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Bromeliaceae compreende cerca de 3.400 espécies distribuídas em 58 gêneros, 
tipicamente dividida em três subfamílias Pitcairnioideae, Tillandsioideae e 
Bromelioideae. Porém estudos recentes incluem mais cinco subfamílias monofiléticas: 
Brocchinioideae, Lindmanioideae, Hechtioideae, Navioideae e Puyoideae. Estudos 
anatômicos da porção caulinar nesta família são restritos aos gêneros Tillandsia L., 
Dyckia Schult.f., Aechmea Ruiz & Pav., Bilbergia J.C. Wendl., Acanthostachys Link, 
Klotzsch & Otto e Ananas Mill. Com o objetivo de ampliar o conhecimento anatômico, 
este estudo descreve a anatomia do escapo floral de Vriesea platynema Gaudich. var. 
platynema, Vriesea platynema var. variegata (Guillon) Reitz, Vriesea tijucana E. 
Pereira, Quesnelia testudo Lindman, Quesnelia imbricata L.B.Sm e Quesnelia humilis 
Mez. O material coletado foi fixado em FAA 50º e armazenados em álcool 50º. 
Lâminas semipermanentes foram confeccionadas a partir das regiões medianas do 
escapo. Em ambos os gêneros, observa-se em secções transversais, o revestimento 
esclerificado, o córtex parenquimático com a presença de traços foliares e o cilindro 
vascular delimitado por um anel esclerenquimático. A epiderme, unisseriada, possui 
suas paredes anticlinais e periclinal interna espessadas e lignificadas apresentando 
assim lume reduzido. Em vista frontal, estas células possuem paredes anticlinais 
sinuosas, e portam um cristal esférico de sílica. A hipoderme é constituída de uma 
camada de células com paredes periclinais externas espessas, e as anticlinais e 
periclinais internas variando de delgadas a espessas, em V. platynema var. platynema 
e V. platynema var. variegata. Em V. tijucana a hipoderme apresenta três camadas de 
células cujas paredes são espessas. Em Quesnelia, é constituída por uma ou duas 
camadas de células esclerificadas. Subjacente à hipoderme, em ambos os gêneros, o 
córtex é constituído por células parenquimáticas típicas, sendo presentes idioblastos 
com ráfides. O cilindro vascular é delimitado por uma faixa esclerenquimática 
contínua no gênero Vriesea. Em Quesnelia humilis esta faixa une os feixes vasculares, 
sendo descontinua em Q. imbricata e ausente em Q. testudo. O estelo é do tipo 
atactostélico, sendo os feixes vasculares envoltos por esclerênquima. Endoderme e 
periciclo não são evidentes. Embora todos os escapos apresentem uma organização 
similar, variações anatômicas entre os táxons podem ser utilizadas como caracteres 
relevantes em futuros trabalhos taxonômicos.  
 
 
Keywords:  Quesnelia, Taxonomia, Vriesea 
 


