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A família Bromeliaceae reúne 76 gêneros e cerca de 3.555 espécies, amplamente 
distribuídas nos biomas tropicais e subtropicais das Américas, onde constitui um dos 
elementos florísticos mais notáveis e importantes para ampliação da biodiversidade nos 
ecossistemas onde habitam. Para o Brasil, são registrados 46 gêneros e 1.338 espécies, 
distribuídos principalmente pelo domínio Mata Atlântica e Cerrado. A Serra do Lenheiro, 
localizada no município de São João del-Rei, Minas Gerais, tem como vegetação 
predominante de sua paisagem os campos rupestres e é considerada área de extrema 
importância biológica regional. O objetivo deste estudo foi elaborar uma listagem 
preliminar das espécies de Bromeliaceae ocorrentes na Serra do Lenheiro, como forma de 
ampliar o conhecimento sobre a família e gerar dados para a elaboração de estratégias de 
conservação e o manejo das espécies. Expedições de campo iniciadas no ano de 2014 e 
levantamento de herbários (BHCB, HUFSJ, MBML, OUPR, R) permitiram evidenciar até 
o momento a ocorrência de sete gêneros e dez espécies na Serra do Lenheiro, sendo 
Dyckia, Hoplocryptanthus e Tillandsia os gêneros mais numerosos (2 spp. cada). A 
subfamília mais representativa foi Bromelioideae com quatro espécies: Aechmea 
nudicaulis (Linnaeus) Grisebach; Billbergia elegans Mart. ex Schult. & Schult.f.; 
Hoplocryptanthus glaziovii (Mez) Leme, S. Heller & Zizka; Hoplocryptanthus regius 
(Leme) Leme, S. Heller & Zizka; seguidos por Pitcairnioideae: Dyckia bracteata (Wittm.) 
Mez; Dyckia minarum Mez; Pitcairnia flammea Lindl. e Tillandsioideae: Tillandsia 
gardneri Lindl.; Tillandsia streptocarpa Baker; Vriesea saxicola L.B.Sm. com três 
espécies cada. Do total de espécies, 80% possuem hábito rupícola, incluindo saxícolas e 
litófitas, sendo as demais espécies (Dyckia) terrestres. Das espécies registradas, H. 
glaziovii (Criticamente em Perigo) e V. saxicola (Em Perigo) estão presentes na lista de 
espécies ameaçadas para o Brasil, além de H. regius e V. saxicola serem consideradas 
endêmicas das Serra de São José e Serra do Lenheiro. A presença de espécies ameaçadas e 
endêmicas na localidade estudada reforça a importância da Serra do Lenheiro como área 
prioritária para esforços de estudo e conservação de sua biodiversidade. (CAPES) 
 


