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Bromeliaceae Juss. compreende cerca de 3.300 espécies distribuídas em 58 gêneros, 
atualmente divididas em oito subfamílias. Tillandsioideae inclui dez gêneros dos 
quais Vriesea é o segundo maior gênero em número de espécies possui cerca de 270 
espécies, destas 204 compõem a linhagem brasileira. A identificação de áreas de 
endemismo são procedimentos inicias para qualquer estudo biogeográfico, sendo 
tradicionalmente considerada como a unidade básica de investigação da biogeografia 
histórica e cladística. A identificação e precisa delimitação das áreas de endemismo 
são passos fundamentais para a divisão do mundo em regiões biogeográficas e para 
recuperação de suas inter-relações históricas. O intenso extrativismo tem afetado as 
populações de bromélias, destacando a importância de trabalhos de conservação para 
proteção destes espécimes, e, por conseguinte toda a fauna e flora associada a estas 
plantas. O presente trabalho teve como objetivos: (1) analisar os padrões 
biogeográficos identificando as áreas de endemismo através do método PAE (Análise 
de Parcimônia de Endemicidade); (2) avaliar as possibilidades deste método como 
indicador de áreas de conservação da biodiversidade. Em ordem de estabelecer as 
áreas endêmicas para a linhagem brasileira de Vriesea os dados de distribuição 
geográfica das espécies de Vriesea foram recuperados seguindo bibliografia 
específica e complementados com dados da Flora do Brasil. Mapas de distribuição 
foram gerados com a utilização do programa QGIS 2.81. Para determinar as áreas de 
endemismo, foi construída uma matriz binária composta de OGUs (Unidades 
Geográficas Operacionais), seguindo o método de quadrículas de Morrone. As 
análises de parcimônia foram executadas com o programa TNT, a partir dessas foram 
derivados os diagramas de áreas. Para delimitar as áreas de endemismo foram 
analisados 1500 registros com grades de 5° x 5°. A análise de todas as áreas usando as 
204 espécies de Vriesea gerou 70 árvores que após a aplicação do consenso, 
resultaram em uma árvore com 380 passos, índice de consistência 0.70 e índice de 
retenção 0.80. Foram então delimitadas cinco áreas endêmicas para as regiões 
Chacoon e Parana (senso Morrone) essencialmente na Mata Atlântica. Os resultados 
foram comparados com outras hipóteses de unidades bióticas a fim de contribuir com 
informações para o estabelecimento de áreas prioritárias para a conservação destas 
espécies na Região leste do Brasil. (FAPESB, CAPES). 
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