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Vrieseeae passou, nos últimos anos, por diversas mudanças taxonômicas e 
nomenclaturais referentes à delimitação de espécies e circunscrição da tribo. A 
compreensão da diversidade deste grupo, ainda não totalmente clara, requer novas 
análises com diferentes abordagens, sejam elas moleculares, morfológicas ou 
anatômicas. Dessa forma, propôs-se, a partir da anatomia das anteras de espécies de 
três gêneros que compõem a tribo, Alcantarea (E. Morren ex Mez) Harms, Vriesea 
Lindl. e Werauhia J. R. Grant, levantar caracteres que possam auxiliar na taxonomia 
do grupo. Para o estudo, flores em pré-antese foram fixadas em formaldeído 4% 
glutaraldeído 1% em tampão fosfato de sódio, desidratadas em concentrações 
crescentes de álcool etílico, incluídas em hidroxietilmetacrilato, secionadas 
transversalmente em micrótomo e coradas com azul de toluidina. Os resultados 
preliminares indicam diferenças importantes para os três gêneros analisados: Vriesea 
apresenta anteras com espessamento pronunciado do tecido mecânico (camadas 
parietais com espessamento tangencial e anticlinal), que se estende dorsalmente para a 
região de união dos lobos ao conectivo. As células subepidérmicas do dorso do 
conectivo podem ou não apresentar espessamento anti- e periclinal; epiderme com ou 
sem papilas; o feixe vascular pode apresentar um ou dois polos de xilema. Alcantarea 
apresenta espessamento do tecido mecânico restrito aos arcos das tecas, epiderme 
simples e presença de ráfides próximas à inserção do septo ao conectivo. As células 
subepidérmicas do dorso do conectivo apresenta espessamento das paredes anti- e 
periclinais. Werauhia possui espessamento nos arcos das tecas que se expandem até a 
área de inserção do septo. A epiderme é simples, com células de dimensões 
avantajadas e com conectivo de aspecto saliente e robusto, sem espessamento no 
dorso. Os esporângios estão situados ventralmente no conectivo. O estudo, ainda em 
andamento, mostra que, para os gêneros abrangidos, a anatomia das anteras tem 
mostrado características relevantes como diagnóstico dos mesmos dentro da subtribo. 
Os gêneros Alcantarea e Werauhia, que anteriormente já foram atribuídos a Vriesea, 
mostram-se bem sustentados como gêneros através dos caracteres observados, 
concordado com trabalhos recentes de filogenia. Assim, estudos sobre caracteres 
anatômicos, em especial reprodutivos, são importantes e contribuem para a melhor 
compreensão da diversidade de Bromeliaceae. (CNPq) 
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