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Vriesea Lindl. é o terceiro maior gênero de Bromeliaceae, composto por cerca de 
219 espécies. Tem um dos seus centros de diversidade no Domínio Atlântico, e é 
o gênero de maior riqueza desta família em Minas Gerais. O presente estudo teve 
como objetivo descrever o primeiro registro de Vriesea flava A.F.Costa, H.Luther 
& Wand. para o estado de Minas Gerais. O presente registro é parte de um estudo 
mais amplo da flora epifítica vascular da Serra do Ibitipoca realizado em cinco 
fragmentos de Floresta Estacional Semidecidual Montana (FESM) (totalizando ca. 24 
ha) no arraial de Conceição do Ibitipoca, Lima Duarte, Minas Gerais (21º41’S, 
43º54’W) entre setembro de 2013 e maio de 2016. A planta teve seus dados 
morfológicos anotados, foi fotografada e coletada sendo, em seguida, herborizada 
segundo metodologia usual e depositada no herbário CESJ (Barbosa & Basílio 503). 
A identificação da espécie foi feita através de consulta à bibliografia especializada e 
com a ajuda de especialista em Bromeliaceae (Dra. Andrea Ferreira da Costa, Museu 
Nacional UFRJ). Vriesea flava é uma erva epífita com folhas densamente 
rosuladas, lineares; inflorescência simples, ereta com flores sub-eretas; sépalas 
lineares, agudas, amarelas; pétalas lineares, obtudas, amarelas, com apêndices 
com ápice agudo, irregulares; estames com as anteras exsertas; estilete mais 
longo do que os estames. Vriesea flava havia sido registrada nos estados de São 
Paulo, Paraná, Santa Catarina e Rio Grande do Sul, ao longo do Corredor da Serra do 
Mar da Floresta Atlântica em Floresta Ombrófila. Nestes estados apresenta ampla 
distribuição, mas devido a sua coleta para fins ornamentais se encontra na categoria 
Quase Ameaçada (NT) segundo a International Union for Conservation of Nature 
(IUCN). Na Serra do Ibitipoca a espécie foi registrada em um fragmento de 3 ha de 
FESM a aproximadamente 1300 m.a.n.m. Foram observados apenas três indivíduos, 
portanto, segundo os critérios da IUCN, em Minas Gerais, a espécie deve ser 
classificada como Criticamente em Perigo (CR: B1a B2a D). A ocorrência da espécie 
em uma fitofisionomia com caráter estacional pode estar associada à elevada altitude 
da área que provê umidade constante, atenuando os efeitos da estacionalidade. O 
presente estudo veio ampliar o conhecimento sobre a flora em Minas Gerais, e a 
distribuição desta espécie no Brasil reforçando a importância de estudos e 
conservação de remanescentes florestais ainda existentes no estado. (CAPES, 
PGECOL/UFJF, FAPEMIG, Sr. Waltemberg Sales de Carvalho). 

Comentado [DB1]: Das correções sugeridas esta foi a 
única que não foi alterada. Acredito que em MG a situação 
da espécie seja condizente com esta classificação. Esta 
avaliação por estado é comum em estudos desta natureza. 
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