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Neoregelia L. B. Sm. pode ser considerado um gênero-chave para estudos que 
associem características estruturais e de desenvolvimento pós-seminal com o hábitat, 
por incluir espécies com diferentes formas de vida e que ocorrem em diferentes 
biomas. Assim, este estudo buscou comparar o desenvolvimento pós-seminal entre 
uma espécie rupícola de campos rupestres, Neoregelia bahiana (Ule) L.B.Sm. e outra 
epífita de Mata Atlântica, Neoregelia sp. Para tanto, 100 sementes maduras de três 
indivíduos diferentes de N. bahiana foram colocadas para germinar em placas de Petri 
com papel filtro umedecido e analisadas a cada 24 horas. A morfologia das plântulas 
em desenvolvimento desta espécie foi comparada com a de Neoregelia sp., cujas 
sementes já se apresentavam germinadas no interior dos frutos. Em ambas as 
espécies, a germinação é marcada pelo rompimento do envoltório seminal e 
emergência da raiz primária. Um anel de pêlos radiculares (colar de rizóides) se 
desenvolve na porção apical radicular. Posteriormente, observa-se o hipocótilo 
reduzido e a bainha cotiledonar envolvendo o epicótilo, do qual emerge a primeira 
folha. Durante o desenvolvimento e expansão da primeira folha, a raiz primária 
interrompe seu desenvolvimento e inicia-se a formação de raízes adventícias. Com a 
segunda folha totalmente expandida e a emergência da terceira folha marca-se o 
estágio de planta jovem. Aspectos morfológicos da plântula são semelhantes entre as 
duas espécies, destacando, entretanto, o sistema radicular mais desenvolvido em N. 
bahiana e hipocótilo levemente maior e rápido desenvolvimento foliar em Neoregelia 
sp. Tais diferenças parecem favorecer as distintas formas de vida apresentadas pelas 
espécies estudadas. Estes resultados serão complementados com o estudo do 
desenvolvimento pós-seminal de espécie rupícola de Mata Atlântica e com dados 
anatômicos das plântulas para confirmar se estas diferenças são adaptações à forma de 
vida ou aos diferentes ambientes em que as espécies ocorrem. (CAPES, CNPq) 
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