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RESUMO 

Na subfamília Bromelioideae o chamado Complexo Nidularioide apresenta gêneros 

intimamente relacionados que apresentam historicamente problemática circunscrição 

genérica. A busca por caracteres morfológicos, em especial os caracteres reprodutivos 

tem auxiliado a compreensão de processos evolutivos em diferentes grupos. Esse 

trabalho buscou descrever a estrutura anatômica do ovário e do rudimento seminal nas 

espécies do Complexo Nidularioide: Canistropsis billbergioides, Canistrum 

aurantiacum, Edmundoa lindenii, Neoregelia johannis, Nidularium innocentii e 

Wittrockia superba. Ovários dessas espécies em diferentes estádios do 

desenvolvimento foram coletados e fixados em glutaraldeído 1% e formaldeído 4%, 

lavados em tampão fosfato de sódio 0,1 M, pH 7,2, desidratados em série etílica (10- 

100%), e incluídos em hidroxietilmetacrilato. Cortes de 4 µm de espessura foram 

montados em lâmina e corados com azul de toluídina O. Em todas as espécies 

analisadas foi observada a formação de aerênquima tipo esquizógeno no mesofilo 

ovariano. As espécies C. billbergioides, E. lindenii var. rosea, N. johannis, N. 

innocentii e Wittrockia superba apresentaram grande número de caracteres 

compartilhados, como a presença de três camadas de células no tegumento externo, 

epiderme nucelar e estrato parietal compostos por uma ou duas camadas de células. A 

espécie E. lindenii var. rosea apresentou tricomas epidérmicos na superfície do 

ovário, sendo esses tricomas descritos como uma nova morfologia de tricomas para a 

família Bromeliaceae. Considerando os caracteres observados, a espécie C. 

aurantiacum apresentou menor número de caracteres compartilhados com as demais 

espécies do Complexo Nidularioide.  

 

Palavras-chave: Tricomas epidérmicos, aerênquima, Canistropsis billbergioides, 

Canistrum aurantiacum, Edmundoa lindenni var. rosea, Neoregelia johannis, 

Nidularium innocentii, Wittrockia superba. 
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ABSTRACT 

In Bromelioideae subfamily, the so-called Nidularioid Complex presents intimately 

related genera, bearing historical generic circumscription issues. The search of 

morphological features, concerning mainly reproductive characters, has helped to 

enlighten evolution processes between different groups within the family. This work 

aimed to describe the ovary and ovule anatomical structure of the Nidularioid 

Complex species: Canistropsis billbergioides, Canistrum aurantiacum, Edmundoa 

lindenii var. rosea, Neoregelia johannis, Nidularium innocentii and Wittrockia 

superba. Ovaries in different development stages were collected and fixed in a 1% 

glutaraldehyde and 4% formaldehyde solution, washed in a sodium phosphate 0.1 M 

and 7.2 pH solution, and subsequently dehydrated in a crescent ethylic series, ranging 

from 10% to 100%; lately, the specimens were included in hydroxyethylmethacrylate. 

4 µm cuts were mounted in glass blades, and stained with toluidine blue O. In all 

analyzed species a schizogenous type aerenchyma could be observed within the 

ovarian mesophyll. C. billbergioides, E. lindenii, N. johannis, N. innocentii and 

Wittrockia superba presented a great amount of common characters, such as a three 

layer cell in the outer tegument, nucellar epidermis and parietal tissue composed of 

two or more cell layers. E. lindenii var. rosea presented epidermic trichomes in the 

ovary surface, being these trichome described as a new kind of trichome morphology 

for the Bromeliaceae family. C. aurantiacum presented a minor quantity of common 

characters with the other analyzed species of the Nidularioid Complex. 

 

Key words: Epidermal trichomes, aerenchyma, Canistropsis billbergioides, 

Canistrum aurantiacum, Edmundoa lindenii var. rosea, Neoregelia johannis, 

Nidularium innocentii, Wittrockia superba. 
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1. Introdução 

1.1 A família Bromeliaceae Juss. 

Bromeliaceae de acordo com as últimas filogenias apresentadas pertence a 

ordem Poales (APG III, 2009; Givnish et al., 2010). A família conta com 

aproximadamente 3.172 espécies distribuídas em 58 gêneros (Luther, 2008). 

Bromeliaceae apresenta distribuição geográfica essencialmente neotropical, exceto 

uma espécie descrita para a costa oeste do continente africano, Pitcairnia feliciana 

(A. Chev.) Harms & Mildbraed (Porembsky & Barthlott, 1999).  

Bromeliaceae possui três centros de diversidade: a costa leste do Brasil; o 

Escudo das Guianas; e a região Andina, com dispersão em direção ao México e 

Antilhas (Givnish et al., 2011).  

As bromélias apresentam adaptações para diferentes tipos de habitats, 

podendo ocorrer como ervas terrícolas, rupícolas ou epífitas (Reitz, 1983; Benzing, 

2000). A absorção de água e nutrientes ocorre principalmente por meio de tricomas 

especializados na superfície da epiderme foliar (tricomas peltados), ficando as raízes 

responsáveis sobretudo pela fixação da planta ao substrato (Benzing, 2000).  

 Em muitas espécies dessa família, a disposição das folhas em roseta forma um 

tanque, o qual serve para armazenamento de água e nutrientes, permitindo a 

sobrevivência da planta em períodos de estiagem, e apresenta um papel como local de 

reprodução e refúgio contra predadores para algumas espécies de animais (Benzing, 

2000). A adaptação de algumas espécies a condições áridas do ambiente, denominada 

metabolismo ácido das crassuláceas (MAC), também promove uma melhor utilização 

da água, sendo essa característica importante para os grupos epifíticos, sujeitos a 

sazonalidade no suprimento de água (Crayn et al., 2004). 
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Smith & Downs (1974, 1977, 1979), utilizando caracteres como hábito, 

características florais  e morfologia de frutos e sementes, dividiram a família em três 

subfamílias: Pitcairnioideae, Tillandsioideae e Bromelioideae. A subfamília 

Pitcairnioideae, com espécies de plantas geralmente terrestres e rupestres, com 

sistema radicular bem desenvolvido, folhas geralmente aculeadas e sementes aladas, 

difere da subfamília Tillandsioideae, cujas plantas são geralmente epífitas, com folhas 

de margens inteiras, e com apêndices das sementes plumosos (Reitz, 1983). 

Bromelioideae apresenta as margens foliares espino-serreadas, ovário completamente 

ínfero (exceto Acanthostachys, que apresenta ovário semi-ínfero) e frutos indeiscentes 

com sementes sem apêndices (Reitz, 1983) ou com apêndices gelatinosos (Smith & 

Downs, 1979). 

Com o desenvolvimento das técnicas da biologia molecular, diversos 

trabalhos vêm sendo realizados buscando elucidar a filogenia da família.  Dentre 

esses podemos citar o trabalho de Terry et al. (1997), onde o autores utilizaram 30 

espécies representantes de 29 gêneros, e construíram a filogenia da família utilizando 

o locus plastidial ndhF, eles reconheceram três subfamílias tradicionais. Os resultados 

desse estudo mostraram o gênero Brocchinia, diversificando-se precocemente na 

filogenia, como grupo irmão de toda a família. Tais autores revisaram o 

posicionamento do gênero Puya, e consideraram válido o clado Bromelioideae-Puya 

pelo suporte filogenético e também por características morfológicas como escamas 

foliares e ovário ínfero, além da presença do metabolismo ácido das crassuláceas 

(MAC). Os autores também discutiram a circunscrição do gênero Navia, e com base 

nos resultados morfológicos e filogenéticos eles mantiveram o gênero Navia dentro 

da subfamília Pitcairnoideae. 
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Givnish et al. (2007) estabeleceram uma nova filogenia para a família, 

utilizando a sequência plastidial ndhF para 35 táxons de Bromeliaceae, seus 

resultados suportaram a divisão de Bromeliaceae em oito subfamílias, sendo elas: 

Brocchinioideae, Lindmanioideae, Tillandsoideae, Hectioideae, Navioideae, 

Pitcairnoideae, Puyoideae e Bromelioideae. Na filogenia mais recente apresentada 

para a família (Givnish et al. 2011), utilizando oito sequências plastidiais, os autores 

confirmaram os resultados anteriores e mantiveram a divisão em oito subfamílias. 

Nesse mesmo trabalho, os autores também descreveram a história biogeográfica da 

família, na qual Bromeliaceae originou-se há, aproximadamente, 100 milhões de anos 

no Escudo das Guianas e, após, irradiou-se para as Américas. Atualmente, são 

reconhecidos sete centros de dispersão ancestral: o Escudo das Guianas, o Escudo 

Brasileiro, a Amazônia, a porção sul dos Andes, o norte da América do Sul, a 

América Central e o Oeste da África. 

 

1.2 Subfamília Bromelioideae 

Bromelioideae apresenta a diversificação mais recente dentro de Bromeliaceae 

(Givnish et al., 2004, 2007, 2011, 2014). A posição ínfera do ovário, os frutos 

indeiscentes e as margens foliares espino-serreadas são características desse grupo 

(Reitz, 1983; Benzing, 2000; Givnish et al., 2007). Schulte et al. (2009) relatam que 

pressões bióticas e abióticas semelhantes nas diferentes regiões colonizadas da 

América tropical e subtropical podem explicar o elevado grau de convergências 

evolutivas apresentadas pelo grupo, como a formação de tanques na roseta foliar, o 

hábito epifítico e o metabolismo MAC. 
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Os representantes de Bromelioideae apresentam diferentes adaptações, de 

acordo com o habitat: podem ser terrícolas, rupícolas ou epifíticas. Com uma ampla 

distribuição nas regiões tropical e subtropical do território brasileiro, a subfamília 

apresenta o maior número de endemismos na Mata Atlântica (Benzing, 2000; 

Martinelli et al., 2008). Desde a última monografia apresentada para o grupo (Smith 

& Downs, 1979), um grande número de espécies foi descrito, o que tornou necessário 

novas revisões taxonômicas. Embora a monofilia de Bromelioideae tenha sido 

mantida em diversas filogenias apresentadas (Terry et al., 1997; Horres et al., 2000; 

Givnish et al., 2004, 2007, 2011), as relações intra e inter-genéricas ainda são pouco 

compreendidas. Isso decorre principalmente do elevado número de homoplasias 

referentes a caracteres morfológicos externos dessa subfamília, o que fornece pouco 

suporte para a classificação de grupos naturais (Wanderley et al., 2007), e muitos 

grupos são definidos por uma combinação de caracteres, ao invés das usuais 

sinapomorfias (Shulte et al., 2009). 

 Dentro de Bromelioideae, são constatadas dificuldades taxonômicas na 

circunscrição de muitos gêneros (Tardivo & Cervi, 1997; Tardivo & Rodrigues, 1998; 

Wanderley & Moreira, 2000; Wanderley et al., 2007). Leme (1997, 1998 e 2000), em 

uma revisão sobre Canistrum e gêneros relacionados, denominado de Complexo 

Nidularioide, mostrou a problemática na delimitação genérica desse grupo. Os 

problemas na circunscrição de Aechmea, Neoregelia, Canistrum, Wittrockia e 

Edmundoa e a identificação de novas espécies pertencentes a esses gêneros, revelou a 

problemática na circunscrição de cada gênero. 

 O gênero Canistrum, descrito em 1873 por Édouard Morren, a partir do tipo 

Canistrum aurantiacum, é um gênero exclusivamente brasileiro que ocorre, segundo 

Forzza et al. (2014), nos domínios da Mata Atlântica dos estados de Pernambuco até 
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o Espírito Santo. Segundo Mez (1934-1935), Canistrum pertencia à subtribo 

Nidularinae, reunindo espécies relacionadas de Neoregelia e Nidularium, que seriam 

distintas essencialmente pela morfologia das sépalas e das pétalas. Canistrum, 

segundo esse autor, inclui três subgêneros, sendo eles: Wittrockia, Eucanistrum e 

Gravisiopsis. Já Smith (1945) considera Wittrockia um subgênero a parte de 

Canistrum, sendo esse posicionamento mantido por Smith & Downs (1979).  

O gênero Neoregelia, segundo Mez (1943-1935), abrange três subgêneros, 

sendo eles: Eu-Aregelia (= Neoregelia subg. Neoregelia), Canistropsis e Hylaeaicum, 

os quais são diferenciados pelo tipo de inflorescência e morfologia das pétalas. Smith 

& Downs (1979) transferem o subgênero Canistropsis para o gênero Nidularium, 

sendo distinto do subgênero Nidularium pela inflorescência ferrugíneo-lanada, 

sépalas conatas e pétalas agudas. 

 Leme (1997, 1998 e 2000), em uma tentativa de melhor delimitar os gêneros 

pertencentes ao Complexo Nidularioide, propõe mudanças no grupo. Esse autor 

transfere Canistrum cyathiformis e Canistrum giganteum para o gênero Wittrockia, 

com base no porte dos indivíduos, na reprodução por brotos basais e nas folhas com 

margens espinescentes. O mesmo cria o gênero Edmundoa, que passa a conter as 

espécies Canistrum lindenii, Canistrum perplexum e  Nidularium ambiguum, 

agrupadas pela presença abundante de pêlos lanosos na inflorescência, presença de 

brotos axilares e sépalas simétricas a pouco simétricas, concrescidas apenas na base. 

O autor também reconsidera o posicionamento de Canistropsis, historicamente 

inconstante como subgênero de Nidularium ou Neoregelia, elevando-o ao status de 

gênero. 
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 Wanderley et al. (2007), no tratamento dos gêneros Canistrum, Edmundoa e 

Wittrockia para a Flora de São Paulo, consideram frágeis e variáveis os caracteres 

diagnósticos para esse grupo, além de não serem exclusivos para cada táxon, 

propondo que Edmundoa e Wittrockia sejam sinonimizados sob o gênero Canistrum. 

A autora também reavalia o status genérico de Canistropsis, e o mantém como 

subgênero de Nidularium, adotando a proposta de Smith & Downs (1979). 

 

1.3 Complexo Nidularioide 

 Segundo Leme (2000) os gêneros pertencentes ao Complexo Nidularioide, 

seriam relacionados entre si, pelo morfologia da inflorescência, comumente descrita 

como: em formato de taça, ou nidular. A arquitetura da inflorescência ou a disposição 

dessa inflorescência entre os gêneros do Complexo permite que diferentes volumes de 

água sejam acumulados na inflorescência. Essa estratégia pode estar associada a 

mecanismos de proteção das flores, especialmente dos ovários que ficam totalmente 

submersos na água acumulada pelas brácteas (Leme, 2000). 

 Os gêneros representantes do Complexo seriam: Canistropsis, Canistrum, 

Edmundoa, Nidularium, Neoregelia e Wittrockia. Embora esse agrupamento não seja 

uma categoria taxonômica ranqueada, a proximidade taxonômica do grupo 

demonstrada em trabalhos filogenéticos moleculares, levam alguns autores a adotar o 

nome clado ou Complexo Nidularioide (Shulte & Zizka, 2008; Shulte et al., 2009; 

Sass & Spech, 2010; Silvestro et al., 2013). 
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Canistropsis (Mez) Leme 

 Segundo Luther (2008), o gênero abarca 11 espécies, sendo descrito a partir 

da espécie tipo Nidularium pubisepalum Mez, [= Canistropsis burchellii (Baker) 

Leme]. O gênero ocorre no sub-bosque da Mata Atlântica dos estados da Bahia até 

Santa Catarina (Leme, 1998). A espécie representante do gênero neste estudo foi 

Canistropsis billbergioides que, segundo Forzza et al. (2014), ocorre dos estados da 

Bahia até Santa Catarina nos domínios da Mata Atlântica. Algumas das características 

da espécie são: planta, epífita, terrestre ou rupícola, rizomatosa e estolonífera. 

Segundo Leme (1998) essa espécie apresenta folhas suberetas, verde a purpúreas, 

com 8 a 20 cm de comprimento; bainhas estreitas a largamente elípticas a obovadas; 

lâminas sublinear-lanceoladas, estreitadas e canaliculadas em direção à base, ápice 

acuminado, margens subdensa a densamente espinuladas, espinhos 0,5-1 mm 

comprimento; escapo floral 16-40 cm de compr., ca. 0,5 cm de diâmetro, esverdeado 

a purpúreo-avermelhado, rígido, ereto, distintamente mais longo do que as bainhas 

foliares; brácteas escapais 2 a 3, as basais subfoliáceas, as superiores estreitamente 

lanceoladas, ápice acuminado, diminutamente escamosas, margens densamente 

espinulosas, não ocultando o escapo. Inflorescência elipsóide a obcônico-capitada, 

tripinada, 3,5-5 cm de compr., 5-12 cm de diâmetro, distintamente elevada acima da 

roseta foliar, raque sublanada. Brácteas florais estreita a largamente ovadas ou 

triangulares, ápice agudo e apiculado, inteiras a remotamente espinulosas no ápice, 

10-20 x 8-15 mm. Flores subsésseis, 20-30 mm compr., inodoras; sépalas 

subsimétricas a simétricas, lanceoladas a obovadas, ápice subagudo e apiculado, 10-

15 x 4x5 mm, concrescidas por 3-4 mm, esverdeadas ou esbranquiçadas; pétalas 

lineares, 15-20 x 5 mm, concrescidas por 5-12 mm; ápice largamente agudo a 

subarredondado e apiculado, brancas e suberetas na antese, eretas e palidamente 
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castanhas após a antese; anteras sublineares ca. 4 mm comp. ápice apiculado; ovário 

ínfero, ca. 6 mm compr., 5-6 mm de diâmetro no ápice. Frutos do tipo baga, amarelo-

alaranjadas. Floresce entre os meses de agosto e janeiro (Figura 1A). 

 

Canistrum E. Morren 

 O gênero Canistrum, de acordo com Luther (2008), apresenta 13 espécies, 

sendo descrito a partir da espécie tipo Canistrum aurantiacum. Trata-se de um gênero 

exclusivamente brasileiro, ocorrendo na mata atlântica dos estados costeiros, de 

Pernambuco até o Espírito Santo e Minas Gerais (Forzza et al., 2014). A espécie 

desse estudo, Canistrum aurantiacum, segundo Leme (1997), apresenta como 

características: planta terrestre ou epífita, propagando-se por curtos brotos basais. 

Folhas 15-20 cm, suberetas, formando na base uma roseta largamente 

infundibuliforme; bainhas largamente elípticas 15-17 x 8-12 cm, lâminas 45-130 x 5,5 

cm, ápice estreitamente agudo a subarredondado e apiculado, espinhos castanho-

escuros, 1-3 mm compr.; escapo 30-50 cm compr. ca. 1 cm de diâmetro, ereto a 

subereto, rígido, vermelho; brácteas escapais estreitamente ovadas, ápice agudo e 

apiculado, densamente imbricadas. Inflorescência tripinada, simples na parte central, 

aplanada no ápice, mais curta do que as lâminas foliares, 5-6 cm compr., 7-10 cm de 

diâmetro; brácteas primárias largamente ovadas e suborbiculares, ápice agudo; 

brácteas florais estreitamente ovado-lanceoladas, ápice agudo e distintamente 

apiculado, inteiras, vermelhas em direção ao ápice, 35-40 x 12-16 mm, ligeiramente 

mais curtas ou excedendo as sépalas. Flores 40-50 mm compr., sépalas fortemente 

assimétricas com uma ampla asa semicircular lateral, 25-20 x 9 mm, quase livres, 

glabras, laranja-amareladas, ápice agudo e mucronado, 1-1,5 mm compr.; pétalas 

estreitamente lanceoladas, ápice agudo, ca. 25 x 4 mm, suberetas em direção ao ápice 
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a laranja-amareladas na antese, tornado-se negro-acastanhadas após a antese, 

apêndices petalíneos obtusos. Anteras elipsóides ca. 4 mm compr., base e ápice 

obtusos. Ovário ínfero, 15-18 mm compr., ca. 5 mm de diâmetro. Frutos tipo baga, 

alvescentes em direção á base e azul-purpúreos em direção ao ápice. A espécie é 

endêmica dos estados de Alagoas e Pernambuco, apresentando floração nos meses de 

novembro a maio (Figura 1B). 

 

Edmundoa Leme 

 O gênero Edmundoa apresenta três espécies (Luther 2008), ocorre na Mata 

Atlântica dos estados do Rio Grande do Sul ao Espírito Santo, sendo criado a partir da 

espécie tipo Edmundoa ambigua (Wanderley & Leme) Leme. A espécie Edmundoa 

lindenii var. rosea, escolhida para este estudo, apresenta, segundo Leme (1997), como 

características: planta epífita, terrestre ou rupícola, com até ca. 60 cm de altura 

quando florida. Folhas 20-30 cm, suberetas patentes, formando uma roseta ampla; 

bainhas largamente elípticas, 17-20 x 10-17 cm, esverdeadas; lâminas 40-60 x 8-10 

cm, ápice agudo, verdes com manchas irregulares verde-escuras, espinhos retos a 

curvos, 1-2 mm comprimento. Escapo 10-30 cm compr., 10-15 mm de diâmetro, 

ereto, rígido, mais curto ou excedendo as bainhas foliares, muito densamente lanado, 

lanulagem castanho-escura. Brácteas escapais assemelhando-se ás brácteas primárias 

porém mais longas, imbricadas mas sem recobrir completamente o escapo. 

Inflorescência tripinada, ápice plano antes da antese até ligeiramente arredondado 

após a antese, com muitas flores, muito densamente lanada na parte basal. Brácteas 

florais oblongas a estreitamente triangulares, ápice agudo, muito densamente lanadas. 

Flores 30-35 mm compr., pedicelos ca. 3 mm compr., densamente pálido-lanadas com 

exceção das pétalas; sépalas subsimétricas largamente elípticas, 13-18 x 8-9 mm, 
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concrescidas na base por 2-3 mm, lanadas; pétalas estreitamente espatulado-

lanceoladas, ápice agudo a subarredondado, 15-19 x 5-6 mm, verdes em direção ao 

ápice, apêndices petalíneos curtamente fimbriados. Anteras sublineares, 4-5 mm 

compr., base obtusa, ápice diminutamente apiculado. Ovário ínfero, elipsóide, ca. 100 

mm compr, 5-6 mm de diâmetro, branco. Frutos tipo baga, alvescentes. A espécie 

floresce dos meses de março a junho (Figura 1C). 

 

Nidularium Lem. 

 O gênero apresenta 45 espécies (Luther, 2008), ocorrendo dos estados da 

Bahia ao Rio Grande do Sul (Forzza et al., 2014). A espécie Nidularium innocentii 

Lem., segundo Leme (2000), apresenta como características: planta, muito variável 

em conformação e cor, geralmente propagando-se por curtos brotos basais. Folhas 10-

20 cm, suberetas a patentes, de textura fina, formando roseta larga. Bainhas elípticas, 

obovadas a suborbiculares, 10-18 x 6-8 cm. Lâminas sublineares, ligeiramente a 

distintamente estreitadas em direção à base, 20-60 x 3-7 cm, verdes ou purpúreo-

vinosas principalmente na face abaxial, ápice agudo a arredondado e apiculado, 

espinho ca. 0,5 mm compr., distanciados entre si por 2-5 mm. Escapo 6-13 cm 

compr., ca 1 cm de diâmetro, distintamente mais curto do que as bainhas foliares; 

brácteas escapais, as inferiores às vezes subfoliáceas, mais curtas do que a 

inflorescência, as superiores largamente ovadas, agudas a arredondadas e apiculadas, 

esverdeadas. Inflorescência tripinada, largamente obcônica, usualmente capitado-

rosulada, mas às vezes subestrelada, 6-10 cm compr., 8-10 cm de diâmetro. Brácteas 

florais largamente elípticas, ovadas a ovado-triangulares, ápice agudo e apiculado, 

inteiras, 20-30 x 15-35 mm, membranáceas, hialinas ou esverdeadas. Flores 50-80 

mm compr., subsséseis; sépalas 22-30 mm compr., concrescidas por 7-14 mm, ápice 
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agudo e remotamente apiculado, esbranquiçadas, esverdeadas ou vermelhas; pétalas 

40-60 cm compr., concrescidas por 30-50 mm, tubo esverdeado. Anteras 6-8 mm 

compr., ápice diminuta a distintamente apiculado. Ovário ínfero, obovóide, 10-15 mm 

de compr., ca. 7 mm de diâmetro. Frutos tipo baga, brancos a vermelhos. A espécie 

floresce dos meses de novembro a março (Figura 1D). 

 

Neoregelia L.B.Sm.  

O gênero conta com 112 espécies (Luther, 2008), distribuídas na Colômbia, 

Venezuela, Equador, Peru e Brasil (Wanderley et al., 2007). Segundo Forzza (2014), 

são citadas 110 espécies para o Brasil, que habitam ambientes florestais e campestres, 

em diferente altitudes. O gênero está dividido em quatro subgêneros que se 

distinguem pelo grau de concrescimento e tamanho das pétalas (Leme, 1998). A 

espécie escolhida para este estudo foi Neoregelia johannis (Carrière) L.B.Sm., 

segundo Wanderley (2007) trata-se de uma planta terrestre ou epífita, ca. 50 cm. 

Apresenta roseta infundibuliforme. Folhas coriáceas, 28-75 cm; bainha arroxeada, 12-

15,5 cm largamente elíptica, margem inteira; lâmina verde com máculas rosadas a 

vináceas, 6-8 cm, linear com ápice vermelho, arredondado, mucronado, margem 

serrilhada. Escapo floral 6-7 cm; brácteas verdes, 2,4-4,5 cm, triangulares, ápice 

mucronado, margem levemente serrilhada. Inflorescência simples, umbeliforme, 4,5 

cm. Brácteas florais verde-hialinas 4-5,2 cm, espatuladas, ápice mucronado. Flores 6-

7 cm; pedicelo ca. 2,5 cm; sépalas verdes, ca. 2,5 cm; pétalas totalmente alvas, 2,5-3 

cm, apêndices petalíneos ausentes. A espécie é endêmica do Brasil, sendo distribuída 

na região Sudeste nos estados de São Paulo e Rio de Janeiro (Figura 1E). 
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Wittrockia Lindm. 

 O gênero apresenta sete espécies (Luther, 2008). A espécie tipo do gênero, 

Wittrockia superba Lindm., ocorre dos estados do Rio de Janeiro ao Rio Grande do 

Sul. A espécie é fácilmente identificável, segundo Leme (1997) caracteriza-se pelo 

grande porte de seus indivíduos, com folhas que podem ultrapassar um metro de 

comprimento. Apresenta lâminas foliares fortemente espinosas, com espinhos de 3-5 

mm de compr., apresenta o ápice da folha avermelhado. A inflorescência corimbosa, 

capitada, bipinada, posicionada no fundo do tanque central da roseta foliar, 7-10 cm 

compr., 8-15 cm de diâmetro. As brácteas primárias apresentam coloração vermelho-

escura. Flores 50-60 cm de compr., inodoras curtamente pediceladas 3-7 mm compr., 

sépalas ligeiramente assimétricas, 25-25 x 10-11 mm, concrescidas por 3-5 cm, 

rígidas brancas, ápice agudo, apiculado a acuminado; pétalas estreitamente linear-

lanceoladas, ápice acuminado, igualando ou pouco excedendo as sépalas, 25-30 x 6 

mm, suberetas na antese, concrescidas por 5-6 mm, brancas, providas de apêndices 

petalíneos fimbriados. Anteras ca. 8 mm compr., ápice distintamente apiculado. 

Ovário ínfero, 15-20 x 6-7 mm. Frutos tipo baga, com coloração vermelho-escuros. A 

floração nos estados da região Sul, ocorre nos meses de janeiro a março, enquanto na 

região Sudeste do país a floração predomina nos meses de abril a julho (Figura 1F). 

 

1.4 Estudos anatômicos  

 Trabalhos atuais, visando a melhoria na delimitação taxonômica em diferentes 

grupos, vêm utilizando diferentes áreas da botânica com vistas à melhor resolução das 

árvores filogenéticas. Uma delas é o uso de caracteres anatômicos vegetativos 

(Robinson, 1969; Proença & Sajo, 2007; 2008; Monteiro et al., 2011; Mantovani et 
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al., 2012). Estes, embora apresentem maior variedade fenotípica, muitas vezes são 

adaptativos, e relacionados ao habitat (Faria et al., 2012). 

 Os caracteres reprodutivos apresentam uma baixa plasticidade fenotípica em 

comparação aos vegetativos, constituindo-se como caracteres mais confiáveis para 

essa finalidade (Taylor & Robinson, 1999; Palací et al., 2004; Sajo, Prychid & 

Rudall,  2004; Fagundes & Mariath, 2010, 2014; De Toni & Mariath, 2010). Os dados 

embriológicos podem prover mais de 50 caracteres associados com o 

desenvolvimento da antera, do rudimento seminal e da semente, e assim contribuir 

com o melhor entendimento das relações entre famílias e gêneros (Tobe, 1989). 

 A utilização da embriologia, no que diz respeito ao desenvolvimento do 

rudimento seminal, mostrou-se relevante em diferentes grupos taxonômicos, não 

apenas confirmando relações filogenéticas como também revelando padrões 

evolutivos dentro de grupos (Tobe & Raven, 1983; Anton & Cocucci, 1984; Juncosa 

& Tobe 1988; Tobe 1989; Moço & Mariath, 2003, 2009; De Toni & Mariath, 2008, 

2010; Fagundes & Mariath, 2014). 

 Tendo em vista o potencial informativo da embriologia em angiospermas, este 

estudo teve a proposta de analisar o desenvolvimento do rudimento seminal e da 

parede do ovario em espécies pertencentes ao Complexo Nidularioide, com intuito de 

fornecer caracteres úteis para o esclarecimento das relações genéricas nesse grupo e, 

ainda, comparar com as propostas taxonômicas existentes para o grupo. 
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2. Objetivos 

2.1 Objetivo geral 

 Caracterizar anatomicamente a parede do ovário e o rudimento seminal 

durante três estádio do desenvolvimento nas espécies Canistrum aurantiacum, 

Canistropsis billbergioides, Edmundoa lindenii var. rosea, Nidularium innocentii, 

Neoregelia johannis e Wittrockia superba. 

2.2 Objetivos específicos 

- Analisar e descrever anatomicamente o rudimento seminal maduro e a parede do 

ovário das seis espécies mencionadas; 

- Avaliar a importância dos caracteres anatômicos observados, nas relações 

filogenéticas entre as espécies; 

- Utilizar os caracteres anatômicos encontrados durante o estádio maduro do 

desenvolvimento em uma análise filogenética; 
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3.   Material e Métodos 

3.1.Material Botânico 

 As espécies Canistropsis billbergioides, Edmundoa lindenii var. rosea, 

Nidularium innocentii, Neoregelia johannis e Wittrockia superba foram coletadas da 

Coleção Viva do Laboratório de Anatomia Vegetal - LAVeg, do Instituto de 

Biociências - IB, da Universidade Federal do Rio Grande do Sul - UFRGS. A espécie 

Canistrum aurantiacum foi coletada da coleção viva do bromeliário do Jardim 

Botânico de Porto Alegre, da Fundação Zoobotânica do Rio Grande do Sul - FZB. 

 Material testemunho herborizado foi depositado no Herbário ICN do Instituto 

de Biociências (Tabela 1) e o material mantido em coleção viva   é indicado na 

Tabela 2. 

 Os dados da espécie Tillandsia geminiflora, escolhida como grupo externo na 

análise filogenética, foram cedidos a partir do trabalho de doutorado da aluna Sofia 

Aumond Kuhn. 

 

3.2. Métodos 

 As inflorescências foram coletadas após a antese das primeiras flores. Os 

botões florais em diferentes estádios do desenvolvimento foram dissecados, com a 

remoção de sépalas e pétalas preservando apenas os ovários. Estes foram secionados 

de forma a manter a porção do ovário que continha os rudimentos seminais. Essas 

seções transversais ao ovário foram imersas em solução fixadora contendo 

glutaraldeído 1% e formaldeído 4% (McDowell & Trump, 1976) e mantido à 25ºC. 

Em seguida foram feitas lavagens em tampão fosfato de sódio 0,1 M, pH 7,2, seguido 
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de desidratação em série etílica (10 - 100%). Após a desidratação, o material foi 

incluído em hidroxietilmetacrilato (Gerrits & Smid, 1983).  

Cortes com 4 µm de espessura foram confeccionados utilizando micrótomo de 

rotação Zeiss Mikron HM 340E . Os cortes foram depositados sobre as lâminas 

histológicas e secos em placa aquecedora à 50ºC. Para observação em microscopia 

fotônica o material foi corado com Azul de Toluidina O 0,05% (O’Brien & McCully, 

1981). 

 A análise e o registro das imagens foram realizadas em microscópio Leica 

DMR-HC, com câmera digital Leica DFC 500 através do programa de captura de 

imagens Leica Application Suite - LAS versão 4.1.  

 Para a descrição das espécies, foram estabelecidos os seguintes estádios de 

desenvolvimento: I – Ovário jovem com rudimentos seminais com esporângio em 

fase de célula mãe de ginósporos diferenciada; II – Ovário jovem com rudimentos 

seminais com esporângio em fase pós meiose; III – Ovário maduro com rudimentos 

seminais em fase de ginófito. 

 Para descrição do rudimento seminal foi adotado que a região do funículo não 

fusionada ao rudimento seminal, será denominada de – região do funículo livre; e a 

região do funículo, fusionada ao tegumento, na região que formará a rafe - região de 

rafe e antirrafe. 

 A partir dos caracteres morfológicos do ovário e do rudimento seminal, foi 

gerada uma tabela e, posteriormente, feita uma análise computacional (Quadro 2). As 

análises cladísticas dos caracteres foram realizadas utilizando o programa TNT versão 

1.1 (Goloboff et al., 2008) pela metodologia de máxima parcimônia, com cálculo de 

valores de suporte bootstrap (Felsenstein, 1985) e estimativa dos índices de 
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consistência e retenção utilizando o script “stats” fornecido pelo programa. A busca 

das árvores mais parcimoniosas foi realizada com algoritmo tree bisection-

reconnection (TBR) com 100 replicações (Nreps=100). Os caracteres utilizados 

apresentavam dois estados de caráter e foram tratados como não ordenados e 

receberam o mesmo peso. Como grupo externo foi utilizado a espécie Tillandsia 

geminiflora, pertencente a subfamília Tillandsioideae. Também foi utilizado uma 

análise de parcimônia com o programa PAUP* v.4.0b10 (Swofford, 2003) utilizando 

o mesmo algoritmo de rearranjo de ramos (TBR) com 100 replicações e no máximo 

dez árvores salvas em cada replicação. Neste mesmo programa também foi realizado 

o método de bootstrap com 1000 replicações, além da construção de uma árvore de 

consenso da maioria (50% majority-rule consensus tree). Neste programa também foi 

utilizado a espécie Tillandsia geminiflora como grupo externo. 

 A escolha do programa TNT versão 1.1 (Goloboff et al., 2008), foi feita pela 

capacidade do programa em mapear os estados do caráter na árvore filogenética, e 

também por sua interface, que auxilia na construção da matriz de caracteres em 

formato de arquivo texto, reconhecidos por outros programas em análises de 

parcimônia. O programa PAUP* v.4.0b10 (Swofford, 2003), foi escolhido pela 

robustez de suas análises e pela compatibilidade de leitura de arquivos exportados 

com outros programas para leitura de árvores filogenéticas.  
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4.   Resultados 

 

4.1 Resultados Morfológicos 

As espécies analisadas apresentam ovário ínfero (Figura 2A), sincárpico, 

tricarpelar, trilocular, com muitos rudimentos seminais por lóculo (Figura 2B). Os 

rudimentos seminais estão orientados transversalmente ao eixo longitudinal do 

ovário, exceto em Canistrum aurantiacum (Figura 13I)no qual os rudimentos são 

orientados no mesmo eixo do ovário. A placenta apresenta duas ramificações em cada 

lóculo do ovário, sendo a placentação axial e a curvatura do rudimento seminal 

anátropa. Os rudimentos seminais são bitegumentados, com desenvolvimento 

monospórico e gametófito do tipo Polygonum. A parede do ovário é constituída pelas 

faces epidérmicas, sendo essas interpostas por células do mesofilo e feixes vasculares 

(Figura 2B). As faces epidérmicas são uniestratificadas com células de seção 

retangular, enquanto o mesofilo é parenquimático, pluriestratificado, com células 

predominantemente isodiamétricas. A região do mesofilo próxima à face interna da 

epiderme apresenta formação de aerênquima do tipo esquizógeno. Na parede do 

ovário pode-se distinguir os feixes vasculares dorsais, responsáveis pela 

vascularização do ovário, e os feixes de vascularização dos verticilos florais. No 

mesofilo também ocorrem numerosas ráfides ao longo de toda a circunferência do 

ovário.  
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Edmundoa lindenii var. rosea 

Estádio I – O rudimento seminal é composto pelo tegumento interno, 

constituído por duas camadas de células em toda sua extensão, e pelo tegumento 

externo, em processo de diferenciação, não sobrepondo o tegumento interno, também 

constituído por duas camadas celulares, porém com início de formação de uma 

terceira camada celular (Figura 3A-B).  

A parede do ovário (Figura 3C), assim como todo o órgão, passa por grandes 

modificações ao longo do desenvolvimento. Nesse estádio, as células da face adaxial 

da epiderme apresentam seção retangular na orientação anticlinal (Figura 3D) e a face 

abaxial células de seção retangular na orientação periclinal (Figura 3E). 

No mesofilo as células próximas à face adaxial apresentam um progressivo 

incremento no volume dos espaços intercelulares (Figura 3C-D). Esse processo indica 

o início de formação do aerênquima, evidente em estádios posteriores.  

Estádio II - O tegumento externo apresenta três camadas de células (Figura 

3F-G), e já recobre todo o tegumento interno, iniciando o processo de formação da 

micrópila (Figura 3F).  

 Na parede do ovário (Figura 3H) inicia-se o espessamento colenquimatoso das 

paredes celulares na epiderme, sendo acompanhado pelo espessamento das paredes da 

hipoderme (Figura 3J). A face adaxial mantém sua morfologia semelhante ao estádio 

anterior (Figura 3I), enquanto que o aerênquima no mesofilo sofre um progressivo 

incremento de espaços intercelulares, que atingem a porção mediana da parede do 

ovário (Figura 3H). Nesse estádio, o aerênquima está bem desenvolvido. 
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Estádio III - O rudimento seminal apresenta o ginófito maduro (Figura 4A), o 

tegumento externo conta com três camadas de células, sendo a camada celular 

mediana extremamente comprimida, sendo observada apenas na região da calaza 

(Figura 4D). Além disso, o tegumento externo, apresenta células alongadas 

anticlinalmente, as quais podem se dividir na porção adjacente à rafe (Figura 4B-C).  

 A epiderme nucelar é composta por uma camada de células, e o estrato 

parietal composto por uma ou duas camadas de células (Figura 4C). 

 No funículo, a região da rafe, apresenta uma protuberância, com células 

epidérmicas alongadas anticlinalmente (Figura 4B). A região do funículo livre é 

extremamente reduzida, sendo composta  por duas a três células de   altura (Figura 

4A-B). 

Neste estádio, a parede do ovário apresenta alterações em sua anatomia, com a 

diferenciação do espessamento colenquimatoso na face abaxial da epiderme e na 

hipoderme (Figura 4E-F), e a diferenciação do aerênquima, que se torna mais 

homogêneo ao longo de toda a circunferência do ovário (Figura 4E e 4G).  

Característica distinta da parede do ovário nessa espécie, é a ocorrência de 

tricomas epidérmicos. Esses tricomas, são originados de uma célula basal que forma 

um conjunto de ramos multisseriados e pluricelulares, sendo caracterizados como: 

tricomas do tipo complexo, ramificados, multiangulados (Figura 4-H-I), recobrindo 

toda a superfície do ovário (Figura 2B).  

 Na placenta, as células epidérmicas são especializadas, formando um 

obturador (Figura 4A), que se estende até a região onde a placenta se ramifica. A 

placenta apresenta duas ramificações em cada lóculo do ovário, sendo possível 

distinguir três a quatro colunas de rudimentos seminais em cada ramificação da 
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placenta, ocorrendo seis a oito colunas de rudimentos seminais por lóculo do ovário 

(Figura 4G). 

Neoregelia johannis  

Estádio I – O tegumento externo inicia a formação de uma terceira camada 

celular, que se interpõe entre as duas já presentes (Figura 5A).  

As células da face adaxial da epiderme carpelar, apresentam células de seção 

retangular na orientação anticlinal (Figura 5B-C) e a face abaxial células de seção 

retangular, alongadas orientação periclinal (Figura 5B e 5D). 

Na porção do mesofilo próxima à face adaxial, ocorre expressivo incremento 

de espaços intercelulares, evidenciando o processo de desenvolvimento do 

aerênquima (Figura 5B-C).  

Estádio II - O rudimento seminal sofre algumas modificações (Figura 5E). O 

tegumento externo sobrepõe todo o tegumento interno, sendo que a camada celular 

intermediária, que havia começado expansão no estádio anterior, se alonga até a 

porção mediana do rudimento seminal (Figura 5F). O tegumento interno, por sua vez, 

sofre divisões periclinais na região da micrópila, apresentando três camadas de 

células nessa região (Figura 5E).  

 Na parede do ovário (Figura 5G), inicia-se o espessamento colenquimatoso 

nas paredes celulares da face abaxial da epiderme e do tecido hipodérmico (Figura 5G 

e 5I). A face adaxial mantém sua morfologia semelhante ao estádio anterior, enquanto 

que os espaços intercelulares do aerênquima no mesofilo passam por progressivo 

incremento (Figura 5G-H). 
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Estádio III - O rudimento seminal apresenta o ginófito maduro; esse mostra-se 

alongado (Figura 6A). O tegumento externo é composto por três camadas de células, 

sendo a camada mediana bastante comprimida, sendo observada apenas na região 

calazal (Figura 6B). As células da camada interna do tegumento externo, tanto na 

porção da rafe, quanto da antirrafe, apresenta células alongadas anticlinalmente 

(Figura 6A e 6C). O tegumento interno, apresenta duas camadas de células, sendo 

composto por até três camadas celulares na região micropilar (Figura 6C). 

 A epiderme nucelar é composta por uma camada de células, alongadas no 

sentido da micrópila, e o tecido parietal composto por uma ou duas camadas celulares 

(Figura 6C). 

 Nesta espécie, não ocorrem modificações morfológicas na epiderme do 

funículo (Figura 6D). O funículo livre é extremamente reduzido, sendo composto por 

uma ou duas células de altura (Figura 6D). 

 Em cada ramificação da placenta ocorrem entre três e quatro colunas de 

rudimentos seminais, ocorrendo de seis a oito colunas de rudimentos seminais por 

lóculo do ovário (Figura 6H).  

Neste estádio, a parede do ovário apresenta alterações no desenvolvimento de 

seus tecidos, com a diferenciação do espessamento colenquimatoso na face abaxial da 

epiderme e na hipoderme (Figura 6E e 6G), e o desenvolvimento final do aerênquima, 

que se torna mais homogêneo ao longo de toda a circunferência do ovário (Figura 6E-

F e 6H).  
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Nidularium innocentii  

Estádio I – O tegumento interno, assim como o externo apresenta duas 

camadas de células, sendo que o tegumento externo apresenta o mesmo tamanho que 

o interno (Figura 7A). No funículo, as células da rafe, apresenta uma protuberância, 

com células epidérmicas alongadas anticlinalmente (Figura 7A-B). 

A face adaxial da epiderme carpelar, apresenta seção retangular na orientação 

anticlinal (Figura 7D), enquanto a face abaxial apresenta células de seção retangular 

na orientação periclinal (Figura 7D-E). 

No mesofilo, as células próximas à face adaxial da epiderme apresentam 

espaços intercelulares, os quais representam o início de formação do aerênquima 

(Figura 7D).  

Estádio II - O rudimento seminal apresenta algumas modificações. O 

tegumento externo recobre todo o tegumento interno, e se alonga até a região próxima 

ao funículo livre (Figura 7C). Já o tegumento interno passa por divisões periclinais na 

região da micrópila, aumentando essa região em uma ou duas camadas de células 

(Figura 7C).  

 Na parede do ovário (Figura 7F), a face adaxial da epiderme não sofre 

alterações morfológicas, assim como a face abaxial (Figura F-G). No mesofilo os 

espaços intercelulares do aerênquima sofrem um significativo incremento (Figura 

7F). 

Estádio III – O rudimento seminal apresenta um apêndice calazal  achatado e 

bilobado em seção longitudinal (Figura 8A). O tegumento externo é composto por 

três camadas de células da região calazal até o início da região micropilar, sendo a 
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porção além da micrópila composta por apenas duas camadas celulares (Figura 8A e 

8C). As células do tegumento externo na região da rafe apresenta células alongadas 

anticlinalmente (Figura 8A). O tegumento interno apresenta duas camadas de células, 

sendo composto por até três camadas na região da micrópila (Figura 8B). 

 A epiderme nucelar é composta de uma camada de células, podendo na região 

micropilar, ser composta por duas camadas de células, sendo as células da camada 

externa alongadas no sentido da micrópila (Figura 8B). O estrato parietal, é composto 

por uma ou duas camadas de células (Figura 8B). 

 Na região da rafe, as células epidérmicas não apresentam alterações 

morfológicas nessa fase (Figura 8A). 

 Na placenta pode-se distinguir seis colunas de rudimentos seminais em cada 

ramificação, ocorrendo doze colunas de rudimentos seminais por lóculo do ovário 

(Figura 8F).  

Nesse estádio, a parede do ovário não apresenta grandes alterações em sua 

anatomia (Figura 8D-E). Os espaçamentos intercelulares no mesofilo tornam-se mais 

homogêneo ao longo de toda a circunferência do ovário, caracterizando a maturidade 

do aerênquima (Figura 8D e 8F).  

 

Canistropsis billbergioides  

Estádio I – O tegumento externo inicia a formação de uma terceira camada 

que se interpõe entre as duas camadas celulares presentes (Figura 9A-B). 
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Na parede do ovário, as células da face adaxial da epiderme apresentam seção 

retangular na orientação anticlinal (Figura 9C-D) e a face abaxial células de seção 

retangular na orientação periclinal (Figura 9C e 9E). 

Estádio II - O tegumento externo recobre todo o tegumento interno,  sendo 

que a terceira camada celular, que começou a ser formada no estádio anterior, 

desenvolve-se até a porção mediana do rudimento seminal (Figura 9F-G). O 

tegumento interno, por sua vez, passa por divisões periclinais na região da micrópila, 

com o incremento de uma camada de células nessa região (Figura 9F).  

 Na parede do ovário (Figura 9H) inicia-se o espessamento colenquimatoso nas 

paredes celulares da face abaxial da epiderme e no tecido hipodérmico (Figura 9J). A 

face adaxial da epiderme mantém sua morfologia semelhante ao estádio anterior 

(Figura 9I). 

Estádio III - O tegumento externo é composto por três camadas de células. A 

camada mediana é evidente apenas na região calazal, sendo comprimida na porção 

mediana e micropilar do rudimento seminal (Figura 9K e 9M). As células do 

tegumento externo, tanto em sua porção interna adjacente à rafe, quanto na porção da 

antirrafe, apresenta células alongadas anticlinalmente (Figura 9K-L). O tegumento 

interno apresenta duas camadas de células, sendo composto por até três camadas na 

região da micrópila (Figura 9L). 

 A epiderme nucelar é composta de uma camada de células (Figura 9L) e o 

estrato parietal composto por uma ou duas camadas de células (Figura 9L). 

 No funículo, as células próximas a região da rafe, apresentam uma 

protuberância com células epidérmicas alongadas anticlinalmente (Figura 9N). O 
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funículo livre é reduzido, sendo composto por duas ou três células de altura (Figura 

9K).  

A parede do ovário apresenta significativas alterações nos tecidos, com a 

diferenciação do espessamento colenquimatoso na face abaxial da epiderme e nas 

células da hipoderme (Figura 10A e 10C), e com o início de formação de espaços 

intercelulares na porção do mesofilo próxima à face adaxial da epiderme (Figura 

10A-B). 

 Cada ramificação da placenta apresenta entre cinco e seis colunas de 

rudimentos seminais, ocorrendo de dez a doze colunas de rudimentos seminais por 

lóculo (Figura 10D).  

 

Wittrockia superba  

Estádio I - Ambos os tegumentos são constituídos de duas camadas celulares 

(Figura 11A).  

Na parede do ovário, as células da face adaxial da epiderme apresentam 

células de seção retangular na orientação anticlinal (Figura 11B-C), e a face abaxial 

células de seção quadrangular na orientação periclinal (Figura 11B e 11D). As células 

do mesofilo entre a região dos feixes vasculares e a face adaxial iniciam o 

desenvolvimento de espaços intercelulares (Figura 11D).  

Estádio II - O tegumento externo recobre todo o tegumento interno e projeta-

se sobre ele, com a formação de uma terceira camada celular entre a porção calazal 

até a porção mediana do rudimento seminal (Figura 11E-F).  
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A parede do ovário na face abaxial não sofre grandes alterações em sua 

anatomia, e a face adaxial mostra células com conteúdo péctico. No mesofilo fica 

evidente o incremento de espaços intercelulares (Figura 11G-H). 

Estádio III - O tegumento externo é composto por três camadas celulares do 

pólo calazal ao micropilar, sendo sua extremidade próxima a micrópila, composta por 

duas camadas de células que se projetam internamente (Figura 12A e C). O 

tegumento interno é composto por duas camadas de células, sendo na região 

micropilar composto por três a quatro camadas de células (Figura 12A e D). 

 A epiderme nucelar apresenta entre uma e duas camadas de células; e na 

região micropilar apenas uma camada celular; alongadas no sentido da micrópila. O 

estrado parietal é composto por uma camada de células (Figura 12D). 

 A região do funículo livre apresenta-se mais estreita, em relação à rafe (Figura 

12B), sendo composta por aproximadamente cinco células de altura. As células 

epidérmicas do funículo, e as células da camada externa do tegumento externo 

apresentam células alongadas na orientação periclinal (Figura 12A e C), o tegumento 

externo na porção da rafe, apresenta células alongadas anticlinalmente (Figura 12B-

C). 

A parede do ovário apresenta alterações anatômicas nesse estádio. Ocorre o 

desenvolvimento do espessamento colenquimatoso na face abaxial da epiderme e nas 

células da hipoderme (Figura 12E e G). O aerênquima, embora não progrida na 

formação de espaços acima da porção mediana da parede, torna-se mais homogêneo 

ao longo de toda circunferência do ovário (Figura 12E-F).  
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A placenta apresenta quatro colunas de rudimentos seminais por ramificação 

da placenta, ocorrendo oito colunas de rudimentos seminais por lóculo do ovário 

(Figura 12I).  

 

Canistrum aurantiacum 

Estádio I – O rudimento seminal (Figura 13A) apresenta o tegumento interno 

constituído de duas camadas de células em toda sua extensão, e o tegumento externo 

constituído de duas camadas celulares, com o início de formação de duas camadas 

adicionais (Figura 13A-B). Na porção calazal o rudimento seminal apresenta um 

apêndice, com formato triangular em seção longitudinal (Figura 13A). 

A parede do ovário (Figura 13C), na face adaxial da epiderme, apresenta 

células de seção retangular na orientação anticlinal (Figura 13C-D) e a face abaxial 

células de seção quadrangular na orientação periclinal (Figura 13C e E). As células do 

mesofilo próximas à face adaxial da epiderme passam por progressiva expansão dos 

espaços intercelulares (Figura 13C-D). Esses espaços iniciam a formação do 

aerênquima.  

Estádio III - O rudimento seminal apresenta o ginófito maduro, esse mostra-se 

alongado em seção longitudinal (Figura 13F). O tegumento externo apresenta de três 

a quatro camadas de células (Figura 13F-G). O tegumento interno apresenta duas 

camadas de células, sendo composto de três a várias camadas de células na micrópila 

(Figura 13H). 

 A epiderme nucelar é composta por uma camada de células, podendo essas 

células se dividirem na região da micrópila, apresentando duas camadas celulares na 
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região micropilar, e o estrato parietal composto por três a quatro camadas de células 

(Figura 13H). 

 A região do funículo livre é extremamente reduzida, sendo composta pelo 

menos por uma célula de altura, podendo ser considerado praticamente séssil (Figura 

13F). 

 A placenta apresenta duas colunas de rudimentos seminais por ramificação da 

placenta, ocorrendo quatro colunas de rudimentos seminais por lóculo do ovário 

(Figura 13I).  

Nesse estádio, a parede do ovário apresenta algumas alterações em sua 

morfologia, ocorrendo leve espessamento colenquimatoso na face abaxial da 

epiderme e na hipoderme (Figura 13J e 13L), e o desenvolvimento final do 

aerênquima, que se torna homogêneo ao longo da circunferência do ovário (Figura 

13I-K).  

 

4.2 Resultados Filogenéticos 

 Foram geradas duas árvores igualmente parcimoniosas utilizando o critério de 

máxima parcimônia em ambos os programas utilizados (Figura 14A e 15A), com 29 

passos, índice de consistência de 0,65 (IC) e índice de retenção de 0,52 (IR). Dos 24 

caracteres utilizados na matriz, 5 foram constantes, 5 caracteres foram variáveis e não 

informativos e 14 caracteres foram parcimoniosamente informativos e utilizados na 

análise.  

A árvore de consenso estrito (Fig. 14A), manteve Tillandsia geminiflora como 

grupo externo e posicionou Canistrum aurantiacum como grupo irmão das demais 
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espécies do Complexo Nidularioide, com um suporte de bootstrap significativo, não 

obtendo suporte nos demais ramos. A árvore consenso das árvores mais 

parcimoniosas (Fig. 15A), posicionou Canistrum aurantiacum, seguido de 

Nidularium innocentii como grupo irmão das demais espécies do Complexo, com 

significativo suporte de bootstrap, não obtendo suporte nos demais ramos.  

A partir da matriz de caracteres (Quadro 1) também foi montado um diagrama 

(Figura 16A) que enumera as características compartilhadas entre as espécies do 

Complexo Nidularioide. 

 

Canistropsis billbergioides compartilha com: 

 

Nidularium innocentii - o tegumento externo composto por três camadas de células; 

tegumento externo maior que o interno; as células do tegumento externo alongadas 

anticlinalmente na região da rafe; a epiderme nucelar composta por uma ou duas 

camadas de células na região da micrópila;  tecido parietal composto por uma ou duas 

camadas de células na região micropilar; cada lóculo do ovário apresentando 10-12 

colunas de rudimentos seminais;  rudimentos seminais orientados transversalmente ao 

eixo do ovário; ginófito com formato elipsóide; formação de aerênquima no mesofilo 

do ovário; ovário com formato triangular em seção transversal; (10). 

Neoregelia johannis - o tegumento externo composto por três camadas de células; 

terceira camada do tegumento externo comprimida no ginófito maduro; células do 

tegumento externo alongadas anticlinalmente na região da rafe; epiderme nucelar 

composta por uma camada de células na região da micrópila;  tecido parietal 
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composto por uma ou duas camadas de células na região micropilar; rudimentos 

seminais orientados transversalmente ao eixo do ovário; formação de aerênquima no 

mesofilo do ovário; (7). 

Wittrockia superba - tegumento externo composto por três camadas de células; 

tegumento externo maior que o interno; células do tegumento externo alongadas 

anticlinalmente na região da rafe; epiderme nucelar composta por uma ou duas 

camadas de células na região da micrópila;  tecido parietal composto por uma ou duas 

camadas de células na região micropilar; rudimentos seminais orientados 

transversalmente ao eixo do ovário; formação de aerênquima no mesofilo do ovário; 

ovário com formato triangular em seção transversal; (8). 

Edmundoa lindenii var. rosea - tegumento externo composto por três camadas de 

células; terceira camada do tegumento externo comprimida no ginófito maduro; 

tegumento externo maior que o interno; células do tegumento externo alongadas 

anticlinalmente na região da rafe; projeção nas células epidérmicas do funículo; 

células da epiderme nucelar composta por uma camada de células na região da 

micrópila; células da epiderme nucelar na região micropilar não alongadas; tecido 

parietal composto por uma ou duas camadas de células na região micropilar; 

rudimentos seminais orientados transversalmente ao eixo do ovário; formação de 

aerênquima no mesofilo do ovário; ovário com formato triangular em seção 

transversal; (11). 

Canistrum aurantiacum – tegumento externo maior que o interno; células da 

epiderme nucelar na região micropilar não alongadas; formação de aerênquima no 

mesofilo do ovário; ovário com formato triangular em seção transversal (4). 
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Nidularium innocentii compartilha com: 

 

Neoregelia johannis - tegumento externo composto por três camadas de células; 

células do tegumento externo alongadas anticlinalmente na região da rafe; células da 

epiderme nucelar composta por uma ou duas camadas de células na região da 

micrópila;  tecido parietal composto por uma ou duas camadas de células na região 

micropilar; epiderme nucelar com células alongadas no sentido da micrópila; 

rudimentos seminais orientados transversalmente ao eixo do ovário; formação de 

aerênquima no mesofilo do ovário; (7). 

Wittrockia superba - tegumento externo composto por três camadas de células; 

tegumento externo maior que o interno; células do tegumento externo alongadas 

anticlinalmente na região da rafe; células da epiderme nucelar composta por uma ou 

duas camadas de células na região da micrópila; tecido parietal composto por uma ou 

duas camadas de células na região micropilar;  epiderme nucelar com células 

alongadas no sentido da micrópila; rudimentos seminais orientados transversalmente 

ao eixo do ovário; formação de aerênquima no mesofilo do ovário; ovário com 

formato triangular em seção transversal; (9). 

Edmundoa lindenii var. rosea - tegumento externo composto por três camadas de 

células; tegumento externo maior que o interno; células do tegumento externo 

alongadas anticlinalmente na região da rafe; células da epiderme nucelar composta 

por uma  ou duas camadas de células na região da micrópila; tecido parietal composto 

por uma ou duas camadas de células na região micropilar; rudimentos seminais 

orientados transversalmente ao eixo do ovário; formação de aerênquima no mesofilo 

do ovário; ovário com formato triangular em seção transversal; (8). 
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Canistrum aurantiacum – tegumento externo maior que o interno; apêndice calazal; 

epiderme nucelar composta por duas camadas de células na região da micrópila; 

ovário com formato triangular em seção transversal; comprimento do rudimento 

seminal (5). 

Neoregelia johannis – compartilha com: 

 

Wittrockia superba - tegumento externo composto por três camadas de células; 

células do tegumento externo alongadas anticlinalmente na região da rafe; células da 

epiderme nucelar composta por uma ou duas camadas de células na região da 

micrópila; tecido parietal composto por uma ou duas camadas de células na região 

micropilar; epiderme nucelar com células alongadas na região micropilar; 6-8 colunas 

de rudimentos seminais por lóculo do ovário; rudimentos seminais orientados 

transversalmente ao eixo do ovário; ginófito com formato alongado; formação de 

aerênquima no mesofilo do ovário; (9). 

Edmundoa lindenii var. rosea - tegumento externo composto por três camadas de 

células; terceira camada do tegumento externo comprimida no ginófito maduro; 

células do tegumento externo alongadas anticlinalmente na região da rafe; células da 

epiderme nucelar composta por uma camada de células na região da micrópila; tecido 

parietal composto por uma ou duas camadas de células na região micropilar; 6-8 

colunas de rudimentos seminais por lóculo do ovário; rudimentos seminais orientados 

transversalmente ao eixo do ovário; formato do ginófito alongado; comprimento do 

rudimento seminal; formação de aerênquima no mesofilo do ovário; (10). 

Canistrum aurantiacum – formato do ginófito alongado; formação de aerênquima no 

mesofilo do ovário (2). 
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Wittrockia superba compartilha com: 

 

Edmundoa lindenii var. rosea - tegumento externo composto por três camadas de 

células; tegumento externo maior que o interno; células do tegumento externo 

alongadas anticlinalmente na região da rafe; células da epiderme nucelar composta 

por uma ou duas camadas de células na região da micrópila; tecido parietal composto 

por uma ou duas camadas de células na região micropilar; 6-8 colunas de rudimentos 

seminais por lóculo do ovário; rudimentos seminais orientados transversalmente ao 

eixo do ovário; formato do ginófito alongado; formação de aerênquima no mesofilo 

do ovário; ovário com formato triangular em seção transversal; (10). 

Canistrum aurantiacum – tegumento externo maior que o interno; formato do ginófito 

alongado; formação de aerênquima no mesofilo do ovário; ovário com formato 

triangular em seção transversal (4). 

Edmundoa lindenii var. rosea compartilha com Canistrum aurantiacum - tegumento 

externo maior que o interno; formato do ginófito alongado; formação de aerênquima 

no mesofilo do ovário; ovário com formato triangular em seção transversal (4). 
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5.    Discussão  

5.1 Morfologia do rudimento seminal 

Os caracteres reprodutivos são considerados estáveis por apresentarem menor 

plasticidade fenotípica, sendo amplamente empregados em relações filogenéticas 

(Tobe & Raven, 1983; Juncosa & Tobe, 1989; Tobe, 1989; De Toni & Mariath, 2010; 

Endress, 1986).  

A presença de rudimentos seminais anátropos com placentação axial, como 

observado nas espécies deste estudo, segundo Sajo et al. (2004) são considerados 

caracteres plesiomórficos na ordem Poales. Segundo os autores, essa condição 

também é encontrada em outros grupos cedo divergentes na ordem, como Typhaceae 

e Rapateaceae. A presença de rudimentos seminais bitegumentados é comum à 

Bromeliaceae (Billings, 1904; Wee & Rao, 1974; Conceição et al., 2007; 

Lakshmanan, 1966; Mendes, 2012; Palací et al., 2004; Papini et al., 2011; Rao & 

Wee, 1979; Sartori, 2008; Fagundes & Mariath, 2014) e o desenvolvimento do 

gametófito monospórico e do tipo Polygonum, a forma mais freqüente de 

desenvolvimento nas angiospermas (Maheshwari, 1950; Bouman, 1984) 

O número de camadas dos tegumentos foi um caráter variável entre as 

espécies deste estudo. O tegumento externo apresentou entre três e quatro camadas de 

células quando o gametófito estava maduro, enquanto o tegumento interno apresentou 

sempre duas camadas de células. Papini et al. (2011) e Sajo et al. (2004), 

diferentemente, relatam a presença de duas ou mais camadas em ambos os 

tegumentos em espécies de Bromeliaceae. Segundo Tobe (1989), em seu estudo sobre 

a embriologia das angiospermas e suas aplicações taxonômicas, esse caráter é 

considerado informativo em nível genérico.  
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Durante a ontogenia do tegumento externo, ocorre inicialmente a formação de 

duas camadas celulares, advindas da camada dérmica. Em seguida, observa-se a 

formação de uma terceira camada de células, e também de uma quarta camada celular 

em Canistrum aurantiacum, quando os rudimentos seminais encontram-se em célula 

mãe de ginósporos alongada. No estudo de Rao & Wee (1979) sobre a embriologia de 

Ananas, também é relatada a formação adicional de uma camada de células no 

tegumento externo. Segundo esses autores, a camada celular mediana se divide e 

assim, o tegumento externo passa a ser constituído por quatro camadas de células. No 

estudo de Fagundes & Mariath (2014) em Bromelioideae, os autores mostraram que o 

tegumento externo já apresentava entre três e quatro camadas de células neste estádio 

do desenvolvimento. 

No presente estudo, as quatro camadas de células do tegumento externo estão 

presentes quando o ginófito está maduro em C. aurantiacum. Da mesma forma, o 

tegumento externo em N. innocentii e W. superba, mostram as três camadas celulares 

evidentes nesse estádio. Em Canistropsis billbergioides, E. lindenii var. rosea e 

Neoregelia johannis, essa camada mediana apresenta-se extremamente comprimida, 

sendo evidente apenas na porção calazal do rudimento seminal maduro. Trabalhos 

embriológicos na família como (Billings, 1904; Conceição et al., 2007; Lakshmanan, 

1966; Mendes, 2012; Palací et al., 2004; Papini et al., 2011; Sartori, 2008; Fagundes 

& Mariath, 2014) os autores não relatam esse tipo de evento durante a ontogenia das 

camadas celulares do tegumento externo. A presença de três ou quatro camadas de 

células no tegumento externo é descrita para diferentes espécies ao longo das 

subfamílias de Bromeliaceae, mostrando que o estado desse caráter é variável na 

família. Entretanto, a formação tardia de camadas celulares adicionais durante o 

desenvolvimento do tegumento externo, seguida de, quase que, completa constrição 
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da camada mediana, indica dois estados de caráter no tegumento externo nessas 

espécies, um estado de caráter onde a camada mediana é persistente e outro estado de 

caráter onde a camada mediana é comprimida. 

 Nas espécies analisadas neste estudo, ambos os tegumentos participam da 

formação da micrópila, exceto em Neoregelia johannis, onde essa é composta apenas 

pelo tegumento interno. No estudo de Fagundes & Mariath (2014), os autores 

revisaram a formação da micrópila em Bromeliaceae, mostrando que a micrópila 

formada pelo tegumento interno ou ambos os tegumentos, ocorrem de forma 

independente ao longo da família. Em rudimentos seminais bitegumentados de 

angiospermas, é comum que tanto o tegumento interno, quanto ambos os tegumentos 

participem da formação da micrópila, a qual pode ser ainda formada apenas pelo 

tegumento externo, sendo essa uma configuração rara (Maheshwari, 1950; Endress, 

2011). 

 Nas espécies deste estudo, a epiderme nucelar, apresentou diferenças no 

número de camadas de células na porção apical do ginófito. A epiderme nucelar 

apresentou uma camada de células em Canistropsis billbergioides, E. lindenii var. 

rosea e Neoregelia johannis, entre uma e duas  camadas em N. innocentii e W. 

superba, duas camadas celulares em C. aurantiacum. A morfologia dessas células na 

porção micropilar apresentou dois estados do caráter: alongadas no sentido da 

micrópila em N. innocentii, Neoregelia johannis e W. superba e não alongadas em C. 

aurantiacum, Canistropsis billbergioides e E. lindenii var. rosea. Na revisão de 

Fagundes & Mariath (2014), os autores compilam os dados sobre a morfologia da 

epiderme nucelar, na região micropilar, em estudos prévios na família Bromeliaceae. 

Segundo os autores o estado do caráter, alongado, na epiderme nucelar, ocorre em 

diferentes táxons de todas as subfamílias em Bromeliaceae, enquanto o estado do 
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caráter, não alongado, é relatado apenas na subfamília Bromelioideae. A epiderme 

nucelar, assim como outras características do rudimento seminal, apresenta valor 

taxonômico. Na família Rubiaceae a epiderme nucelar, detalhada em estudos 

embriológicos, apresenta tendências evolutivas na família; partindo do rudimento 

seminal ancestral, que apresenta a epiderme nucelar composta por várias células, 

seguida de alongamento, e redução dessas células durante a diversificação dos 

gêneros nas subfamílias (Fagerlind, 1937; Mariath & Coccuti, 1997; De Toni & 

Mariath, 2004, 2008 , 2010). 

 O estrato parietal, também apresentou diferenças, no que se refere ao número 

de camadas celulares que o compõe. Em W. superba o tecido parietal apresentou uma 

camada celular, Canistropsis billbergioides, E. lindenii var. rosea, N. innocentii e 

Neoregelia johannis entre uma e duas camadas de células, e C. aurantiacum entre três 

e quatro camadas celulares foram observadas. Segundo Fagundes & Mariath (2014), 

de uma a várias camadas de células no estrato parietal são relatados nos estudos 

embriológicos ao longo de Bromeliaceae. Segundo Tobe (1989), o número de 

camadas celulares no estrato parietal é indicado como um importante caráter 

taxonômico em categoria genérica.  

 Nesse estudo, foi constatada uma variação na morfologia das células 

epidérmicas na região da rafe, que apresentaram-se proeminentes e alongadas 

anticlinalmente, em Canistropsis billbergioides, E. lindenii var. rosea e N. innocentii, 

sendo que nessa última essa característica foi observada somente no estádio de célula 

mãe de ginósporos. Essa região, do estádio de célula mãe de ginósporos para o 

estádio de ginófito maduro, apresentou um alongamento significativo nessa espécie. 

O mesmo não foi observado em Canistropsis billbergioides e E. lindenii var. rosea, 
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indicando que essas células possam ter perdido a morfologia inicial, com o 

alongamento do rudimento seminal. 

 Na região onde o tegumento externo encontra-se fusionado ao funículo, na 

região da rafe e antirrafe, o tegumento também mostrou células alongadas 

anticlinalmente, em todas as espécies - exceto em C. aurantiacum. Embora a 

morfologia dessa região seja pouco explorada em trabalhos na família, Fagundes & 

Mariath (2014) apresentam detalhes da morfologia do rudimento seminal em B. 

nutans, não ocorrendo nessa espécie o padrão mostrado no atual estudo, o que indica 

que esse é  um caráter intergenérico, e necessita de análises futuras em outras espécies 

da família. 

 A presença do apêndice calazal apresentou-se como um caráter variável entre 

as espécies deste estudo, estando presente apenas em C. aurantiacum e N. innocentii. 

Sajo et al. (2004) relatam que esse caráter não é constante nas espécies analisadas da 

subfamília Bromelioideae, diferentemente de outras subfamílias de Bromeliaceae, 

onde esse caráter apresenta maior frequência. Fagundes & Mariath (2014) salientam 

que a morfologia do apêndice calazal apresentou variação intraespecífica em B. 

nutans. A formação do apêndice calazal em C. aurantiacum, assim como em B. 

nutans, ocorreu em estádios iniciais do desenvolvimento, quando o rudimento 

seminal apresentava o ginósporo ainda em célula mãe. Em N. innocentii, essa 

formação foi tardia, ocorrendo no rudimento seminal maduro. A formação tardia do 

apêndice calazal em N. innocentii, não remete a formação do apêndice observada em 

C. aurantiacum e B. nutans, indicando processos que ocorrem em estádios diferentes 

do desenvolvimento.  
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5.2 Parede do ovário e formação do aerênquima 

 Um caráter distinto foi a ocorrência de tricomas na epiderme do ovário de E. 

lindenii var. rosea. Leme (1997) descreve essa característica como pelos lanosos na 

inflorescência. Nos trabalhos de Tomlinson (1969) e Robinson (1969), os autores 

relatam a presença de tricomas lineares e multicelulares para o gênero Navia. Embora 

os tricomas de E. lindenii var. rosea  também apresentem tal característica, esses são 

distintos daqueles pela presença de ramificações. Benzing (1976) detalha a 

morfologia dos tricomas foliares de algumas espécies de Bromeliaceae, porém, esses 

tricomas emergem de concavidades da superfície foliar, formando um disco de 

células que adquirem a forma típica de tricomas peltados, característicos da família, o 

que não ocorre nos tricomas de E. lindenii var. rosea. A estrutura desses tricomas 

mostrou-se distinta dos demais tricomas descritos para Bromeliaceae, portanto sua 

classificação como do tipo complexo, ramificado, multiangulado configura uma nova 

morfologia de tricomas para a família Bromeliaceae. 

 A parede do ovário apresentou diferentes características anatômicas entre as 

espécies deste estudo. Característica comum a todas as espécies foi a formação de 

aerênquima no mesofilo. 

 Segundo Schenk (1890 apud Seago, 2005), aerênquima é o termo dado para 

os tecidos de plantas, que contêm espaços que excedem os espaços intercelulares 

comumente encontrados, e sua formação, tem papel essencial durante o 

desenvolvimento de determinadas espécies, em condições de hipóxia. Espécies bem 

adaptadas ao alagamento criam canais para transporte de ar, via apoplasto (Jackson & 

Armstrong, 1999). A forma como eles originam-se e são regulados, bem como seus 



 

 

41 

 

padrões de diferenciação e separação celular apresentam-se como espécie-específico 

(Jackson & Armstrong, 1999).  

 Segundo De Bary (1877), ocorrem dois tipos de aerênquima em vegetais: o 

tipo lisígeno, onde os espaços são formados pela dissolução das paredes celulares; e o 

tipo esquizógeno, onde os espaços são formados por divisões desiguais das células. 

Jackson & Armstrong (1999), relatam que a formação dos espaços intercelulares no 

aerênquima lisígeno, envolve um processo ordenado de morte celular programada de 

algumas células e manutenção de outras células adjacentes no tecido. Este processo 

envolve a formação de células corticais especializadas, que se expandem e criam 

espaços organizados durante a separação das células (Evans, 2004). Segundo Jung et 

al. (2008), o aerênquima esquizógeno apresenta cinco subtipos, enquanto o lisígeno 

apresenta dois subtipos, classificados de acordo com a forma em que os espaços 

celulares são formados.  

 Nas espécies deste estudo, o aerênquima formado na parede do ovário, foi 

classificado como esquizógeno, segundo a classificação De Bary (1877).  

 Em Bromeliaceae, alguns trabalhos descrevem a formação de lacunas ou 

canais de ar, no mesofilo foliar (Robinson, 1969; Tomlinson, 1969; Benzing, 2000; 

Aoyama & Sajo, 2003; Proença & Sajo, 2004; Sousa et al., 2005; Proença & Sajo, 

2007; Voltolini, 2009; Croonenborghs, 2011; Faria et al., 2012; Monteiro et al., 2011; 

Mantovani, 2012; Gomes-da-Silva et al., 2012), no escapo floral (Proença & Sajo, 

2008), e também nas raízes (Krauss, 1949). 

Os canais de ar no mesofilo foliar nas espécies de Bromeliaceae, mostraram íntima 

relação com a câmara subestomática. Segundo Armstrong et al. (1996), em plantas 

com canais de ar, a difusão de gases para o interior da planta é motivada pela abertura 
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estomática, e pela diferença entre o ar atmosférico mais seco, e os gases mais úmidos 

do sistema de aeração das plantas, criando uma corrente de convecção que auxilia a 

circulação dos gases. No escapo floral, os canais de aeração, foram observados entre 

os feixes vasculares das brácteas (Proença & Sajo, 2008). No estudo de Krauss 

(1949), em Ananas, a autora relata que os canais de ar formados, apresentam uma  

relação com as células que contém as ráfides. Segundo à autora, as ráfides são 

formadas em estádios iniciais da ontogênese radicular, e aparecem em torno do ápice 

meristemático. Com o alongamento da raíz essas células diferenciam-se e, 

posteriormente, rompem suas paredes transversais, originando canais de passagem de 

ar. 

 A relação do aerênquima no mesofilo do ovário, descrito nas espécies do 

Complexo Nidularioide, aparentemente não tem relação com os canais de aeração 

descritos nas outras espécies da família. Embora ambos apresente uma similar 

morfologia, esses, diferentemente daqueles, apresentam sua ontogênese relacionado a 

condição de hipóxia na qual esses ovários  estão submetidos.  

 

5.3.Considerações morfológicas e filogenéticas 

 Os dois índices calculados (IC e IR), mostraram um elevado número de 

homoplasia nos caracteres utilizados, isso pode ser decorrente da proximidade 

filogenética das espécies, já demonstrada em trabalhos anteriores na família (Terry et 

al., 1997; Givnish et al., 2004, 2007, 2011; Silvestro et al., 2014). Embora os 

caracteres morfológicos utilizados sejam advindos apenas do ovário, os resultados 

mostram que C. aurantiacum aparece como grupo irmão das demais espécies do 

Complexo Nidularioide, esse resultado corrobora com os trabalhos filogenéticos 

apresentados para a família Bromeliaceae. No trabalho apresentando por Terry et al. 
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(1997), Canistrum forma um clado com Billbergia, enquanto que Nidularium, 

Neoregelia e Wittrockia, formam outro agrupamento distinto. Na última filogenia 

apresentada para a subfamília Bromelioideae (Silvestro et al., 2014), os gêneros 

Canistropsis, Edmundoa, Neoregelia, Nidularium e Wittrockia, formam um clado, 

enquanto o gênero Canistrum encontra-se em outro clado não relacionado.  

 Os caracteres morfológicos apresentados neste trabalho, esquematizados em 

um diagrama, ilustra o baixo número de caracteres relacionados ao ovário, que C. 

aurantiacum compartilha com as demais espécies do Complexo. Também fica 

evidente o alto número de caracteres compartilhados entre Canistropsis 

billbergioides, N. innocentii, Neoregelia johannis e W. superba e E. lindenii var. 

rosea. Interessante notar também, que o ovário em Canistropsis billbergioides e N. 

innocentii, também apresenta um alto número de caracteres compartilhados. Entre 

eles, o formato do ginófito, que dentre as morfologias observadas, foi única para essas 

duas espécies. O gênero Canistropsis historicamente, foi posicionado como 

subgênero, ora de Neoregelia ora de Nidularium, e somente na revisão de Leme 

(1998), o autor eleva Canistropsis ao status genérico. De acordo com a filogenia 

baseada em caracteres morfológicos realizada por Brown & Leme (2000), o gênero 

mostrou-se monofilético, indicando que embora existam uma gama de caracteres 

compartilhados com os demais gêneros, Canistropsis corresponde a um agrupamento 

natural. 

 O gênero Edmundoa, criado por Leme (1997), passou a abrigar duas espécies 

de Canistrum e uma de Nidularium, uma das características utilizadas pelo autor para 

o agrupamento dessas espécies nesse gênero, é a presença de pêlos lanosos na 

inflorescência. Nesse estudo, fica evidente que essa lanulagem corresponde a 

tricomas epidérmicos, também presentes na superfície ovariana, não observado nas 
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demais espécies do Complexo, e apresentando uma morfologia distinta dos tricomas 

descritos para a família Bromeliaceae. Embora a espécie E. lindenii var. rosea tenha 

apresentado um grande número de caracteres morfológicos compartilhados com N. 

innocentii, a espécie apresentou apenas três compartilhados com C. aurantiacum. 

Segundo Leme (1997), as três espécies representantes desse gênero foram descritas 

originalmente com epítetos: “ambiguum”, “perplexum”, dada a dificuldade de 

posicioná-las em algum gênero, e na filogenia utilizando caracteres morfológicos 

apresentada por Brown & Leme (2000), o gênero mostrou-se monofilético. 

 No tratamento taxonômico realizado por Wanderley et al. (2007), os autores 

tratam os gêneros Edmundoa e Wittrockia como sinônimos de Canistrum. Os 

caracteres obtidos neste trabalho, mostraram que o ovário de Edmundoa lindenii 

apresentou um baixo número de caracteres morfológicos compartilhados com C. 

aurantiacum e um alto número de caracteres compartilhados com as demais espécies 

do Complexo. Da mesma forma, W. superba apresentou um maior número de 

caracteres compartilhados com N. johannis e N. innocentii quando comparado a C. 

aurantiacum. 

 A formação de aerênquima no mesofilo ovariano foi uma característica 

comum a todas as espécies analisadas nesse trabalho, embora o tempo de 

diferenciação deste tecido e o volume dos espaços intercelulares, tenha variado entre 

as espécies. Esse caráter mostrou-se adaptativo, tendo em vista a condição de hipóxia 

que esses ovários estão submetidos. Se essa característica representa uma 

convergência evolutiva, estudos mais abrangentes são necessários envolvendo a 

arquitetura das inflorescências que comprovem a convergência desse caráter.  
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 A proximidade filogenética entre as espécies do Complexo Nidularioide, 

evidente nas diferentes filogenias apresentadas para o grupo, e toda a problemática de 

circunscrição taxonômica dos gêneros, revela a irradiação recente do grupo. Isso 

reflete uma gama de caracteres morfológicos compartilhados entre essas espécies, e 

essa proximidade filogenética também torna-se evidente nas filogenias apresentadas, 

onde grande parte dos agrupamentos formados apresentam um baixo suporte de 

bootstrap. 

 Os caracteres morfológicos, em especial os reprodutivos, em diferentes 

estudos tem revelado padrões e tendências evolutivas em diferentes grupos de plantas, 

mostrando que essa área da botânica, mostra-se como uma importante ferramenta no 

estudo e compreensão da relação entre grupos de plantas.  
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6.    Considerações finais 

 

 Este estudo buscou detalhar a morfologia do rudimento seminal e da parede 

do ovário em espécies do Complexo Nidularioide. Dentre as características 

observadas ficou evidente um peculiar processo de ontogênese das camadas celulares 

do tegumento externo, que se inicia quando o rudimento seminal encontra-se na fase 

de célula mãe de ginósporos, onde foi observado o início da formação de camadas 

celulares adicionais, resultando no máximo em 3 a 4 camadas celulares no tegumento 

maduro. A maturidade das camadas celulares do tegumento externo também mostrou 

a compressão da camada mediana em algumas espécies do Complexo. O número de 

camadas do tegumento interno foi constante em todas espécies analisadas. As 

camadas epidérmicas e sua morfologia, assim como o estrato parietal também foram 

detalhados, ficando evidente que ambos os tecidos apresentam diferentes números de 

camadas e morfologias nas espécies observadas.  

 Foi observada uma morfologia distinta dos tricomas epidérmicos presentes na 

epiderme do ovário em E. lindenni var. rosea, os quais mostram-se como uma nova 

morfologia de tricomas descritos para a família Bromeliaceae, sendo classificados 

como do tipo complexo, ramificado e multiangulado. 

 Comum a todas as espécies estudas, foi a presença de aerênquima no mesofilo 

ovariano, que apresenta-se como um caráter adaptativo, tendo em vista a condição de 

hipóxia, a qual esses ovários encontram-se submetidos. 
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ANEXO 1 – TABELAS 
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Tabela 1: Espécies coletadas da Coleção Viva de Bromeliaceae LAVeg – UFRGS, e 

do Bromeliário do Jardim Botânico de Porto Alegre - Fundação Zoobotânica do Rio 

Grande do Sul - FZB. 

Espécie Número de coleção viva 

Canistrum aurantiacum 677 JB-POA 

Canistropsis billbergioides CV 254, CV 90 

Edmundoa lindenii var. rosea CV 521 

Nidularium innocentii CV 13; 212; 320; 322; 327; 435 

Neoregelia johannis CV 270 

Wittrockia superba CV 418; 864 

 

Tabela 2: Material depositado no Herbário ICN. 

Espécie Número de exsicata 

Nidularium innocentii ICN 190908 

Neoregelia johannis ICN 190905 

Wittrockia superba ICN 190904 
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ANEXO 2 – QUADROS 
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Quadro 1: Comparação de caracteres anatômicos relativos ao ovário e ao rudimento 

seminal entre as espécies analisadas. 
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Quadro 2: Matriz binária de caracteres anatômicos relativos ao ovário e ao rudimento 

seminal entre as espécies analisadas. 
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ANEXO 3 – FIGURAS 
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Figura 1: Aspectos gerais das espécies analisadas. A: Canistropsis billbergioides. B: 

Canistrum aurantiacum. C: Edmundoa lindenii var. rosea. D: Nidularium innocentii. 

E: Neoregelia johannis. F: Wittrockia superba. Barras = 5 cm.  
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Figura 2: Seções do botão floral e do ovário em Edmundoa lindenii var. rosea. A: 

Seção longitudinal do botão floral evidenciando a posição ínfera do ovário (seta). B: 

Seção transversal do ovário evidenciando tricomas presentes na superfície epidérmica 

(setas). Fd = Feixes dorsais; Asterisco (*) = feixes de vascularização dos verticilos 

florais. Barras: A = 5 mm; B = 2 mm. 
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Figura 3: Rudimento seminal em seção longitudinal e parede do ovário em seção 

transversal em Edmundoa lindenii var. rosea. A: Rudimento seminal com célula mãe 

de ginósporos. B: Detalhe do início de formação da terceira camada celular no 

tegumento externo (seta). C e H:11 e 15: Parede do ovário. D e I: Face adaxial da 

epiderme. E e J: Face abaxial da epiderme. F: Rudimento seminal com ginósporo 

funcional. G: Detalhe dos tegumentos. Ar = aerênquima; Te = tegumento externo; Ti 

= tegumento interno. Barras = 50 µm. 
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Figura 4: Rudimento seminal em seção longitudinal e parede do ovário em seção 

transversal em Edmundoa lindenii var rosea. A: Rudimento seminal maduro. B: 

Detalhe da porção basal do funículo. C: Detalhe da região micropilar. D: Detalhe da 

região próxima à calaza. E: Parede do ovário. F: Face abaxial da epiderme. G: Seção 

transversal do ovário. H-I: Seção transversal do ovário com detalhe dos tricomas 

epidérmicos. Ar = aerênquima; Te = tegumento externo; Ti = tegumento interno. En = 

epiderme nucelar. Ep = estrato parietal. Barras: 19 – 24 = 50 µm; 25 = 1 mm; 26 = 

200 µm.; 27 = 400 µm. 
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Figuras 5: Rudimento seminal em seção longitudinal e parede do ovário em seção 

transversal em Neoregelia johannis. A: Rudimento seminal em célula mãe de 

ginósporo, em detalhe o início de formação de uma camada celular adicional no 

tegumento externo (seta). Fig. B e G: Parede do ovário. C e H: Face adaxial da 

epiderme. D e I: Face abaxial da epiderme. E: Rudimento seminal com ginósporo 

funcional, com detalhe da camada mediana do tegumento externo. F: Porção do 

rudimento seminal próximo a calaza. Ar = aerênquima; Te = tegumento externo; Ti = 

tegumento interno. Barras: 50 µm. 
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Figura 6: Rudimento seminal em seção longitudinal e parede do ovário em seção 

transversal em Neoregelia johannis. A: Rudimento seminal maduro, com detalhe da 

porção basal do funículo. B: Região calazal. C: Região micropilar. D: Região basal do 

funículo. E: Parede do ovário. F: Face adaxial da epiderme. G: Face abaxial da 

epiderme. H: Ovário em seção transversal. Ar = aerênquima; Te = tegumento externo; 

Ti = tegumento interno. En = epiderme nucelar. Ep = estrato parietal. Barras: A-G 

=50 µm; H = 500 µm. 
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Figuras 7: Rudimento seminal em seção longitudinal e parede do ovário em seção 

transversal em Nidularium innocentii. A: Rudimento seminal em célula mãe de 

ginósporos. B: Região basal do funículo. C: Rudimento seminal com ginósporo 

funcional. D-E: Parede do ovário. E e G: Face abaxial da epiderme. Ar = aerênquima; 

Te = tegumento externo; Ti = tegumento interno. Barras: 50 µm. 
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Figura 8: Rudimento seminal em seção longitudinal e ovário em seção transversal em 

Nidularium innocentii. A: Rudimento seminal maduro. B: Região micropilar. C: 

Detalhe dos tegumentos. D: Parede do ovário. E: Face abaxial da epiderme. F: Ovário 

em seção transversal. Ac = apêndice calazal; Ar = aerênquima; Te = tegumento 

externo; Ti = tegumento interno. En = epiderme nucelar. Ep = estrato parietal. Barras: 

A-E = 50 µm; F = 1 mm. 
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Figura 9: Rudimento seminal em seção longitudinal e parede do ovário em seção 

transversal em Canistropsis billbergioides. A: Rudimento seminal em célula mãe de 

ginósporos. B: detalhe da região calazal  com início de formação da camada mediana 

do tegumento externo (seta). C e H: Parede do ovário. D e I: Face adaxial da 

epiderme. E e J: Face abaxial da epiderme. F: Rudimento seminal  com ginósporo 

funcional. G: Detalhe da região próxima a calaza. K: Rudimento seminal maduro. L: 

Detalhe da região micropilar. M: Detalhe da região calazal. N: Detalhe da região 

basal do funículo. Te = tegumento externo; Ti = tegumento interno. En = epiderme 

nucelar. Ep = estrato parietal. Barras: 50 µm. 
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Figura 10: Seção transversal ao ovário em Canistropsis billbergioides. A: Parede do 

ovário. B: Face adaxial da epiderme. C: Face abaxial da epiderme. D: Ovário em 

seção transversal. Ar = aerênquima. Barras: A-C = 50 µm; 75 = 1 mm. 
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Figura 11: Rudimento seminal em seção longitudinal e parede do ovário em seção 

transversal em Wittrockia superba. A: Rudimento seminal em célula mãe de 

ginósporos. B e G: Parede do ovário. C e H: Face adaxial da epiderme. D e I: Face 

abaxial da epiderme. E: Rudimento seminal com ginósporo funcional. F:Detalhe da 

porção calazal do rudimento seminal. Ar = aerênquima; Te = tegumento externo; Ti = 

tegumento interno. Barras: 50 µm. 
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Figura 12: Rudimento seminal em seção longitudinal e ovário em seção transversal 

em Wittrockia superba. A: Rudimento seminal maduro. B: Detalhe da região basal 

com funículo livre e porção do funículo fusionada ao rudimento seminal (rafe). C: 

Detalhe do tegumento externo. D: Detalhe da região micropilar. E: Parede do ovário. 

F: Face adaxial da epiderme. G: Face abaxial da epiderme. H: Ovário em seção 

transversal. Ar = aerênquima; Te = tegumento externo; Ti = tegumento interno. En = 

epiderme nucelar. Ep = estrato parietal. Barras: A-G = 50 µm; H = 1 mm. 
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Figura 13: Rudimento seminal em seção longitudinal e ovário em seção transversal de 

Canistrum aurantiacum. A: Rudimento seminal em célula mãe de ginósporos. B: 

Detalhe da porção calazal com formação da terceira e quarta camadas celulares (seta). 

C e J: Parede do ovário. D e K: Face adaxial da epiderme. D e L: Face abaxial da 

epiderme. F: Rudimento seminal maduro. G: Detalhe da porção mediana do 

rudimento seminal. H: Detalhe da região micropilar. I: Seção transversal do ovário. 
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Ar = aerênquima; Te = tegumento externo; Ti = tegumento interno. En = epiderme 

nucelar. Ep = estrato parietal. Barras: 93-104 = 50 µm; 101 = 500 µm. 

 

 

Figura 14A: Árvore de consenso estrito das duas árvores igualmente parcimoniosas, 

utilizando o programa PAUP. Números acima dos ramos indicam valores de 

bootstrap. Ramos sem valores indicam bootstrap abaixo de 50%.  

 

 

Figura 15A: Árvore de consenso estrito das duas árvores igualmente parcimoniosas, 

utilizando o programa TNT. Números acima dos ramos indicam valores de bootstrap. 

Ramos sem valores indicam bootstrap abaixo de 50%.  
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Figura 16A: Diagrama dos caracteres compartilhados a cada duas espécies de acordo 

com o Quadro 1. Número de caracteres compartilhados expresso por números 

arábicos e descritos detalhadamente nos resultados. 

 

 

 

 

 

 

 


