumento escapo glabro(s); inflorescência(s) composta(s) corimbiforme(s). Flor: formato fascículo(s) floral(ais)
flabelado(s); flor(es) fascículo(s) 2 à 9; formato bráctea(s) floral(ais) linear(es); cor bráctea(s) floral(ais) alvo; flor(es) curto(s)
pedicelada(s); formato sépala(s) estreito(s) triangular(es); conação sépala(s) livre(s); formato pétala(s) lanceada(s); conação
pétala(s) livre(s); cor pétala(s) amarelo forte(s); tubo epígino ausente(s).

DESCRIÇÃO ADICIONAL

 Plantas epífitas, rupícolas ou terrestres, mesofíticas, ca. 50-82cm alt. florida. Folhas 10-20, suberetas, rosuladas; bainha
14-17cm compr., 7-15cm larg., elíptica ou oval, margem inteira ou serreada em direção ao ápice, lepidotas em ambas as faces;
lâmina 50-82cm compr., 5-7,5cm largura, ligulada, levemente estreitada em direção à base, verdes, marmorizadas com manchas
verde-escuras, lepidotas em ambas as faces, margem espinescente, espinhos distanciados ca. 10cm, ápice subarredondado e
apiculado. Escapo floral ereto, 27-52cm compr., 0,8cm diâmetro, róseo ou vermelho escuro, glabro. Brácteas escapais 1,
raramente 2, na porção mediana ou próximo à inflorescência, 6-7,5cm compr., lanceolada, margem serreada, ápice agudo-
acuminado, rósea na base e verde em direção ao ápice. Inflorescência 7-9,5cm compr., 3-4cm diâm., incluindo as brácteas,
exserta, acima da roseta foliar,  subcorimbosa, em forma de taça. Brácteas primárias 8,5-9cm compr., 3-4cm larg., lanceoladas,
ápice obtuso-acuminado, róseas ou vermelhas, margem serreada em direção ao ápice, espinhos 0,2cm compr., distanciados entre
0,2-0,6cm, róseos, lepidotas em ambas as faces. Ramos ou fascículos com 3-6 flores, compostos, subflabeliformes. Brácteas
florais 4-4,5cm compr., 0,7cm larg., lineares, acuminadas, alvas, margem levemente serreada em direção ao ápice. Flores
4,5-5,5cm compr., curto pediceladas, concêntricas na inflorescência; sépalas 2,5-3,5cm compr., livres, estreitamente triangulares,
levemente assimétricas, acuminadas, glabras, branco-esverdeadas; pétalas ca. 3,5cm compr., livres, largamente lanceoladas, ápice
agudo à arredondado, amarelas, sustentando 2 apêndices fimbriados na base da face interna; estames inclusos, anteras ca. 0,5cm
compr., base obtusa, ápice agudo; ovário subcilíndrico ou levemente elipsóide; tubo epigínico nulo, placentação axial, rudimentos
seminais agudos.  

COMENTÁRIO

Planta de grande porte, bromélia-tanque, esciófila, terrestre, rupícola ou epífita. Caracteriza-se pelas folhas com manchas verde-
escuras em toda a sua extensão; inflorescência com escapo róseo à vermelho-escuro, brácteas que configuram uma taça e sépalas
estreitamente triangulares, levemente assimétricas e acuminadas. 

Forma de Vida
Erva

Substrato
Epífita, Rupícola

DISTRIBUIÇÃO

Nativa, é endêmica do Brasil
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Domínios Fitogeográficos
Mata Atlântica

Tipos de Vegetação
Floresta Ciliar ou Galeria, Floresta Ombrófila (Floresta Pluvial), Floresta Ombrófila Mista

Distribuição Geográfica
Ocorrências confirmadas
Sudeste (Minas Gerais, Rio de Janeiro, São Paulo)
Sul (Paraná, Santa Catarina)

MATERIAL TESTEMUNHO

Vieira, F.C.S., 2182, FURB,  (FURB01174), Santa Catarina
G. Martinelli, 15784, RB, 342411,  (RB00141124)

IMAGENS DE CAMPO/ILUSTRAÇÕES

Figura 1: Wittrockia cyathiformis (Vell.) Leme

Figura 2: Wittrockia cyathiformis (Vell.) Leme

BIBLIOGRAFIA

Bonnet, A. et. al. 2014. Epífitos da Floresta Ombrófila Densa de Santa Catarina: um guia de campo. Edifurb. 156-157.
Smith, L. B. & Downs, R. J. 1979. Bromelioideae (Bromeliaceae). Fl. Neotrop. Monogr. 14(3):1717-1719.
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Tardivo, R. C. & Cervi, A. C. 1997. O gênero Canistrum E. Morren (Bromeliaceae) no Estado do Paraná, Brasil. Acta Botânica
Brasílica. 11(2)259-271.
Wanderley, M. G. L.; Martins, S. E.; Proença, S. L. & Moreira B. A. 2007. Canistrum E. Morren (Bromeliaceae). In: Flora
Ilustrada de São Paulo, 73-78.
 

2446

Coleção Flora do Brasil 2020 - Jardim Botânico do Rio de Janeiro



Angiospermas Bromeliaceae A.Juss.

Wittrockia flavipetala (Wand.) Leme & H.
Luther
Tem como sinônimo
basiônimo Canistrum flavipetalum Wand.

DESCRIÇÃO

Folha: formato roseta(s) infundibuliforme(s); formato lâmina(s) linear(es) lanceada(s)/sublinear; lâmina(s) ápice(s) verde
ápice(s) vermelho; posição lâmina(s) subereta(s)/arqueada(s); textura lâmina(s) coriácea(s). Inflorescência: bráctea(s)
primária(s) verde base vermelha ápice(s); escapo floral(ais) exserto(s); indumento escapo glabro(s); inflorescência(s)
composta(s) corimbiforme(s). Flor: formato fascículo(s) floral(ais) complanado(s); flor(es) fascículo(s) 2 à 9; formato
bráctea(s) floral(ais) estreita(s) lanceada(s)/sublinear; cor bráctea(s) floral(ais) esverdeada; flor(es) curto(s) pedicelada(s);
formato sépala(s) elíptico(s) lanceada(s); conação sépala(s) livre(s); formato pétala(s) estreitamente elíptica(s); conação
pétala(s) livre(s); cor pétala(s) amarelo forte(s); tubo epígino presente(s).

Forma de Vida
Erva

Substrato
Epífita, Rupícola, Terrícola

DISTRIBUIÇÃO

Nativa, é endêmica do Brasil

Domínios Fitogeográficos
Caatinga, Cerrado

Tipos de Vegetação
Campo Rupestre, Floresta Estacional Semidecidual

Distribuição Geográfica
Ocorrências confirmadas
Nordeste (Bahia)
Sudeste (Minas Gerais)

MATERIAL TESTEMUNHO

M.G.L. Wanderley, 2620, BHCB,  (BHCB000096), Minas Gerais
P.T. Sano, H 52351, RB, 458746,  (RB00515740), Typus
R.C. Forza, 1204, RB,  (RB01033843), Bahia, Typus

BIBLIOGRAFIA

Leme, E.M.C. & Luther, H.E. 2010. Transfering Canistrum flavipetalum Wand. to Wittrockia. Journal of the Bromeliad Society
60(3): 103-114.
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Wittrockia gigantea (Baker) Leme
Tem como sinônimo
basiônimo Nidularium giganteum Baker
homotípico Canistrum giganteum (Baker) L.B.Sm.
homotípico Karatas regnellii Baker
heterotípico Canistrum ingratum Mez

DESCRIÇÃO

Folha: formato roseta(s) infundibuliforme(s); formato lâmina(s) sublinear; lâmina(s) ápice(s) verde vermelho escuro; posição
lâmina(s) arqueada(s); textura lâmina(s) coriácea(s). Inflorescência: bráctea(s) primária(s) verde base vermelha ápice(s);
escapo floral(ais) exserto(s); indumento escapo glabro(s); inflorescência(s) composta(s) corimbiforme(s). Flor: formato
fascículo(s) floral(ais) complanado(s); flor(es) fascículo(s) 2 à 9; formato bráctea(s) floral(ais) sublinear; cor bráctea(s)
floral(ais) amarela; flor(es) séssil(eis); formato sépala(s) subobovada(s); conação sépala(s) livre(s); formato pétala(s)
oblanceolada(s); conação pétala(s) livre(s); cor pétala(s) alvo; tubo epígino ausente(s).

Forma de Vida
Erva

Substrato
Epífita, Rupícola, Terrícola

DISTRIBUIÇÃO

Nativa, é endêmica do Brasil

Domínios Fitogeográficos
Mata Atlântica

Tipos de Vegetação
Floresta Ombrófila (Floresta Pluvial)

Distribuição Geográfica
Ocorrências confirmadas
Sudeste (Minas Gerais, Rio de Janeiro, São Paulo)

MATERIAL TESTEMUNHO

R.C. Forzza, 3600, RB, RB, 420289,  (RB00550797)
A.F.M. Glaziou, 11692, K,  (K000322165), Rio de Janeiro, Typus

BIBLIOGRAFIA

Leme, E. M. C. 1997. Canistrum. Bromélias da Mata Atlântica. Editora Salamandra Ltda. 107p.
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Wittrockia paulistana Leme
Tem como sinônimo
homotípico Canistrum paulistanum (Leme) Wand. & S.E.Martins

DESCRIÇÃO

Folha: formato roseta(s) infundibuliforme(s); formato lâmina(s) ligulada(s); lâmina(s) ápice(s) marmorada(s); posição
lâmina(s) subereta(s); textura lâmina(s) coriácea(s). Inflorescência: bráctea(s) primária(s) laranja à vermelha; escapo
floral(ais) exserto(s); indumento escapo glabro(s); inflorescência(s) composta(s) corimbiforme(s). Flor: formato fascículo(s)
floral(ais) complanado(s)/flabelado(s); flor(es) fascículo(s) 2 à 9; formato bráctea(s) floral(ais) ligulada(s); cor bráctea(s)
floral(ais) laranja rosado; flor(es) curto(s) pedicelada(s); formato sépala(s) lanceada(s); conação sépala(s) levemente
concrescida(s) base; formato pétala(s) oblanceolada(s); conação pétala(s) livre(s); cor pétala(s) amarelo forte(s); tubo epígino
presente(s).

Forma de Vida
Erva

Substrato
Epífita

DISTRIBUIÇÃO

Nativa, é endêmica do Brasil

Domínios Fitogeográficos
Mata Atlântica

Tipos de Vegetação
Floresta Ombrófila (Floresta Pluvial)

Distribuição Geográfica
Ocorrências confirmadas
Sudeste (São Paulo)

MATERIAL TESTEMUNHO

J.C. Silva, s.n., HB, 87009, RB, 303506,  (RB00851899)

2449

Coleção Flora do Brasil 2020 - Jardim Botânico do Rio de Janeiro

http://reflora.jbrj.gov.br/files/voucher.html?imagem=DZI/rb/0/85/18/99/00851899.dzi


Angiospermas Bromeliaceae A.Juss.

Wittrockia spiralipetala Leme
Tem como sinônimo
homotípico Neoregelia spiralipetala (Leme) Wand. & S.E.Martins

DESCRIÇÃO

Folha: formato roseta(s) infundibuliforme(s); formato lâmina(s) linear(es); lâmina(s) ápice(s) sempre verde(s); posição
lâmina(s) subereta(s); textura lâmina(s) coriácea(s). Inflorescência: bráctea(s) primária(s) hialina(s) base esverdeada ápice(s);
escapo floral(ais) incluso(s); indumento escapo glabro(s); inflorescência(s) composta(s) corimbiforme(s)/capitada(s). Flor:
formato fascículo(s) floral(ais) complanado(s)/flabelado(s); flor(es) fascículo(s) 2 à 9; formato bráctea(s) floral(ais) estreita(s)
lanceada(s); cor bráctea(s) floral(ais) verde; flor(es) curto(s) pedicelada(s); formato sépala(s) elíptico(s) lanceada(s); conação
sépala(s) levemente concrescida(s) base; formato pétala(s) estreitamente elíptica(s); conação pétala(s) levemente conata(s) base;
cor pétala(s) amarelo forte(s); tubo epígino ausente(s)/presente(s).

Forma de Vida
Erva

Substrato
Epífita

DISTRIBUIÇÃO

Nativa, é endêmica do Brasil

Domínios Fitogeográficos
Mata Atlântica

Tipos de Vegetação
Floresta Ombrófila (Floresta Pluvial)

Distribuição Geográfica
Ocorrências confirmadas
Sudeste (Rio de Janeiro, São Paulo)

MATERIAL TESTEMUNHO

E.M.C. Leme, 1071, HB, Rio de Janeiro

BIBLIOGRAFIA

Leme. E. M. C. 1997. Canistrum. Bromélias da Mata Atlântica. Editora Saraiva Ltda. 107p.
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Wittrockia superba Lindm.
Tem como sinônimo
basiônimo Nidularium superbum (Lindm.) Ule
homotípico Canistrum superbum (Lindm.) Mez
heterotípico Canistrum cruentum F.Muell.
heterotípico Nidularium wawreanum Mez

DESCRIÇÃO

Folha: formato roseta(s) crateriforme(s); formato lâmina(s) linear(es) lanceada(s); lâmina(s) ápice(s) verde ápice(s) vermelho;
posição lâmina(s) arqueada(s); textura lâmina(s) coriácea(s). Inflorescência: bráctea(s) primária(s) vermelha; escapo
floral(ais) incluso(s); indumento escapo glabro(s); inflorescência(s) composta(s) corimbiforme(s)/capitada(s). Flor: formato
fascículo(s) floral(ais) flabelado(s); flor(es) fascículo(s) acima de 9; formato bráctea(s) floral(ais) estreita(s) lanceada(s); cor
bráctea(s) floral(ais) vermelha; flor(es) curto(s) pedicelada(s); formato sépala(s) elíptico(s) lanceada(s); conação sépala(s)
levemente concrescida(s) base; formato pétala(s) linear(es) lanceada(s); conação pétala(s) levemente conata(s) base; cor
pétala(s) alvo; tubo epígino presente(s).

DESCRIÇÃO ADICIONAL

Plantas geralmente epífitas, encontradas no estrato superior da floresta ou rupícolas, mesofíticas a heliófilas, formando touceiras,
40-60cm alt. florida.
Folhas 18-30, levemente arqueadas; bainha elípticas, 20cm compr., 15cm larg., densamente lepidotas; lâmina linear-lanceolada,
40-70cm compr., 5-6cm larg., estreita em direção à base, verdes, com mancha apical vermelha ou vermelhas em direção ao
ápice, espinescente, espinhos ca. 2-4cm compr., antrorsos, distanciados entre 0,8-1,3cm, marrons, ápice acuminado e aculeado.
Escapo ereto, 3-7cm compr., 0,8cm diâm., branco ou avermelhado, glabro. Brácteas escapais 3-4, 6-10cm compr., lanceoladas,
ápice acuminado, margem inteira.  Inflorescência 9-12cm compr., 10-15cm diâm., incluindo as brácteas, inclusa na roseta,
corimbosa. Brácteas primárias 9-11cm compr., 5cm larg., lanceoladas, ápice acuminado, vermelhas, inteiras, levemente
lepidotas em ambas as faces. Ramos ou fascículos, pedicelados, numerosos, com 3-4 flores, subflabeliformes. Brácteas florais
5cm compr, 0,5cm larg., estreitamente lanceoladas, as das flores mais externas, levemente excedente as sépalas, acuminadas,
vermelhas, inteiras. Flores 4-6cm compr., pedicelos 0,3-0,6cm compr., concêntricas na inflorescência; sépalas 3,5-4cm compr.,
0,3cm larg., estreitamente lanceoladas, levemente concrescidas na base, ápice agudo a apiculados; pétalas 2,5-3,0com compr.,
assimétricas, levemente concrescidas na base, brancas, sustentando 2 apêndices fimbriados na base e com 2 calosidades bem
desenvolvidas, igualando o tamanho dos filetes; estames inclusos, anteras ca. 0,7cm compr., base obtusa e ápice apiculado,
dorsifixas; ovário clavado, tubo epigínico ca. 2,5cm compr., placentação axial, rudimentos seminais agudos.  
Este táxon pode ser reconhecido facilmente pelas lâminas foliares fortemente espinescentes e com coloração vermelha no ápice,
sendo esta, uma atração aos polinizadores na época da floração
 

Forma de Vida
Erva

Substrato
Epífita, Rupícola

DISTRIBUIÇÃO

Nativa, é endêmica do Brasil

Domínios Fitogeográficos
Mata Atlântica

Tipos de Vegetação
Floresta Ombrófila (Floresta Pluvial)

Distribuição Geográfica
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Angiospermas Bromeliaceae A.Juss.

Ocorrências confirmadas
Sudeste (Rio de Janeiro, São Paulo)
Sul (Paraná, Santa Catarina)

MATERIAL TESTEMUNHO

J.L. Schmitt, 1649, FURB, 22817,  (FURB01175), Santa Catarina
G. Hatschbach, 42757, MBM (MBM067735), Paraná

IMAGENS DE CAMPO/ILUSTRAÇÕES

Figura 1: Wittrockia superba Lindm.
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Angiospermas Bromeliaceae A.Juss.

Wittrockia tenuisepala (Leme) Leme
Tem como sinônimo
basiônimo Nidularium tenuisepalum Leme

DESCRIÇÃO

Folha: formato roseta(s) estreitamente infundibuliforme(s); formato lâmina(s) sublinear; lâmina(s) ápice(s) verde vermelho
escuro; posição lâmina(s) subereta(s); textura lâmina(s) cartácea(s). Inflorescência: bráctea(s) primária(s) rósea/vermelha;
escapo floral(ais) incluso(s); indumento escapo lanuginoso(s); inflorescência(s) composta(s) corimbiforme(s). Flor: formato
fascículo(s) floral(ais) flabelado(s); flor(es) fascículo(s) 2 à 9; formato bráctea(s) floral(ais) estreita(s) lanceada(s); cor
bráctea(s) floral(ais) esverdeada; flor(es) séssil(eis); formato sépala(s) elíptico(s) lanceada(s); conação sépala(s) levemente
concrescida(s) base; formato pétala(s) lanceada(s)/espatulada(s); conação pétala(s) levemente conata(s) base; cor pétala(s)
amarelada/alvo; tubo epígino presente(s).

Forma de Vida
Erva

Substrato
Terrícola

DISTRIBUIÇÃO

Nativa, é endêmica do Brasil

Domínios Fitogeográficos
Mata Atlântica

Tipos de Vegetação
Floresta Ombrófila (Floresta Pluvial)

Distribuição Geográfica
Ocorrências confirmadas
Sudeste (Minas Gerais, Rio de Janeiro)

MATERIAL TESTEMUNHO

B.R. Silva, 1469, RB, 426958,  (RB00418263), Rio de Janeiro
Seidel, A., 1133, HB, RB, 297170 (RB00562501), RB, 297170 (RB00286297), Minas Gerais, Typus
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