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O Bioma Pampa abrange três países, Uruguai, parte da Argentina e o extremo sul do 
Brasil, no último, ocorre exclusivamente no estado do Rio Grande do Sul (RS), 
ocupando cerca de 63% do território deste estado. Devido aos poucos e incipientes 
levantamentos das espécies de Bromeliaceae ocorrentes no Bioma Pampa, organizou-
se um levantamento teórico, baseado na literatura específica existente e um 
levantamento a campo que buscou confirmar as espécies já citadas e buscar eventuais 
outras espécies ainda não relatadas para a região. Foram localizadas ocorrências de 52 
espécies em 6 gêneros (Aechmea, Billbergia, Bromelia, Dyckia, Tillandsia e Vriesea). 
Verificou-se que algumas espécies possuem hábito cosmopolita no Pampa, ocorrendo 
em todo o domínio do mesmo, é o caso de Aechmea recurvata (Klotzsch) L.B.Sm., 
Billbergia nutans H.Wendl. ex Regel, Bromelia antiacantha Bertol, Dyckia 
remotiflora Otto & A. Dietr.,  Tillandsia aeranthos (Lois.) L.B.Sm., T. geminiflora 
Brongn., T. lorentziana Griseb., T. recurvata (L.) L., T. stricta Sol., T. usneoides (L.) 
L. e Vriesea friburgensis Mez. Foi observado, na porção oeste do RS um provável 
padrão migratório de espécies da diagonal seca sul americana, essencialmente de 
espécies características da vegetação chaquenha, é o caso de: Aechmea bromeliflora 
(Rudge) Baker, Bromelia balansae Mez, Tillandsia bandensis Baker, T. duratii Vis, 
T. ixioides Griseb., T. pohliana Mez, T. recurvifolia Hook., T. streptocarpa Baker e 
Tillandsia loliacea Mart. ex Schult.f.. Três espécies podem ser consideradas 
elementos atlânticos, Tillandsia gardneri Lindl., T. tenuifolia L., Vriesea procera 
(Mart. ex Schult. & Schult.f.) Wittm. e V. gigantea Gaudich. Estas espécies possuem 
seus centros de dispersão na floresta atlântica e, no pampa, possuem padrão de 
distribuição gregário como epífitas ou saxícolas na região nordeste do pampa do RS. 
Entre as espécies encontradas, um elevado nível de elementos endêmicos pode ser 
observado, sobretudo nos gêneros Dyckia e Tillandsia. São elementos endêmicos: 
Dyckia alba S.Winkl., D. choristaminea Mez, D. domfelicianensis Strehl, D. 
elisabethae S.Winkl., D. hebdingii L.B.Sm., D. ibicuiensis Strehl, D. jonesiana 
Strehl, D. julinae Strehl, D. polycladus L.B.Sm., D. pontesii Büneker et al., D. 
racinae L.B.Sm., D. retardata S.Winkl., D. selloa (K.Koch) Baker, D. vicentensis 
Strehl, D. waechteri Strehl, Tillandsia bella Strehl, T. leucopetala Büneker et al., T. 
polzii Ehlers e T. witeckii Büneker et al.. 
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