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Bromeliaceae  destaca-se  como  um  dos  principais  componentes  ecológicos  da  flora  dos
ecossistemas brasileiros.  Compreende 58 gêneros e 3.176 espécies,  com elevado número
de  endemismos.  A  presença  de  suas  espécies  em  diversas  listas  de  flora  ameaçada  de
extinção é decorrente da coleta predatória por  extrativistas  dado seu apelo ornamental,  e
da destruição  de  seus  hábitats.  Segundo a  lista  oficial  de  flora  ameaçada  de  extinção  do
Brasil (2008), 38 espécies de Bromeliaceae correm o risco de extinção. Somente no estado
de  Minas  Gerais,  30  são  listadas  como  ameaçadas.  Dessa  forma,  tornam-se  necessárias
medidas que promovam a pesquisa científica e a conscientização da população em favor
da conservação dessa família e dos seus ambientes naturais. Neste contexto, foi instituído
em 2003 a Unidade de Pesquisa  e  Conservação de Bromeliaceae (UPCB) no  campus  da
Universidade Federal de Viçosa (UFV). Nela encontra-se uma coleção de bromélias vivas
(conservação  ex  situ)  de  todo  o  continente  e  regiões  do  Brasil.  Na  UPCB  são
desenvolvidos diversos estudos sobre essa família, como também atividades de extensão e
de educação ambiental. A coleção botânica é a base da pesquisa da UPCB e constitui uma
das  principais  coleções  de  Bromeliaceae  do  Brasil.  Conta  com  exemplares  de
aproximadamente  1.100  espécies,  cujos  gêneros  mais  representativos  são  Aechmea,
Vriesea  e  Neoregelia,  respectivamente.  O  acervo  possui  ainda  diversas  espécies
ameaçadas de extinção da flora de Minas Gerais, como Eduandrea selloana, Cryptanthus
glaziovii,  Dyckia  rariflora,  Orthophytum  grossiorum  e  Vriesea  longistaminea.  Essas
espécies  são  temas  de  diversas  pesquisas  realizadas  na  UPCB,  tendo  como  ênfase  a
florística,  taxonomia,  micropropagação  in  vitro,  substrato,  entre  outros.  Essas  pesquisas
são fundamentais para direcionar esforços e orientar ações de conservação ex situ e in situ.
Dada  à  sua  importância  e  expressividade,  a  coleção  de  bromélias  vivas  da  UPCB  é
imprescindível para o conhecimento e conservação de Bromeliaceae do Estado de Minas
Gerais e, extensivamente, do Brasil e do continente.
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