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O gênero Vriesea possui duas seções e espécies com hábito epifítico e rupícola. 
Análises filogenéticas têm apontado para o polifiletismo destas seções e circunscrito 
clados que agrupam espécies com diferentes hábitos. Objetivou-se caracterizar e 
comparar espécies de diferentes seções e hábitos de modo a fornecer elementos que 
possam auxiliar na sistemática do gênero. Foram analisadas lâminas (região mediana e 
bordo) de folhas plenamente desenvolvidas, coletadas de indivíduos adultos de 
populações naturais de Vriesea appariciana E.Pereira & Reitz, V. costae B.R. Silva & 
Leme, V. euclidiana Leme & G.K.Br., V. rosulata Leme (espécies rupícolas; V. sect. 
Xiphion), V. flava A.F.Costa et al., V. gradata (Baker) Mez, V. incurvata Gaudich., V. 
psittacina (Hook.) Lindl. (espécies epífitas; V. sect. Vriesea). O material, conservado 
em etanol 70%, foi processado segundo técnicas usuais em microscopia de luz. As 
folhas analisadas são hipoestomáticas com tricomas escamiformes cujos pedículos são 
compostos por 5-7 células. Em secção transversal, apresentam epiderme e hipoderme 
mecânica uniestratificadas além de parênquima aquífero em ambas as faces. Apenas V. 
euclidiana possui, na face abaxial, dois estratos de hipoderme mecânica. Os feixes são 
colaterais, circundados por bainha de esclerênquima e/ou parênquima e dispõem-se 
alternados com polos de aerênquima. A distância entre os feixes varia de 90µm (V. 
rosulata) a 280µm (V. euclidiana). Estratos de parênquima clorofiliano, voltados para a 
face adaxial podem estar posicionados entre aerênquima e aquífero ou justapostos ao 
aquífero, em toda sua extensão. Fibras extravasculares, isoladas ou em grupos e 
posicionadas abaixo da hipoderme mecânica na face adaxial ocorrem em todas as 
espécies exceto em V. costae, V. euclidiana e V. rosulata. O bordo é truncado (V. 
appariciana, V. flava, V. gradata, V. rosulata), oblíquo (V. costae, V. euclidiana) ou 
arredondado (V. incurvata, V. psittacina), contornado por epiderme uniestratificada e 
hipoderme mecânica e preenchido por parênquima. Os diferentes estados dos caracteres 
estruturais aqui abordados não são exclusivos de seções ou tipo de hábito. (CAPES e 
CNPq) 
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