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A família bromeliaceae possui um gênero, Tillandsia, que está dentro da subfamília tillandsioideae; 
esse gênero apresenta aproximadamente 430 espécies endêmicas das Américas. Apesar da pouca 
literatura acerca desse genêro, principalmente referente à flora local, sabe-se que no Rio Grande do 
Norte as tillandsias estão distribuídas por todo o estado, porém de forma fragmentada: têm por habitats 
apenas trechos de vegetações com níveis de umidade adequados à sua vida epífita. Elas geralmente 
possuem uma coloração acinzentada devido às escamas prateadas em suas folhas, cuja função é 
absorver os nutrientes e a umidade do ar. A vida epifítica das tillandsias também explica a 
preponderância dessas plantas em locais restritos, como serras que apresentam correntes de ventos 
úmidos e em matas entrecortadas por rios. A distribuição dessas espécies no RN ainda não é bem 
conhecida, mas foram verificadas no município de Ceará-mirim quatro espécies de tillandsias: 
Tillandsia usneoides L., Tillandsia recurvata L., Tillandsia polystachya L. e Tillandsia stricta Sol. 
Através de pesquisas de campo, pode-se constatar que, há quatro anos atrás, essas espécies 
apresentavam uma boa distribuição e uma grande numerosidade: às margens do córrego que corta a 
área, as tillandsias eram encontradas em abudância em certas árvores do local, principalmente a 
Tillandsia usneoides L. que, em razão do seu crescimento longitudinal, formava densas cortinas cinza-
azuladas. A concentração em apenas algumas árvores pode ser explicada pela forma de reprodução das 
tillandsias: suas sementes não são a estratégia mais eficaz, mas sim a multiplicação através de brotos. 
Hoje, o córrego que atravessa esse habitat permanece seco por um longo período, contribuindo para 
uma redução das espécies nativas. Porém, os principais motivos da escassez das tillandsias no hábitat 
de Ceará-mirim são a exploração e coleta predatória e as queimadas, ocasionadas pela expansão das 
atividades humanas. O fato das tillandsias serem comercializadas indiscriminadamente por uns e 
desvalorizadas por outros contribui para que não haja interesse de preservar habitats 
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