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PREFÁCIO 

 

A presente tese está organizada na forma de capítulos, formatados de acordo 

com o periódico Botanical Journal of the Linnean Society. 

O capítulo I abrange o referencial teórico, que consiste na caracterização das 

inflorescências e informações sobre o grupo taxonômico foco desse estudo, 

abrangendo informações sobre a subfamília Bromelioideae e a família Bromeliaceae. 

Neste capítulo também constam os objetivos do trabalho, que somados ao referencial 

teórico permitem a compreensão dos capítulos subsequentes. 

O capítulo II é composto pelo estudo do desenvolvimento da inflorescência 

em Nidularium innocentii. Neste capítulo são usadas diferentes abordagens teóricas e 

metodológicas para descrever o desenvolvimento de um tanque de água na 

inflorescência desse grupo. 

O capítulo III é composto pelo estudo comparativo da inflorescência nos 

gêneros nidularioides. As descrições das inflorescências foram feitas utilizando um 

sistema tipológico, assim como diferentes abordagens metodológicas no seu estudo. 

O capítulo IV apresenta as considerações mais relevantes da tese, assim como 

novas perspectivas geradas a partir desse estudo. 
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RESUMO 

 

As inflorescências em angiospermas apresentam diferentes morfologias. O 

estudo da inflorescência não considera apenas sua morfologia básica, mas a posição 

de cada peça dentro do sistema. Em Bromeliaceae, poucos estudos detalham o 

desenvolvimento da inflorescência. Na subfamília Bromelioideae, alguns gêneros 

relacionados morfologicamente, chamados de gêneros nidularioides, compartilham a 

morfologia de suas inflorescências, geralmente congestas e acumulando diferentes 

volumes de água. As inflorescências nesses gêneros descritas na literatura como 

nidulares ou corimbosas são desprovidas de um conceito tipológico, não permitindo 

que sejam traçadas homologias entre as peças da inflorescência. Dessa forma, este 

trabalho busca descrever o desenvolvimento da inflorescência em uma espécie 

modelo para o grupo Nidularium innocentii, e ainda, descrever a organização da 

inflorescência em mais seis espécies dos gêneros nidularioides, contemplando uma 

espécie de cada gênero. As inflorescências foram tipificadas utilizando o sistema de  

Troll e Weberling. As análises foram realizadas ao microscópio de luz, 

estereomicroscópio e com microtomografia computadorizada de Raios-X. O 

desenvolvimento da inflorescência é politélico, com o eixo principal terminando em 

uma florescência, e nas espécies com inflorescências compostas, paracládios laterais 

de primeira e segunda ordem reconstroem a estrutura do eixo principal. As 

ramificações laterais se desenvolvem na axila de uma bráctea, que pode ser larga em 

Nidularium innocentii e N. procerum, Canistropsis billbergioides, Canistrum 

aurantiacum e Edmundoa lindenii, e estreita em Neoregelia johannis e Wittrockia 

superba, todas dispostas alternadamente. Não foram observados prófilos nem no eixo  
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floral, nem no eixo da inflorescência, sugerindo que essa estrutura tenha se perdido 

nesse grupo. A reconstrução 3D feita para o tanque da inflorescência em N. innocentii 

mostrou um espaço vazio 2.4 vezes maior do que o espaço ocupado por material 

vegetal. Nesse grupo o tanque da inflorescência parece ter surgido pela combinação 

de três processos evolutivos: a disposição das brácteas e seu crescimento acima dos 

paracládios, o não alongamento dos entrenós e o achatamento dorsiventral dos 

paracládios. Nas espécies que apresentam as brácteas, largas o eixo da inflorescência 

é alongado e parece que o acúmulo de água ocorre nas brácteas, e nas espécies com o 

eixo da inflorescência curto a inflorescência se desenvolve dentro do tanque das 

folhas. O desenvolvimento dessas inflorescências, tão intimamente associadas com a 

água parece ter evoluído como um mecanismo de proteção de suas flores. 
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ABSTRACT 

 

In angiosperms inflorescences have different morphologies. A study in 

inflorescence study not only considers its basic morphology, but the position of each 

element within the system. In Bromeliaceae few studies detail the development of the 

inflorescence. In Bromelioideae subfamily some morphologically related genera, 

called genera nidularioids, share morphology traits of their inflorescences, usually 

non-elongated and accumulating different amounts of water. The inflorescences in 

these genera described in literature as nidular or corymb are devoid of a typological 

concept, not allowing homologies to be drawn between the inflorescence parts. In this 

way, this work aims to describe the development of inflorescence in a model species 

for the group, Nidularium innocentii, and to describe the organization of the 

inflorescence in six species of the nidularioids, comprising a species of each genus. 

Inflorescences were described using Troll’s and Weberling’s system. The analyzes 

were performed under a light microscope, stereomicroscope and X-ray 

microcomputed tomography. The system is polythelic, the main axis ending in a 

florescence, and in species with compound inflorescences, lateral paraclades of first 

and second order reconstruct the structure of the main axis. The lateral branches 

develop in the axil of a bract, which can be large in Nidularium innocentii and N. 

procerum, Canistropsis billbergioides, Canistrum aurantiacum and Edmundoa 

lindenii, and narrow in Neoregelia johannis and Wittrockia superba, all alternately 

arranged. Prophylls were never observed in floral axes or in inflorescence branches, 

suggesting that this structure has been lost in this group. In the 3D reconstruction the 

tank-inflorescence in N. innocentii showed a space 2.4 higher than the plant material 



 

 

 

 

VIII 

for the water accumulation. Tank-inflorescence development seems to have occurred 

by the combination of three processes: bract disposition and its overgrowth; failure in 

internode elongation; and paraclade flattening. In the species with large bracts the axis 

of the inflorescence is elongated and it seems that the accumulation of water occurs in 

the bracts, and in species with short inflorescence axis the inflorescence develops 

inside the tank of leaves. The development of these inflorescences so closely 

associated with water seems to have evolved as a mechanism of floral protection. 
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CAPÍTULO I: Referencial Teórico 

 

Inflorescências 

 Nas Angiospermas as flores apresentam diferentes morfologias, assim como o 

sistema que as porta, as inflorescências (Weberling, 1989; Rua, 1999). A estrutura 

mais simples de uma inflorescência é constituída por um eixo principal, onde o seu 

meristema apical é consumido totalmente com a produção de uma flor. Dessa forma, a 

única forma de produzir mais flores é pela atividade de meristemas axilares. Os ramos 

formados pela ação desses meristemas axilares são chamados de paracládios 

(Weberling, 1989; Rua, 1999). Os paracládios reconstroem a estrutura do eixo 

principal da inflorescência, também sendo encimados por uma flor e sendo capazes de 

produzir novos paracládios a partir de meristemas axilares. A estrutura resultante 

desse processo é uma panícula, que representa a estrutura básica, sendo que a partir 

dela, podem ser derivados os outros tipos de inflorescências que figuram entre as 

diferentes inflorescências presentes em Angiospermas (Troll, 1964; Stebbins, 1974; 

Rua, 1999).  

 As inflorescências podem apresentar duas formas básicas, as inflorescências 

monotélicas e as inflorescências politélicas. Quando o eixo principal da estrutura da 

inflorescência termina em uma flor, a inflorescência é chamada de monotélica. Em 

inflorescências politélicas o eixo principal mantém atividade meristemática em seu 

ápice, sendo que as flores produzidas são laterais, ou inflorescências parciais, ou seja, 

o ápice meristemático da inflorescência é mantido, e a flores ou inflorescências são 

produzidas por gemas axilares. Da mesma forma que na florescência principal, as 
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inflorescências parciais formadas, ou paracládios, também reconstroem a arquitetura 

do eixo principal, mantendo seus ápices meristemáticos (Troll, 1964; Weberling, 

1989; Rua, 1999). 

 Após a introdução da forma básica da inflorescência, pode se construir um 

conceito tipológico de inflorescência, passando esse termo a figurar como um termo 

genérico para o sistema que porta as flores. Voltando para as inflorescência 

politélicas, ou seja, o sistema cujo o ápice do eixo principal mantém atividade 

meristemática, não sendo consumido com a formação de uma flor, a esse eixo 

principal é dado o nome de florescência, e as flores formadas nesse eixo serão flores 

laterais (Weberling, 1989). As ramificações laterais formadas, chamadas de 

paracládios, também podem apresentar, assim como no eixo principal, uma estrutura 

indeterminada em seu eixo de desenvolvimento, sendo essa porção chamada de 

coflorescência (Weberling, 1989). Os paracládios formados também repetem a 

arquitetura do eixo principal, e podem formar paracládios de segunda ordem, 

portando coflorescências (Weberling, 1989). 

 Ao conjunto das unidades portando flores, isto é, o eixo principal ou 

florescência principal, mais a zona paracladial, que é a região que porta as 

ramificações ou os paracládios, é dado o nome de sinflorescência. Na sinflorescência, 

a florescência principal assume um papel dominante no desenvolvimento, e a região 

onde são formados os paracládios, é chamada de zona paracladial, ou zona de 

enriquecimento (Weberling,1989). Na região abaixo da zona de enriquecimento, 

ocorre uma supressão no desenvolvimento das gemas axilares, sendo essa região 

chamada de zona de inibição (Weberling, 1989; Rua, 1999). 
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 Na estrutura das sinflorescências monotélicas o sistema apresenta os mesmos 

componentes, no entanto, o eixo principal é consumido com a formação de uma flor. 

Os ramos formados pelas gemas axilares também são chamados de paracládios, que 

também reconstroem a estrutura do eixo principal. Assim como no sistema politélico, 

a região que porta os paracládios formados no sistema monotélico também é chamada 

de zona de enriquecimento (Weberling, 1989). 

 Durante a formação da sinflorescência, tanto nas monotélicas quanto nas 

politélicas, além das flores, os meristemas axilares também formam folhas, as quais 

em sua axila portam meristemas ou gemas axilares, que são responsáveis pelo 

desenvolvimento das ramificações laterais. A primeira folha que se desenvolve (na 

grande maioria das monocotiledôneas) ou as duas primeiras em dicotiledôneas, em 

uma ramificação lateral, tanto vegetativa quanto reprodutiva é chamada de prófilo. 

Essa folha, geralmente, apresenta forma e arranjo diferente das demais folhas da 

folhagem (Weberling, 1989). As brácteas compreendem as folhas associadas a 

estrutura da sinflorescência, geralmente são reduzidas e portam gemas axilares 

(Briggs & Johnson, 1979). As folhas que portam determinado órgão são chamadas de 

ferofilos, segundo Briggs & Johnson (1979), ou folha tectriz (Rua, 1999). A definição 

das folhas da sinflorescência, pode levar a controvérsias entre alguns autores, embora, 

de maneira geral sua organização pode determinar a morfologia final da 

sinflorescência.  

 

Estudo da arquitetura das sinflorescências 

 A morfologia final da sinflorescência é o resultado de como cada estrutura se 

diferenciou, esse arranjo é o resultado de diferentes processos, como racemização, 
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homogeneização, truncamento, alongamento, ou o não alongamento dos entrenós, que 

levam aos mais variados tipos de sinflorescência (Guarise & Vegetti et al., 2008). 

Dessa forma, o estudo da sinflorescência, a partir de um contexto tipológico, como o 

proposto por Troll (1964) e Weberling (1989) é útil não apenas para a descrição da 

forma básica da sinflorescência, mas também por permitir, a partir de uma correta 

interpretação dessa estrutura, evidenciar homologias, bem como indicar caracteres 

importantes durante a diversificação de cada grupo ou estrutura (Guarise & Vegetti et 

al., 2008). 

 Os caracteres baseados na forma básica da organização das sinflorescências 

são frequentemente usados nas descrições e delimitações de grupos taxonômicos. 

Esses arranjos de sinflorescências, frequentemente descritos como espigas, capítulos 

ou racemos não são necessariamente aplicados para elementos homólogos 

(Weberling, 1965). Assim a morfologia comparativa das sinflorescências deve ser 

feita de modo a identificar quais elementos da sinflorescência podem ser comparados 

e quais elementos não devem ser comparados, por não tratarem-se da mesma unidade 

estrutural (Weberling, 1985). 

 A importância da diversificação da sinflorescência ao longo dos taxa e seu 

valor significativo para as análises filogenéticas, pode mostrar um novo ponto de vista 

para o estudo sobre a diversificação de grupos. Nesse contexto, o uso de um conceito 

tipológico pode ser útil tanto para a correta descrição das sinflorescências, bem como 

indicar caracteres morfológicos e filogenéticos, que possam contribuir com a 

circunscrição de grupos (Rua, 2003; Tortosa, 2004; Acosta et al., 2009). 
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A família Bromeliaceae Juss. 

 Bromeliaceae pertence a um grupo de plantas monocotiledôneas e junto com a 

família Typhaceae compõem um clado cedo divergente na ordem Poales (Bouchenak-

Khelladi et al., 2014; APG IV, 2016). A família possui origem neotropical e é 

conhecida por sua grande diversidade ecológica, assim como diversidade morfológica 

e riqueza de espécies (Benzing, 2000; Crayn et al., 2004; Givnish et al., 2011). 

 Atualmente Bromeliaceae é composta por 3408 espécies distribuídas em 58 

gêneros (Luther, 2014). Representantes da família apresentam adaptações para 

diferentes tipos de habitats, podendo ocorrer como ervas terrícolas, rupícolas ou 

epífitas (Reitz, 1983; Benzing, 2000). Na maioria das espécies da familia, 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). Todavia, de acordo 

com Pita e Menezes (2002), certos representantes de Pitcairnioideae de natureza 

xerofítica, apresentam um sistema radicular bastante desenvolvido, podendo inclusive 

desenvolver raizes com epiderme pluriestratificada, constituindo um velame.  

 Uma exceção ocorre em espécies terrícolas nas quais pode ocorrer maior 

absorção pelo sistema radicular (Benzing, 2000). Além de ter um grande número de 

representantes terrícolas, Bromeliaceae representa, dentro das Angiospermas, a 

segunda maior família em número de espécies epífitas (Gentry, 1993; Benzing, 2000). 

 Com relação a taxonomia do grupo, diversos trabalhos vêm sendo realizados 

buscando elucidar a filogenia da família. Givnish et al. (2007) estabeleceram uma 

filogenia para a família, utilizando a sequência plastidial ndhF para 35 táxons de 
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Bromeliaceae, e seus resultados suportaram a divisão de Bromeliaceae em oito 

subfamílias, sendo elas: Brocchinioideae, Lindmanioideae, Tillandsoideae, 

Hechtioideae, Navioideae, Pitcairnioideae, Puyoideae e Bromelioideae. Givnish et al. 

(2011) utilizando oito sequências plastidiais, confirmaram os resultados anteriores e 

mantiveram a divisão das 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, iniciando a dispersão 

pelas Américas em torno de 16-13 Maa e se dispersado para a África cerca de 9,3 

Maa. As linhagens modernas teriam iniciado sua diversificação em torno de 19 Maa, 

sendo que dois terços do número atual de representantes se originaram a partir de dois 

centros de diversidade: o centro da subfamília Tillandsioideae teria se originado nos 

Andes cerca de 14,2 Maa, e a subfamília Bromelioideae teria se originado 

recentemente nas regiões da Serra do Mar e adjacências, em torno de 9 Maa (Givnish 

et al., 2011). 

 A origem da família e sua rápida diversificação para regiões tão distintas no 

Neotrópico, tornam Bromeliaceae um excelente modelo de estudo sobre origem e 

diversificação de estruturas morfológicas, em especial, a diversificação de suas 

estruturas reprodutivas.  

 

Inflorescências na subfamília Bromelioideae e nos gêneros Nidularioides 

 Dentre as subfamílias de Bromeliaceae, Bromelioideae apresenta a 

diversificação mais recente (Givnish et al., 2004, 2007, 2011). 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).  
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 Bromelioideae apresenta uma grande diversidade de inflorescências, sendo 

descritos racemos, panículas e espigas podendo essas inflorescências serem simples e 

apresentarem poucas flores, como as inflorescências de Billbergia amoena (Loddiges) 

Lindley, até inflorescências compostas, com muitas flores, como em Wittrockia 

superba (Reitz, 1983). Embora o grupo apresente uma grande diversidade de 

inflorescências, poucos estudos têm detalhado sua organização estrutural e 

morfológica, com relatos em Ananas Mill., Quesnelia Gaudich., e Aechmea Ruiz & 

Pav. (Sideris & Krauss, 1938, Okimoto,1948; Souza et al., 2008; Nogueira et al., 

2017). 

 Alguns gêneros da subfamília apresentam estreita relação morfológica, em 

especial no que se refere ao arranjo de suas inflorescências. Essas inflorescências em 

formato de ninho acima da roseta foliar, chamadas de inflorescências nidulares, 

acumulam diferentes volumes de água (Mez, 1934-35; Leme, 1997, 1998, 2000; 

Nogueira, et al., 2017). Os gêneros que apresentam essa morfologia de inflorescência 

são chamados de nidularioides, e desde o primeiro tratamento, esse grupo vem 

passando por diversos rearranjos taxonômicos (Mez, 1894, 1934-1935; Smith, 1945; 

Smith & Downs, 1979; Leme, 1997, 1998, 2000). Atualmente são reconhecidos seis 

gêneros, agrupados como “complexo nidularioide” sendo eles: Canistrum, 

Canistropsis, Edmundoa, Nidularium, Neoregelia e Wittrockia (Santos-Silva et al., 

2017). Essa organização, embora morfologicamente válida, em um contexto 

filogenético é pouco reconhecida (Schulte et al., 2009; Sass & Specht, 2010; Silvestro 

et al., 2014; Evans et al., 2015; Heller et al. 2015; Santos-Silva et al., 2017).  

 Embora esse agrupamento não seja natural, a presença da inflorescência 

nidular é uma característica importante para o grupo. Segundo Santos-Silva et al. 
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(2017) essa morfologia de inflorescências deve ter evoluído diversas vezes durante a 

diversificação do core Bromelioideae, e a capacidade de reter água na inflorescência 

pode ter sido um mecanismo secundário para adaptação, surgindo, após a 

diversificação do tanque de água nas folhas nas core Bromelioideae. 

 No entanto, o agrupamento dos gêneros como nidulares não permite que sejam 

traçadas homologias referentes a estrutura de suas inflorescências. Isso em grande 

parte, deve-se ao fato de as descrições dessas inflorescências contemplarem apenas a 

forma básica da estrutura, sendo comum o uso de termos como inflorescências 

nidulares (Mez, 1934-1935), corimbosas ou sub-corimbosas, capituliformes (Leme, 

1997, 1998, 2000), sendo essas descrições desprovidas de um conceito tipológico. 

 O estudo da arquitetura da inflorescência nos gêneros nidularioides pode 

mostrar tendências evolutivas, bem como revelar caracteres morfológicos que 

auxiliem a traçar hipóteses de homologia entre os componentes da inflorescência em 

cada grupo, bem como fornecer caracteres morfológicos para melhor circunscrição 

desses gêneros, à semelhança do que foi realizado em estudos nas famílias Myrtaceae 

(Briggs & Johnson, 1979), Fabaceae (Weberling, 1989), Poaceae (Camera Hernandez 

& Rua, H. 1991; Vegetti & Weberling, 1996), Cesalpinoideae (Tissot & Weberling, 

1993), Aquifoliaceae (Coelho & Mariath 1996), Eriocaulaceae (Tissot-Squalli, 1997), 

Cyperaceae (Guarise & Vegetti, 2008), Amaranthaceae (Acosta et al., 2009) e 

Commelinaceae (Panigo et al., 2011). 
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Os gêneros nidularioides 

 

Canistropsis (Mez) Leme 

 Primeiramente descrito como subgênero de Nidularium, a partir da espécie 

tipo Nidularium pubisepalum Mez [= Canistropsis burchellii (Baker) Leme], o gênero 

foi elevado a categoria genérica por Leme (1998). Atualmente o gênero conta com 11 

espécies (Luther, 2014), sendo ervas epífitas, rupícolas ou terrícolas, estoloníferas e às 

vezes rizomatosas (Flora do Brasil, 2020). O gênero ocorre no sub-bosque da Mata 

Atlântica dos estados da Bahia até Santa Catarina. A espécie representante do gênero 

neste estudo foi Canistropsis billbergioides (Schult. & Schult.f.) Leme, que ocorre 

dos estados da Bahia até Santa Catarina nos domínios da Mata Atlântica (Leme, 1998; 

Flora do Brasil, 2020). As inflorescências de C. billbergiodes são descritas como: 

elipsóide a obcônico-capitada, apresentando o ápice em forma de uma quase estrela, 

distintamente elevada acima da roseta foliar (Leme, 1998).   

 

Canistrum E. Morren 

 O gênero Canistrum apresenta 13 espécies (Luther, 2014), sendo descrito a 

partir da espécie tipo Canistrum aurantiacum E.Morren. Trata-se de um gênero 

endêmico, ocorrendo na Mata Atlântica dos estados costeiros, de Pernambuco até o 

Espírito Santo, também ocorrendo no estado de Minas Gerais (Flora do Brasil, 2020). 

O grupo é representado por ervas mesofíticas e perenes que se propagam por brotos 

basais que vão de curtos a longos (Leme, 1997). A espécie desse estudo Canistrum 

aurantiacum é representada por plantas terrícolas ou epífitas, propagando-se por 
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curtos brotos basais. A inflorescência é descrita como tripinada, simples na parte 

central, aplanada no ápice, mais curta do que as lâminas foliares, com escapo floral 

apresentando entre 30 a 50 cm de comprimento e 1 cm de diâmetro, ereto, rígido, 

vermelho, podendo ser inconspicuamente castanho-escamoso.  

 

Edmundoa Leme 

 O gênero Edmundoa apresenta três espécies (Luther, 2014), endêmico do 

Brasil, ocorrendo na Mata Atlântica dos estados do Rio Grande do Sul ao Espírito 

Santo, ocorrendo também no estado de Minas Gerais (Flora do Brasil, 2020). O 

gênero foi descrito a partir da espécie tipo Edmundoa ambigua (Wanderley & Leme) 

Leme. O gênero é representado por ervar perenes, mesofíticas, terrícolas, saxícolas ou 

epífitas, apresentando porte médio a grande, que se propagam por brotos axilares 

(Leme, 1997). A espécie Edmundoa lindenii utilizada neste estudo, é uma planta 

epífita, terrícola ou rupícola, com ca. 60 cm de altura quando florida. O conjunto das 

folhas, com ápice agudo e manchas irregulares verde-escuras, formam um tanque 

amplo. A inflorescência é descrita como tripinada, apresentando o ápice plano antes 

da antese até ligeiramente arredondado após a antese, com muitas flores, densamente 

lanosas na parte basal.  

 

Nidularium Lem. 

 O gênero apresenta 47 espécies (Luther, 2014), ocorrendo dos estados da 

Bahia ao Rio Grande do Sul (Flora do Brasil, 2020). O gênero é representado por 

ervas perenes, terrícolas, saxícolas ou epífitas facultativas, podendo ser ligeiramente 
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caulescentes ou acaules, apresentando porte pequeno a médio, propagando-se por 

brotos basais (Leme, 2000). 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, com folhas formando uma roseta 

larga. A inflorescência é descrita como tripinada, largamente obcônica, usualmente 

capitado-rosulada, mas às vezes subestrelada, não excedendo a roseta foliar (Leme, 

2000). A espécie Nidularium procerum Lindm. é uma planta com coloração, tamanho 

e conformação variável. As inflorescências são descritas como bipinadas, longamente 

estreladas no ápice, sendo levemente elevada acima da roseta foliar (Leme, 2000). 

 

Neoregelia L.B.Sm.  

O gênero conta com 123 espécies (Luther, 2014), distribuídas na Colômbia, 

Venezuela, Equador, Peru e Brasil (Wanderley et al., 2007). No Brasil ocorrem 117 

espécies, das quais 110 são endêmicas (Flora do Brasil, 2020). O grupo apresenta 

ampla diversificação, ocorrendo em ambientes florestais e campestres, em diferentes 

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 terrícola ou epífita, endêmica do Brasil. Apresenta roseta 

infundibuliforme, com as folhas coriáceas e bainha arroxeada, a lâmina foliar verde 

com máculas rosadas a vináceas, com ápice vermelho, e a margem serrilhada. A 

inflorescência é descrita como simples, umbeliforme, e escapo floral curto, mantendo 

a inflorescência dentro da roseta foliar.  
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Wittrockia Lindm. 

 O gênero apresenta sete espécies (Flora do Brasil, 2020), distribuídas dos 

estados da Bahia ao Rio Grande do Sul, não ocorrendo no estado do Espírito Santo, e 

com descrições para o estado de Minas Gerais. O gênero é representado por plantas 

terrícolas, rupícolas ou epífitas, mesófitas, propagando-se por brotos laterais. A 

espécie tipo do gênero, Wittrockia superba Lindm., utilizada nesse estudo, ocorre dos 

estados do Rio de Janeiro ao Rio Grande do Sul. A espécie é facilmente 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, e o ápice da folha avermelhado. A inflorescência é descrita 

como corimbosa, capitada, bipinada, posicionada no fundo do tanque central da roseta 

foliar.  

 

Novas técnicas de análise: a microtomografia computadorizada de Raios X 

(µCT) 

 Nas últimas décadas, algumas técnicas vem permitindo o estudo e 

interpretação das estruturas vegetais de forma não invasiva, como a microtomografia 

computadorizada de raios-X (µCT) (Stuppy et al., 2003; Dhondt et al., 2010; 

Palombini et al., 2016). Esse método é considerado não invasivo, pois a amostra 

analisada, ao invés de ser seccionada como usualmente ocorre em análises anatômicas 

de precisão, são analisadas em sua forma íntegra. Através deste método, são geradas 

milhares de projeções radiográficas bidimensionais de alta resolução a partir de uma 
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única amostra, que são posteriormente combinadas e reconstruídas em três dimensões 

por um algoritmo de computador (Stock, 2009). O modelo 3D pode ser segmentado 

em múltiplas estruturas e dessa forma, permite a visualização da disposição dos 

componentes da inflorescência, como o sistema de ramificação e as brácteas que 

subtendem as ramificações, levando a uma interpretação morfológica e funcional 

precisa em virtualmente qualquer plano da amostra (Staedler et al., 2013). 

 

Objetivos 

 A importância da diversificação da inflorescência ao longo dos taxa e seu 

valor significativo para compreensão das análises filogenéticas pode mostrar um novo 

ponto de vista para o estudo sobre a diversificação da estrutura da inflorescência nos 

gêneros nidularioides. Esse conhecimento também auxiliará compreender estratégias 

reprodutivas adquiridas por diferentes linhagens para a conquista de novos habitats. 

Dessa forma, devido à carência de estudos tipológicos na família Bromeliaceae, esse 

trabalho além de contribuir com a correta interpretação da inflorescência nesse grupo 

de plantas, permitirá futuros trabalhos comparativos na família. Dessa forma, o 

presente trabalho teve como objetivos: 

- Caracterizar o desenvolvimento da inflorescência e a formação do 

tanque de água na inflorescência, utilizando como modelo a espécie 

Nidularium innocentii (Capítulo II). 

- Analisar a arquitetura da inflorescência e realizar um estudo 

comparativo destas estruturas em espécies representantes dos gêneros 

nidularioides (Capítulo III). 
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CAPÍTULO II: Tank-inflorescence in Nidularium innocentii 

(Bromeliaceae): three-dimensional model and development  

 

Abstract 

In Nidularium, inflorescence branches are subtended by large floral bracts, in 

which different amounts of water accumulate. The branching pattern is obscured 

because their internodes remain short, prompting some harshness on their correct 

interpretation. This study focuses on the development of the inflorescence in 

Nidularium innocentii, combining different approaches in order to understand its 

architecture and summarize it in a 3D model. We also present the interpretation of 

tank-inflorescence development, recognizing the processes that took place in the 

evolution of this structure in this group. Inflorescence was typified based on Troll’s 

and Weberling’s system. The development was studied using light microscopy and X-

ray microcomputed tomography (µCT). The system is polytelic; the main axis ends in 

the main florescence and bears lateral paraclades with coflorescences. Each lateral 

branch develops in the axil of a bract, which is large and displays alternate 

arrangement. No prophylls were observed in the system. In the 3D reconstruction, the 

volume of the model was calculated. The volume of the empty region is 

approximately 2.4 times higher than the plant material. The tank-inflorescence 

development seems to have occurred by the combination of three processes: the bract 

disposition and its overgrowth, the failure in internode elongation and paraclade 

flattening. The tank-inflorescence evolved in a few groups of core Bromelioids, and 

might be associated with a flower protection mechanism. 
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Key words: Bromelioideae – Nidularioids – Inflorescence architecture - Tank-

inflorescence - X-ray microcomputed tomography (µCT)  

 

Introduction 

 An inflorescence is usually defined as the shoot system where flowers develop 

(Troll, 1964). A vast diversity of inflorescence patterns is exhibited by the 

Angiosperms (Weberling, 1965) as a result of different combinations of 

developmental events. The plain observation of mature structures is frequently 

insufficient for a proper understanding of inflorescence morphology, bringing up a 

tough problem that requires more sophisticated analytical tools. Comparative 

typological analysis has been proved to be a powerful approach to generate primary 

homology hypotheses. In this sense, descriptions based on Troll’s (1964, 1969) and 

Weberling’s (1989) system, which consider the branch systems as well as the position 

of each structural unit within the inflorescence as a whole (Weberling, 1965), are 

accurate and reliable to bring up, describe and nominate morphological features of 

inflorescences and to draw homology statements that can drive future evolutionary 

developmental research (Rua, 2003; Tortosa et al., 2004; Acosta et al., 2009; Stützel 

& Trovó, 2013).  

 Within the subfamily Bromelioideae, the so-called ‘Nidularioid genera’ 

(Silvestro et al., 2014; Evans et al., 2015; Heller et al., 2015; Santos-Silva et al., 

2017) comprise an assemblage of genera that mostly occupy humid forest habitats, 

typical of the Brazilian Atlantic Forest. They share a set of morphological traits, 
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which includes a particular inflorescence morphology (Leme, 1997, 1998, 2000; 

Santos-Silva et al., 2017). Otherwise, the relationship among these genera is poorly 

understood, and probably the inflorescence arrangement does not reflect a 

synapomorphy for this group (Santos-Silva et al., 2017). Nidularium Lem. one of the 

Nidularioid genera, is widely distributed in the Neotropics, from the Brazilian states 

of Bahia to Rio Grande do Sul, occurring not only in the Atlantic Forest but also in 

biomes so contrasting as the Caatinga (Leme, 2000; Flora do Brasil 2020). 

Nidularium can be distinguished from related genera (e.g. Canistropsis (Mez) Leme, 

Wittrockia Lindm., and Edmundoa Leme) especially with regard to inflorescence 

architecture, exhibiting large floral bracts where different amount of water 

accumulate. This strategy might be associated to flower protection mechanisms 

(Leme, 2000). Water-storage bract systems in inflorescence resemble the water-

impounding foliage of Bromeliaceae, and can accumulate up to 100 ml in Nidularium 

innocentii Lem. (Leme, 2000).  

 Inflorescences of Nidularium consist of a complex branched system, with 

large floral bracts, called for some authors as “nidular inflorescences” (Benzing, 

2000; Leme 2000). Its inflorescence has short internodes, which brings some hardness 

to a proper interpretation. Representative studies in the genus did not follow any 

typological criteria to describe inflorescences and applied terms such as compound, 

cyathium or corymb, preventing comparative morphological studies (Mez, 1934-

1935; Smith & Downs, 1979; Leme, 2000). 

 The enhancement of non-invasive methods, such as the X-ray microcomputed 

tomography (µCT), is providing new interpretations on structural and morphological 

plant organization (Stuppy et al., 2003; Dhondt et al., 2010; Oskolski, et al., 2015; 
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Palombini et al., 2016). Through this method, thousands of two-dimensional, high-

resolution radiographic projections are generated out of a single sample, which are 

later combined and reconstructed in three dimensions by a computer algorithm 

(Stock, 2009). The 3D model can be segmented into multiple structures and thus 

enable the visualization of the arrangement of inflorescence components, as the 

branching system and the subtending bracts, as well as calculation of retained water 

volume, leading to an accurate morphological and functional interpretation in 

virtually any plane (Staedler et al., 2013).  

 The nidular inflorescence shared by some nidularioids brings up some 

questions, especially when and why this particular morphology has evolved. Is it 

possible that this structure has evolved in tank-less ancestors acting as water-

impounding tank? Could water capture in floral bracts make an important contribution 

to the water balance of floral development? This study focuses on the development of 

the inflorescence in Nidularium innocentii, combining different approaches in order to 

understand architecture and summarize it in a 3D model. We also discuss the 

interpretation of tank-inflorescence development describing the processes that may 

have occurred to evolve this structure and its biological consequences. 

 

Materials and methods 

Botanical material 

 Specimens of Nidularium innocentii were collected in the field and maintained 

in the Living Collection of Plant Anatomy Laboratory (LAVeg) at the Universidade 

Federal do Rio Grande do Sul (UFRGS), Porto Alegre, Brazil. Forty-nine individuals 
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were analyzed in different developmental stages: 28 at anthesis and 21 in early stages 

of development, eighteen of which were studied with light microscopy and three with 

microtomography. A voucher specimen was deposited at ICN (ICN 190905). 

 

Descriptive background 

 Inflorescences were analyzed and described using a typology-based 

comparative approach (Troll 1964, 1969, Weberling 1965, 1989), in order to allow 

further comparisons with other genera of Bromeliaceae within a coherent framework.  

 

Preparation for light microscopy (LM) 

 Inflorescences in early stages of development were collected and dissected. 

Inflorescence fragments were fixed in 1% glutaraldehyde and 4% formaldehyde in 

0.1-M sodium phosphate buffer, pH 7.2 (McDowell & Trump, 1976), and washed in 

0.1-M sodium phosphate buffer, pH 7.2. Material was dehydrated in an ethylic series 

(10−100%) and embedded in hydroxyethylmethacrylate (Gerrits & Smid, 1983). Thin 

sections (4-µm thick) were mounted on a glass blade and stained with 0.05% toluidine 

blue O, pH 4.4 (Feder & O’Brien, 1968). The photomicrographs were acquired under 

a bright field using a Leica DMR (Leica Microsystem Gmbh, Wetzlar, Germany) 

microscope with AxioVision LE (Carl Zeiss Meditec AG, Oberkochen, Germany). 

 

 X-ray microcomputed tomography (µCT) 
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 Inflorescences in early stages of development were collected and fixed in 1% 

glutaraldehyde and 4% formaldehyde in 0.1-M sodium phosphate buffer, pH 7.2 over 

24 hours (McDowell & Trump, 1976), and washed in 0.1-M sodium phosphate buffer, 

pH 7.2. After washed, the material was immersed in 1% phosphotungstic acid (PTA) 

– 50% of FAA (Formalin-Aceto-Alcohol) for 28 days with solution substitution each 

7 days in order to increases contrast (Hayat, 2000 modified). Material was abundantly 

washed in 0.1-M sodium phosphate buffer, pH 7.2. Samples were dehydrated in an 

acetone series and dried using the critical-point method (Gerstberger & Leins, 1978), 

with BAL-TEC, CPD 030 equipment. 

Material was mounted in a plastic sample holder for the µCT analyses via 

SkyScan 1172 (Bruker-microCT, Kontich, Belgium). Two tomographic acquisitions 

were performed and further combined to fully scan the sample. Source voltage and 

current were 74 kV and 133 µA, respectively, and no filter was applied. Exposure 

time was 1700 ms, resulting in 1840 slices with 1.9908 µm voxel size. 

Open-source FIJI/ImageJ software (Schindelin et al., 2012) was used to 

perform the 3D reconstruction, virtual sectioning, structures segmentation and volume 

calculation from the scanning data. µCT stack images were first treated with 

brightness and contrast adjustment to enhance different regions of the sample. 

However, this operation also contributed to increase noise, thus the Sigma plug-in 

(Gonzalez & Woods, 2008) noise reduction filter was applied. Sigma plug-in 

considers the grey-levels of neighboring pixels to identify and attenuate noise regions 

while preserving structure edges. Six iterations were performed using the following 

parameters: Pixel radius varying from 0.8 to 1.0; Applying pixels within 1.5 Sigmas; 

and Minimum pixel fraction varying from 0.3 to 0.75. Sigma filter smooths the noise 



 

 

36 

 

of images within a specific radius value, when performing the mean calculation of 

neighboring pixels. However, the filter only includes the adjacent pixels whose grey 

values do not vary from those of the current pixel in a given range. This range is 

given by the standard deviation of neighboring pixels within the used Sigma number. 

If the number of pixels in the range is lower than the minimum pixel fraction value, 

an average of all adjacent pixels is considered (Gonzalez & Woods, 2008). 

After contrast and noise reduction adjustments, µCT stack images were 

segmented into different structures to be individually analyzed. Segmentation Editor 

plug-in (Schindelin et al., 2012) was used to create binary masks for each structure, 

which were then exported as surfaces (STL extension). Two main masks referring to 

the solid sample tissue and the void model of inflorescence, corresponding the empty 

tank region volumes were also segmented and quantified. The corresponding area of 

both masks for each slice was assessed for determining the progressive and total 

amount of tank region compared with the solid sample material, based on the relative 

volume method for µCT characterization presented by Palombini et al. (2016). The 

method performs the sum of the values of the 2D relative area multiplied by the voxel 

size of the analysis, i.e. the thickness of the slice for each segmented section, resulting 

in the relative volume. 

 

Results 

 Synflorescence development takes place in the centre of the rosette (Figure 

1A) from the main shoot apical meristem (SAM) as well as several axillary SAMs 

subtended by bracts. The central SAM originates a main florescence (MF), whereas 

ca. 14 paraclades (Pc) bearing coflorescences (Figure 1B-C) develop in the axils of 
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large bracts arranged in a spiral-alternate phyllotaxis (Figure 1A) along an enrichment 

zone (EZ) ca. 25 mm long at anthesis (Figure 1B-C). A 3D simple model, constructed 

using exclusively the angles between paraclades obtained from µCT data captured 

this pattern. Such angles measure 142, 37° ± 13,75° (Figure 1D-E).  

 Both the MF and the Pc are composed of a variable number of lateral flowers 

spirally arranged along an indeterminate main axis. While the paracladial zone shows 

a basipetal development, the flower inception along the MF occurs in an acropetal 

spiral (Figures 1C, 2A-C), and this pattern is reproduced along each Pc. During the 

earliest developmental stages, the main florescence possesses few developed flowers 

in the axils of the basal most subtending leaves (sl), followed by many axillary 

vegetative buds (Figure 2A-C). Each paraclade has a variable number of flowers, the 

distal branches possess many developed flowers and one or two distal axillary 

vegetative buds (Figures 2D-E, G; 3A). In some distal branches the entire system can 

develop flowers (Figure 2F). The outermost paraclades, proximal and distal, do not 

develop second order axes (Fig 2D-G). In proximal branches second order axes (Pc’) 

mostly develop. Each secondary branch is also subtended by a subtending leaf (sl’) 

(Figure 3B-E), and all this system can either develop flowers (Figure 3B-C, E) or 

maintain the meristem activity in an apical vegetative meristem (Figure 3D). Flower 

primordia (fp) possess flattened apices (Figure 3C, G), thus they can be distinguished 

from vegetative meristems (vm), which have acute apices (Figure 3C, F). Through the 

whole branching system the internodes remain short (Figure 3H [a]), so that the 

synflorescence appears extremely congested. In a basipetal sequence, the branches 

become progressively flatter in an axial plane, and change from circular to elliptic 
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outline in transversal section (Figure 3H [b]). Following these changes, the bracts 

become larger and cover the flowering branches (Figure 3H [c]).  

 In the 3D reconstruction, the inflorescence elements were segmented in 

different perspectives: (a) the entire system, (b) bracts subtending paraclades that bear 

flowers (Figure 4A-B, E), (c) a void model of inflorescence corresponding to the 

empty space of inflorescence (Figure 4C); (d) the inflorescence with the void model 

(Figure 4D), and (e) the distribution of paraclades in the whole system, allowing the 

visualization of all the branch system by transparency of the bracts (Figure 4E). The 

calculated volume of the model was 0.0621 ml, corresponding to the whole solid 

tissue. The volume of the empty region, representing the tank space, was 0.15 ml, i.e., 

approximately 2.4 times higher than that of the solid tissue. 

 The solid tissue showed a constant area over the sections, and the tank space 

varies depending on the height of the sample, producing a small area at the base and 

exhibiting a progressive increase of this area towards the top of the sample (Figure 

5A). The relative area varies throughout the sample, since the percentage of plant 

material is higher in the basal region, leaving a small tank space, while towards the 

apex the relative area comprises a large percentage of empty space (tank) (Figure 5B).  

 

Discussion 

 Inflorescences of Bromeliaceae are mostly terminal, and commonly 

pseudolateral because of sympodial growth (Mez, 1934-1935; Smith & Till, 1998). 

Lateral inflorescences occur less frequently (Smith & Downs 1974, 1979). In 

Bromelioideae, despite most genera bear terminal inflorescences, both forms of 

development can rise (Foster, 1945; Mez, 1934-1935; Smith & Downs 1979; Smith & 
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Till, 1998). In the context of Troll’s typology (Troll 1964, 1969), inflorescences of 

Nidularium constitute polytelic systems, since the main axis ends in a main 

florescence, i.e. a racemose system without a terminal flower. The branching system 

below the main florescence consists of paraclades of first and second orders which 

replicate the main axis architecture, ending each in a coflorescence (Weberling, 1989; 

Rua, 1999).  

 During the development of polytelic systems, the main florescence usually 

engage a dominating control (Weberling, 1989), occurring a basipetal development of 

the paracladial zone, as described in N. innocentii. According to Smith & Till (1998), 

an acropetal flowering sequence occurs recurrently in Bromeliaceae. In fact, acropetal 

development occurs at the level of the florescences (‘racemization’ sensu Sell 1976, 

1980), whereas the synflorescence (compound inflorescence) follows a basipetal 

development. Such bi-directional development has been described elsewhere for 

Arabidopsis thaliana (L.) Heynh. (Hempel & Feldman, 1994) and seems to be a 

widely generalized pattern among polytelic synflorescences of Angiosperms 

(unpubl.).  

 There are few studies on inflorescences of Bromeliaceae (Sideris & Krauss, 

1938; Foster, 1945; Okimoto, 1948; Sousa et al., 2008; Costa et al., 2014). 

Inflorescence in Aechmea Ruiz & Pav. was described as compound with spikes as 

basic units (Sousa et al., 2008) rather than racemes such as in N. innocentii. In 

Vriesea Lindl., a typological approach was applied that showed simple inflorescences 

(i.e. florescences) to be racemes, and compound inflorescences (i.e. synflorescences) 

are heterothetic double or triple racemes (Costa et al., 2014). Therefore, inflorescence 

patterns of Aechmea and Vriesea seem to be entirely similar to that observed in N. 
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innocenti, the internode length seems to hold the final morphology of the 

inflorescence. Indeed, it is known that differential internode elongation has a dramatic 

influence on the final aspect of inflorescences that otherwise can follow identical 

branching patterns (Endress, 2010), and well-known inflorescences types such as 

racemes, spikes, umbels and capitula (i.e. basic florescences of polytelic systems) 

differ only because of allometric differences in internode elongation (Rua 1999). 

 It is a general feature among Angiosperms that each branch or flower is 

formed in the axil of a leaf. These leaves are called subtending leaves or pherophylls 

(Briggs & Johnson, 1979; Endress, 2010). The first leaves in a branch (usually one 

adaxial leaf in Monocots and two lateral ones in other Angiosperms) correspond to 

prophylls (Briggs & Johnson, 1979; Weberling, 1989). Prophylls in Monocots are 

typically adaxial and frequently two-keeled (Jacques-Félix 1988). They have 

elsewhere been interpreted as double organs composed of two phyllomes (Turpin 

1819, Ruther 1918), although such an interpretation has been questioned by several 

authors (Jacques-Félix, 1988; Choob & Mavrodiev, 2001; Choob, 2002). When 

present, the adaxial prophyll of Monocots always indicates the presence of a branch, 

but prophylls may eventually be lacking or obsolete (Jacques-Félix, 1988). Since the 

palea of Poaceae, long considered a prophyll, is currently regarded as an outer periant 

whorl (Kellogg, 2000; Reinheimer & Kellogg, 2009), the lack of prophylls in the 

floral axes seems to be a general feature among Poales (Kircher et al., 1983). 

Conversely, prophylls are usually present in inflorescence branches (Reutemann et 

al., 2012). In N. innocentii prophylls were never observed at all, neither in floral axes 

nor in inflorescence branches, suggesting a general inhibition of prophyll primordia. 

In Vriesea, Costa et al. (2014) reported prophyll occurrence “on the branch peduncle 
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facing the main axis” of inflorescences, i.e., on the base of paraclades, suggesting the 

arrest of inflorescence prophylls in axis other than the ultimate floral ones to be not 

universal among bromelioids. The question of whether such feature constitutes a 

synapomorphy of Nidularium and eventually of the entire Nidularioid genera remains 

unanswered and deserves further research. 

 

The tank-inflorescence – hypothesis on the evolution and role of water accumulation  

 Although the term ‘nidular’ inflorescence is very common in literature in 

reference to the inflorescences of the nidularioid genera (Benzing, 2000; Leme, 1997, 

1998, 2000), we propose here to call the inflorescences of N. innocentii ‘tank-

inflorescences’, considering the morphology and function of such structures.  

 Inflorescences of Bromeliaceae can be recognized by their fleshy bracts, 

usually more colorful than the petals (Smith & Till, 1998; Benzing, 2000). These 

bracts, bearing flowering branches in their axils, seem to be slightly different in non-

associated genera like Aechmea, Billbergia Thunb., Canistrum E.Morren, Guzmania 

Ruiz & Pav., and Vriesea. They are usually related to pollinator attraction, but are 

also associated to protection of flower primordia (Gardner, 1986; Benzing, 2000). The 

tank-inflorescence seems to be a syndrome associated with the simultaneous 

occurrence of several processes, since the extraordinary bract development to 

conform the tank is accompanied with non-elongation of internodes and the 

dorsiventral flattening of paraclades. 

 As described above, the flowering branches of Nidularium show a 

transversally flattened outline. Both polystichous and distichous floral arrangements 

occur in bromeliad species (Smith & Downs 1977, 1979; Costa et al., 2014). In 
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Nidularium the flower arrangement along inflorescence branches is polystichous, 

although they may appear distichous because of the flattened arrangement.  

 In Bromeliaceae, the water-impounding foliage makes the plant independent 

of the need to water capture by the root, and enables species to grow as epiphytes 

(Pittendrigh, 1948; Silvestro et al., 2014; Givnish et al., 2014). The water-impounding 

foliage appeared at least three times in Bromeliaceae evolution, occurring in 

subfamilies Brocchinioideae, Bromelioideae and Tillandsioideae. In bromelioids and 

tillandsioids, this feature is associated to high rates of diversification, and appears to 

be linked with epiphytism (Givnish et al., 2014). The reconstructed evolution of the 

water-impounding tank in Bromelioideae shows that the common ancestor of 

subfamily had a tank-less habit, and this condition is shared by the early diverging 

lineages (Shulte, Barfuss & Zizka, 2009; Silvestro et al., 2014). On the other hand, a 

tank-forming habit involving vegetative structure appeared within the core 

bromelioids and is shared by a large group in the subfamily (Silvestro et al., 2014). In 

other words, water-impounding foliage has been present in a large group in 

Bromelioideae (Silvestro et al., 2014), but only a few genera in core bromelioids 

share tank-inflorescences.  

 Nidularium innocentii comprises terrestrial and epiphytic plants, widely 

distributed in the Atlantic Forest (Smith & Downs, 1979; Leme, 2000; Flora do Brasil 

2020). Its tank-inflorescence space volume was established here as approximately 2.4 

times greater than that of plant tissues, indicating appropriate space to water reserve. 

The well-developed tank in Nidularium possibly represents a differential significance 

for water provision. Moreover, the tank-inflorescence of N. innocentii may play a 

protection role during flower development within the inflorescence. Although not 
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formally tested, it could be observed that plants in which the tank was kept dry during 

development presented injuries on final developmental stages of flowers (unpubl. 

data). In Neoregelia, maintenance during the development of submerged ovary and 

fruits may play herbivore protection of these structures (Benzing, 2000). Santos-Silva 

et al. (2017) discussed some aspects of the nidularioid inflorescence, according to the 

authors, this morphology probably evolved multiple times across de evolution of the 

tank-forming in Core Bromelioideae. The water-impounding inflorescence of 

Nidularium may represent a strategy to inflorescence protection in humid forest 

environment, sprouting out as a specialized life form in medium and low forest layers, 

as also reported for related nidularioid genera as well as for non-related genera like 

Guzmania, a tillandsioid genus (Leme, 2000). Additionally, Nogueira et al. (2015) 

described the development of ovary aerenchyma in some species of the nidularioid 

clade, including N. innocentii, referring the development of this feature to hypoxic 

conditions related to water accumulation. 

 The use of typological criterium in inflorescence analysis, not only allows a 

correct interpretation, but also enables definition of morphological characters that can 

be applied in comparative studies with a phylogenetic perspective, and is important to 

understand functional steps of the evolution of structures. The tank-inflorescence 

development seems to have occurred by combination of many evolutionary processes, 

bract overgrowth, non-elongation of the internode and paraclade flattening. In 

Bromelioideae, tank-inflorescence evolved in few groups in core bromelioid, and can 

be associated with a flower protection mechanism. 
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Figures 

 

Figure 1: Plant and inflorescence of Nidularium innocentii. A: Mature individual with 

tank-inflorescence. The arrows indicate bracts, with alternate arrangement. B: 

Dissected inflorescence showing the removed paraclades from the enrichment zone 

(EZ) and the main florescence (MF). The arrows indicate the insertion points of 

paraclades in the EZ. C: Schematic model of branched system, showing the flower 

opening in each paraclade. D: 3D schematic model highlighting the angle between 
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each paraclade. (EZ) enrichment zone; (MF) main florescence. E: top view of 3D 

schematic model of inflorescence architecture. Scale bar = 5 cm (A); 2 cm (B). 

 

Figure 2: Inflorescence of Nidularium innocentii A: Transversal section of the MF, 

the black circle indicates the apical vegetative meristem, the arrows indicate 

subtending leaves (sl). B: Polar view of µCT 3D reconstruction of the MF, showing 

flowers and some vegetative buds. C: Axial view, detail of the MF. D-E: Axial view 

of µCT 3D reconstruction showing the paraclade-bearing distal branches; arrows 

indicate vegetative buds. F-G: Transversal section of distal branches. In these 

paraclades the entire system can develop flowers (F), or maintain the meristem 

activity in an apical bud (G). Scale bar = 1 mm (A-G). 
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Figure 3: µCT 3D reconstruction and light microscopy in inflorescences of 

Nidularium innocentii. A: Lateral view of paraclades-bearing distal branches, arrows 

indicates buds. B: Lateral view of proximal branches, with buds (arrows). C-E: 

Longitudinal (C, E) and transversal (D) sections across a proximal branch, bearing 

second order axes (Pc’). F, G: Detail of longitudinal section of second order axes, 

showing the vegetative meristem (vm) in (F), and the flower primordium (fp) in (G). 

H: Illustration summarizing the tank-inflorescence development [a] internodes 

shortage; [b] branches flattening in axial plane, and shift from circular to elliptic 

outline in transversal section; [c] bracts overgrowth, becoming larger and covering the 
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flowering branches. (Pc) paraclade; (sl) subtending leaf; (b) bud. Scale bar = 1 mm 

(A-E); 500 µm (F-G). 

 

 

Figure 4: µCT 3D reconstruction of inflorescences in Nidularium innocentii. A: 

Lateral view of the entire system, bracts with axillary paraclades that bear flowers (in 

red). B: Longitudinal section of the inflorescence. C: Longitudinal view of the void 

model, corresponding to the empty space of inflorescence. D: The inflorescence with 

the void model. E: The paraclades perspective in the system, allowing the 

visualization of all branch systems by transparency of the bracts. Scale bar = 1 mm. 
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Figure 5: A: Absolute (mm2) and B: relative (%) area of the tank and the plant 

material spaces across the inflorescence of Nidularium innocentii.  
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CAPÍTULO III: Arquitetura da inflorescência nos gêneros 

nidularioides 

 

Resumo 

Na subfamília Bromelioideae, alguns gêneros chamados de nidularioides, 

compartilham algumas características morfológicas, incluindo a morfologia de suas 

inflorescências, geralmente congestas e acumulando diferentes volumes de água. 

Esses gêneros não formam um agrupamento natural, mas são reconhecidos pela 

estrutura de suas inflorescências. O objetivo desse estudo foi descrever a estrutura das 

inflorescências nos gêneros nidularioides utilizando um sistema tipológico, de modo a 

permitir uma analise comparativa entre os componentes da inflorescência. As 

inflorescências nos gêneros nidularioides são politélicas, com uma florescência 

principal e paracládios de primeira e segunda ordem na zona de ramificação, com 

exceção de N. johannis que apresenta a inflorescência simples. Em N. procerum e W. 

superba apenas a porção proximal da inflorescência apresentou paracládios de 

segunda ordem, sendo as demais ramificações eixos de primeira ordem. Não foram 

observados prófilos nos eixos florais e no eixo da inflorescência. As inflorescências 

nos gêneros nidularioides parecem ter uma íntima relação com a água, nas espécies 

com brácteas largas o escapo floral é longo permitindo o acúmulo de água, nas 

espécies com o escapo floral curto, a inflorescência se desenvolve no tanque da roseta 

foliar. O desenvolvimento das flores em contato com a água pode ter evoluído como 

um mecanismo de proteção das flores. 
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Palavras-chave: Bromelioideae; Nidularioides; arquitetura de inflorescências; 

prófilos. 

 

Introdução 

 A subfamília Bromelioideae apresenta a diversificação mais recente entre as 

subfamílias de Bromeliaceae (Givnish et al., 2007, 2011). A subfamília é bem 

distribuída na América tropical e subtropical e tem na Mata Atlântica um centro de 

diversidade com grande número de endemismos (Smith & Downs, 1979; Givnish et 

al., 2011). Embora a monofilia de Bromelioideae seja bem suportada tanto por 

caracteres morfológicos, quanto por dados moleculares (Terry et al., 1997; Givnish et 

al., 2007, 2011), as relações intra genéricas não são plenamente compreendidas 

(Evans et al., 2015; Heller et al., 2015; Santos-Silva et al., 2017). A problemática 

taxonômica decorre pela homoplasia dos caracteres morfológicos, o que dificulta a 

classificação de grupos naturais (Wanderley et al., 2007). 

 Dentre os gêneros reconhecidos pela difícil delimitação taxonômica, 

encontram-se alguns que se relacionam e são caracterizados pela morfologia de suas 

inflorescências. Estas estruturas são geralmente congestas, em forma de ninho, 

também chamadas de inflorescências nidulares (Mez, 1934-1935; Leme, 1997; 1998, 

2000; Santos-Silva et al., 2017). Esses gêneros são chamados de gêneros 

nidularioides, e embora esse agrupamento não seja recuperado em um clado em 

analises filogenéticas (Schulte et al., 2009; Silvestro et al., 2014; Evans et al., 2015; 
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Heller et al., 2015; Santos-Silva et al., 2017), a morfologia de suas inflorescências é 

característica entre as espécies que os representam. 

 A estrutura dessas inflorescências permite que diferentes volumes de água seja 

acumulado entre as brácteas, à semelhança do tanque das folhas da região vegetativa, 

sendo que em algumas espécies, como Nidularium innocentii, o tanque da 

inflorescência pode acumular até 100 mL de água (Leme, 2000). Embora o arranjo 

das inflorescências seja uma importante característica para esses gêneros, a 

arquitetura dessas inflorescências é pouco compreendida, atendo-se as descrições à 

morfologia básica, desprovida de um conceito tipológico. 

 O primeiro estudo utilizando um conceito tipológico para descrição das 

inflorescências no grupo foi feito por Nogueira et al. (2017), onde os autores 

descrevem o desenvolvimento da inflorescência em Nidularium innocentii, mostrando 

ser essa uma inflorescência politélica, i.e., o eixo principal da inflorescência não 

termina em uma flor, mas mantém sua atividade meristemática em um meristema 

apical. Os autores descrevem a inflorescência como um racemo duplo, apresentando 

uma florescência principal, e paracládios de primeira e segunda ordem, que 

reconstroem a arquitetura do eixo principal. Os autores também propõem no trabalho 

processos que podem ter ocorrido durante o desenvolvimento da inflorescência para a 

formação do tanque. De acordo com os autores o espaço para o acúmulo de água 

ocorreu pelo crescimento das brácteas cobrindo o paracládio, o não alongamento dos 

entrenós e um achatamento dos paracládios.  

 O estudo tipológico da inflorescência pode permitir que sejam traçadas 

homologias entre as estruturas da inflorescência, além de permitir inferir processos 
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que possam ter ocorrido durante a diversificação dessa estrutura (Weberling, 1965). 

Embora os gêneros nidularioides não sejam um agrupamento natural, seria possível 

que eles compartilhassem similaridades estruturais e de desenvolvimento de suas 

inflorescências, ou essa morfologia similar teve origem a partir de processos 

distintos? Este trabalho teve como objetivos analisar o desenvolvimento das 

inflorescências em representantes dos gêneros nidularioides, descrever sua 

organização utilizando um sistema tipológico, além de discutir os processos 

relacionados à diversificação dessas inflorescências nesse grupo. 

 

Material e Métodos 

Material Botânico 

 As espécies Canistrum aurantiacum, Canistropsis billbergioides, Edmundoa 

lindenii var. rosea, Nidularium procerum, Neoregelia johannis e Wittrockia superba 

foram coletadas a campo e mantidas na Coleção Viva do Laboratório de Anatomia 

Vegetal - LAVeg, do Instituto de Biociências - IB, da Universidade Federal do Rio 

Grande do Sul - UFRGS.  

 Material testemunho herborizado foi depositado no Herbário ICN do Instituto 

de Biociências (Tabela 1). 
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Referencial teórico para descrição 

 As inflorescências foram analisadas e descritas utilizando uma abordagem 

comparativa baseada em um sistema tipológico para inflorescências (Troll 1964, 1969; 

Weberling, 1965, 1989). 

 

Microscopia de luz 

 Inflorescências em estádios iniciais do desenvolvimento foram coletadas e 

dissecadas. As partes das inflorescências foram imersas em solução fixadora contendo 

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

O material foi lavado em tampão fosfato de sódio 0,1 M, pH 7,2, e desidratado 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, e corados com Azul de Toluídina O, 

pH 4.4 (Feder & O’Brien, 1968). A análise e o registro das imagens foram realizadas 

em microscópio Leica DMR com câmera digital AxionCam HRC Zeiss através do 

programa de captura de imagens Axionvision SE 64 v. 4.9.1. 
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Resultados 

 O desenvolvimento da inflorescência ocorre no centro da roseta (Fig. 1A-F; 

2A-F). A partir de um meristema apical forma-se a florescência principal (FP) (Fig. 

3A) e exceto em N. johannis, paracládios portando coflorescências (CoF) se formam a 

partir de gemas axilares (Figs. 3A-F; 4A-C, E, F). Em Neoregelia johannis a 

inflorescência é simples, não sendo formados ramificações laterais (Figs. 1E; 3D), as 

brácteas são estreitas e alongadas com arranjo espiralado e portando uma flor na axila 

de cada bráctea (Fig. 2D; 3D). Em C. billbergioides, C. aurantiacum, E. lindenii, N. 

procerum e W. superba, tanto a florescência principal quanto os paracládios são 

compostos por flores laterais dispostas em espiral ao longo de um eixo principal 

indeterminado (Fig. 3A-C, E-F). Em todas as espécies analisadas o desenvolvimento 

da inflorescência é basípeto (Figs. 3A-F; 4A, C, F), enquanto o desenvolvimento das 

flores ao longo do paracládio é acrópeto em C. billbergioides, C. aurantiacum, E. 

lindenii, N. procerum e W. superba (Fig. 3A-C, E-F). 

 Com exceção de C. aurantiacum, nas demais espécies com inflorescência 

composta, os paracládios distais não apresentam eixos de segunda ordem (Fig. 3A, C, 

E-F). N. procerum e W. superba apresentaram paracládios de segunda ordem apenas 

na porção proximal da sinflorescência (Fig. 3E-F), C. aurantiacum apresentou 

ramificações de segunda ordem ao longo de toda a zona de ramificação da 

inflorescência (Fig. 3B), enquanto C. billbergiodes e E. lindenii apresentaram 

ramificações de segunda ordem ao longo de quase toda a sinflorescência, com 

exceção da porção distal (Fig. 3A, C). 
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 Em todas as espécies que apresentaram ramificações de segunda ordem, essas 

ramificações apresentam, assim como na florescência principal uma gema apical (Fig. 

3A-C, 5F). 

 Não foram observados prófilos. Cada paracládio é subtendido por uma bráctea 

(Figs. 3A-F; 4A, C, F-G; 5A, C), assim como cada flor também tem uma bráctea que 

a subtende (Figs. 3A-F; 4G; 5E-F). As brácteas que portam os paracládios são largas e 

cobrem o paracládio em C. billbergioides (Fig. 4A-B), C. aurantiacum (Fig. 4D), E. 

lindenii (Fig. 4C), e N. procerum (Fig. 5A), e são estreitas e longas em N. johannis e 

W. superba (Figs. 4G; 5C). 

 O escapo floral apresentou tamanho variável entre as espécies, sendo alongado 

em C. billbergioides (Fig. 2A), C. aurantiacum (Fig. 2B), E. lindenii (Fig. 2C) e N. 

procerum (Fig. 2E) e curto em N. johannis (Fig. 2D) e W. superba (Fig. 2F). 

 As espécies E. lindenii e W. superba apresentaram um eixo sustentando o 

paracládio, ou o eixo do paracládio (ep) (Fig. 4E, G), enquanto nas demais espécies o 

paracládio é séssil (Figs. 4A; 5A). Em E. lindenii o paracládio e a bráctea que o 

subtende apresenta-se fusionadas (Fig. 4E). 

 Os caracteres observados estão sumarizados na tabela 2. 

 

Discussão 

 As espécies analisadas nesse trabalho apresentaram inflorescências politélicas, 

ou seja, a estrutura da inflorescência é um racemo, sendo o eixo principal a 

florescência principal, e na maior parte dos gêneros, paracládios laterais de primeira e 

segunda ordem. Dentre os gêneros analisados a inflorescência de N. johannis constitui 
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um racemo simples, ao passo que nos demais gêneros a inflorescência é um racemo 

composto, com a zona de ramificação abaixo da florescência principal sendo 

composta por paracládios de primeira e segunda ordem, cada um deles reconstruindo 

a estrutura da florescência principal. De acordo com Remizowa et al. (2013) 

inflorescências racemosas representam a condição plesiomórfica em 

monocotiledôneas, estando presente em grande parte das linhagens cedo divergentes, 

como Acorus, grupo irmão das demais monocotiledôneas (APG III, 2009). Na 

subfamília Bromelioideae, as inflorescências são politélicas, podendo ocorrer 

diferentes sistemas de inflorescências. Sousa et al. (2008) descrevem o padrão de 

inflorescências para Aechmea subg. Chevaliera, ocorrendo espigas nas inflorescências 

simples, e racemos de espigas e inflorescências capituliformes nas inflorescências 

compostas. Nogueira et al. (2017) descrevem o desenvolvimento da inflorescência em 

N. innocentii como racemo duplo. Da mesma forma, racemos heterotéticos duplos 

também são descritos para algumas espécies de Vriesea (Costa et al., 2014). Embora 

morfologicamente distintos, Nogueira et al. (2017) já discutem a relação entre o 

racemo duplo de Nidularium innocentii com os racemos de Vriesea descritos por 

Costa et al. (2014), de acordo com os autores o crescimento das brácteas acima dos 

paracládios, juntamente com o não alongamento dos entrenós e o achatamento 

dorsiventral dos paracládios contribuíram para distanciar as duas morfologias, em N. 

innocentii extremamente congesta e em Vriesea a inflorescência é laxa, com uma 

morfologia racemosa 

 Embora cada estrutura na sinflorescência apresente uma bráctea que a 

subtende não foram observados prófilos. Os prófilos correspondem à primeira folha 

em uma ramificação, geralmente uma em monocotiledôneas (Briggs & Johnson, 1979; 
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Weberling, 1989). Em N. innocentii, Nogueira et al. (2017) também não observaram 

prófilos, tanto nos eixos florais quanto nos eixos da inflorescência. Os autores 

discutem se essa seria uma característica exclusiva do grupo ou seria compartilhada 

pelos demais gêneros nidularioides. Nesse trabalho podemos observar que os gêneros 

nidularioides compartilham a ausência de prófilos, o que pode corroborar a idéia de 

que essa estrutura foi perdida nas inflorescências do grupo. 

 O grau de ramificação da inflorescência foi uma característica distinta entre os 

gêneros, em N. procerum e W. superba apenas os paracládios proximais apresentaram 

ramificações de segunda ordem. Ao passo que, em C. billbergioides, C. aurantiacum 

e E. lindenii a inflorescência apresentou ao longo de quase toda zona de ramificação 

paracládios de primeira e segunda ordem. Guarise & Vegetti (2008) descrevem alguns 

dos processos responsáveis pela diversificação das inflorescências em Cyperaceae; de 

acordo com os autores processos como a homogeneização estariam relacionados com 

a diversificação dessa estrutura, i. e. quando os ramos laterais consecutivos passam a 

apresentar os mesmos graus de ramificação (Troll, 1964; Weberling, 1989). 

 Diferentes autores tratam da relação da morfologia das inflorescências nos 

gêneros nidularioides com a água (Benzing, 2000; Leme, 1997, 1998, 2000; Nogueira 

et al., 2017), no entanto, ocorrem particularidades nessa relação. Nas espécies que 

apresentam o escapo longo, como Canistropsis, Canistrum, Edmundoa e Nidularium 

as brácteas da inflorescência são largas, de maneira geral crescendo e cobrindo todo o 

paracládio. Nessas espécies, assim como em N. innocentii, essas brácteas largas 

servem para o armazenamento de água. Diferentemente, nas espécies com o escapo 

curto, como observado em N. johannis e W. superba as brácteas da inflorescência são 

mais estreitas sendo pouco menores do que o paracládio ou do que a própria flor em N. 
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johannis. A presença de um escapo floral curto mantém essas inflorescências 

submersas dentro do tanque foliar, permitindo que mesmo com brácteas 

morfologicamente pouco habilitadas para o armazenamento de água essas 

inflorescências estejam sempre em contato com a água.  

 O armazenamento de água na inflorescência em N. innocentii parece 

desempenhar um papel importante durante o desenvolvimento das flores. Nogueira et 

al. (2017) afirmam que em inflorescências mantidas secas durante todo o seu 

desenvolvimento as flores podem apresentar flores mal desenvolvidas em estádios 

finais do desenvolvimento. Nesse mesmo sentido, em Neoregelia o desenvolvimento 

do ovário e dos frutos submersos parece estar relacionado com a proteção dessas 

estruturas contra herbívoros (Benzing, 2000).   

 A presença de uma inflorescência com uma relação tão estreita com a água, é 

comum para os gêneros nidularioides, embora a evolução dessa estrutura nesse grupo 

não parece ter tido a mesma origem. Santos-Silva et al. (2017) discutem a evolução 

dessa estrutura em gêneros nidularioides, e de acordo com os autores provavelmente 

essa estrutura apareceu diversas vezes durante a evolução das core Bromelioideae que 

apresentam tanque na roseta foliar. 

 Os gêneros nidularioides não correspondem a um agrupamento natural, ou seja, 

a origem de cada linhagem parece ter sido distinta, como mostram diversos trabalhos 

filogenéticos (Schulte et al., 2009; Silvestro et al., 2014; Evans et al., 2015; Heller et 

al., 2015; Santos-Silva et al., 2017), no entanto diversas características morfológicas 

da inflorescência os aproximam, tanto pela morfologia geral, com a inflorescência 

congesta formando um tanque em algumas espécies, ou mesmo submersas dentro do 

tanque foliar, quanto por características na arquitetura das inflorescências, como 



 

 

67 

 

sendo racemos ou racemos duplos, sem a presença de prófilos e com ramos proximais 

homogeneizados.  

 O estudo da arquitetura da inflorescência nos gêneros nidularioides mostrou a 

real morfologia dessa estrutura no grupo, não mais sendo feitas descrições com base 

na morfologia básica. Além disso, as descrições feitas à luz de um sistema tipológico 

para as peças da inflorescência, permite que em estudos futuros possam ser traçados 

hipóteses primárias sobre homologias entre essas estruturas, até então descritas com 

base na morfologia básica e desprovidas de um conceito tipológico. 
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Figuras 

 

Figura 1: Aspectos gerais das espécies analisadas. A: Canistropsis billbergioides. B: 

Canistrum aurantiacum. C: Edmundoa lindenii. D: Nidularium procerum. E: 

Neoregelia johannis. F: Wittrockia superba. Barras = 5 cm.  
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Figura 2: Detalhe das inflorescências das espécies analisadas, as setas indicam as 

brácteas. A: Canistropsis billbergioides. B: Canistrum aurantiacum. C: Edmundoa 

lindenii. D: Nidularium procerum. E: Neoregelia johannis. F: Wittrockia superba. 

Barras = 5 cm.  
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Figura 3: Modelo esquemático das inflorescências nas espécies analisadas. As setas 

no ápice de cada ramificação indica a presença de um meristema apical. Os dois 

traços paralelos interrompendo os eixos, indicam que esse eixo/ramificação foi 

abreviado para a representação. As bolinhas pretas representam as flores, onde o 
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tamanho de cada uma delas indica o sentido de desenvolvimento ao longo do eixo. 

(FP) florescência principal (Pc) Paracládio (Pc’) Paracládio de segunda ordem.  

 

Figura 4: Detalhes das inflorescências e peças florais. A-B Canistropsis 

billbergioides. A: Inflorescência dissecada mostrando a florescência principal e os 

paracládios, os números abaixo de cada paracládio indicam sua ordem ao longo do 

eixo principal da inflorescência, acima de cada paracládio está sua bráctea 
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subtendente. B: Seção transversal de um paracládio. C: seção transversal de um 

paracládio em Canistrum aurantiacum. D-E Edmundoa lindenii. D: Inflorescência 

dissecada mostrando a florescência principal e os paracládios, os números abaixo de 

cada paracládio indicam sua ordem ao longo do eixo principal da inflorescência. As 

brácteas são fusionadas aos paracládios e diminuem de tamanho nos eixos distais se 

tornando diminutas. E: Detalhe de um paracládio com a bráctea que o subtende. A 

seta indica o eixo do paracládio (ep). F-G Wittrockia superba. F: Inflorescência 

dissecada mostrando a florescência principal e a zona paracladial. G: Detalhe de um 

paracládio proximal, com um paracládio de segunda ordem, mostrando a bráctea que 

subtende o paracládio e a bráctea que subtende a flor. (FP) Florescência principal, (bf) 

Botão floral, (b) bráctea, (ep) eixo do paracládio. Barra de escala = 5cm (A, D-G); = 

1mm (B-C).  
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Figura 5: Detalhes das inflorescências e peças florais. A: Inflorescência dissecada 

mostrando a florescência principal e a zona paracladial em Nidularium procerum. B-

C Wittrockia superba. B: Corte transversal da florescência principal mostrando os 
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botões florais e suas brácteas. C: Detalhe da estrutura da sinflorescência, mostrando 

um paracládio com um curto pedicelo (seta) e sua bráctea. D: Corte transversal de um 

paracládio em Nidularium procerum. E: Seção transversal de um paracládio de 

Wittrockia superba. F: Seção transversal de um paracládio em Canistropsis 

billbergioides. (FP) Florescência principal, (bf) Botão floral, (b) bráctea, (GA) Gema 

apical. Barra de escala = 5cm (A, C); = 2cm (B); 1 mm (D-F). 
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Tabelas 

Tabela 1: Dados sobre o material botânico. 

Táxon  Número de Registro 

Canistrum aurantiacum ICN: 181211 

Canistropsis billbergioides CV 254, CV 90 

Edmundoa lindenii ICN: 185361 

Nidularium procerum CV: 757 

Neoregelia johannis ICN: 190908 

Wittrockia superba ICN: 190904 
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Tabela 2: Caracteres relativos a inflorescência nos gêneros analisados. 

 

Caracteres/Espécies Canistropsis 
billbergioides 

Canistrum 
aurantiacum 

Edmundoa 
lindenii 

Nidularium 
innocentii 

Neoregelia 
johannis 

Wittrockia 
superba 

Inflorescência terminal: 
ausente = 0; presente = 1 1 1 1 1 1 1 

Racemo simples = 0; racemo 
composto = 1 

1 1 1 1 0 1 
Paracládios distais com eixos 
de segunda ordem: ausente = 

0; presente = 1 0 1 0 0 0 0 

Prófilos: ausente = 0; 
presente = 1 

0 0 0 0 0 0 
Brácteas florais largas = 0; 

estreitas = 1 0 0 0 0 1 1 
Inflorescência acima da 

roseta foliar = 0, 
inflorescência dentro da 

roseta foliar = 1 0 0 0 0 1 1 
Escapo floral curto = 0; longo 

= 1 0 0 0 0 1 1 

Paracládio séssil = 0; 
paracládio não séssil = 1 0 0 1 0 0 1 
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CAPÍTULO IV: Considerações Finais 

Neste trabalho foram observados diferentes aspectos das inflorescências nos 

gêneros nidulariodes, sua morfologia congesta levou por muito tempo descrições 

desprovidas de um conceito tipológico, o que dificulta que sejam traçadas homologias 

entre as estruturas. Nesse trabalho as descrições feitas utilizando o sistema tipológico 

de Troll (1964, 1969) e Weberling (1965, 1989) mostraram que as inflorescências nos 

gêneros são politélicas. Em Neoregelia johannis a inflorescência simples é composta 

apenas pela florescência principal com flores laterais em um eixo indeterminado, ao 

passo que nas demais espécies representando os demais gêneros nidularioides as 

inflorescências são racemos duplos com uma florescência principal e paracládios 

laterais de primeira e de segunda ordem. Uma característica importante observada 

nesse trabalho foi a ausência de prófilos tanto no eixo floral quanto no eixo da 

inflorescência, essa característica que parece ser uma sinapomorfia para os gêneros 

nidulariodes, desperta a curiosidade de que se em outros membros de Bromelioideae 

ou até mesmo de Bromeliaceae essa característica também não tenha se perdido. Essa 

é uma importante característica para ser analisada em trabalhos futuros. A utilização 

da microtomografia computadorizada como ferramenta para as analises mostrou um 

novo panorama para a morfologia e anatomia vegetal, com a possibilidade de 

visualização 3D da amostra vegetal sem a necessidade de dissecar, e ainda 

possibilitando medições como foi feito o cálculo do volume do tanque da 

inflorescência em Nidularium innocentii. 

 A relação da água com os gêneros nidularioides é levantada por diferentes 

autores, nesse trabalho além da descrição do tanque da inflorescência em N. 
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innocentii também foi observado que os demais gêneros apresentaram diferentes 

estratégias para manutenção de suas flores em contato com a água. Em espécies com 

as brácteas largas formando uma estrutura similar a uma cisterna, o escapo floral é 

longo, permitindo que as flores se desenvolvam em contato com a água acumulada 

nessas brácteas, ao passo que em espécies com o escapo floral curto, as brácteas são 

estreitas, no entanto a inflorescência se desenvolve submersa no tanque da roseta 

foliar. Esse mecanismo de desenvolver as peças florais dentro da água pode ser um 

mecanismo de proteção dessas flores. 

 Por fim, este trabalho permitiu utilizar desde a literatura clássica até a atual 

para descrição da arquitetura das inflorescências, aliadas a tecnologias tradicionais 

como a microscopia de luz, em conjunto com tecnologia atuais, como a 

microtomografia computarizada de Raios-X, permitindo tanto as descrições quanto 

cálculos e medições do material vegetal. Dessa forma, em trabalhos futuros assim 

como foi feito nesse trabalho, o estudo da inflorescência em outros membros da 

subfamília Bromelioideae e também da família Bromeliaceae podem mostrar outras 

perspectivas das inflorescências nesse grupo de plantas, com inflorescências tão 

diversas. 
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(Bromeliaceae): three-dimensional model and 
development

FERNANDA M. NOGUEIRA1, SOFIA A. KUHN1, FELIPE L. PALOMBINI2,  
GABRIEL H. RUA3, AVACIR C. ANDRELLO4, CARLOS ROBERTO APPOLONI4 and  
JORGE E. A. MARIATH1*

1Laboratory of Plant Anatomy LAVeg, Institute of Biosciences, Department of Botany, Federal University 
of Rio Grande do Sul (UFRGS), Av. Bento Gonçalves, 9500, Porto Alegre, RS, Brazil
2Laboratory of Design and Material Selection LdSM, Federal University of Rio Grande do Sul (UFRGS), 
Av. Osvaldo Aranha 99/604, 90033-190, Porto Alegre, RS, Brazil
3Universidad de Buenos Aires, Facultad de Agronomía, Cátedra de Botánica Sistemática, Avenida San 
Martín 4453, C1417DSE, Buenos Aires, Argentina
4Applied Nuclear Physics Laboratory, Londrina State University (UEL), Rod. Celso Garcia Cid, Km 380, 
Londrina, PR, Brazil

Received 8 March 2017; revised 30 May 2017; accepted for publication 11 August 2017

In Nidularium, inflorescence branches are subtended by large floral bracts, in which water accumulates. The branch-
ing pattern is obscured because their internodes remain short, hampering their interpretation. This study focuses 
on the development of the inflorescence in N. innocentii, combining different approaches in order to understand 
its architecture and summarize it in a three-dimensional (3D) model. We also present the interpretation of tank-
inflorescence development, recognizing the processes that have taken place in the evolution of this structure in this 
group. The inflorescence was typified based on Troll’s and Weberling’s systems. Development was studied using light 
microscopy and X-ray microcomputed tomography. The system is polytelic; the main axis ends in the main flores-
cence and bears lateral paraclades with coflorescences. Each lateral branch develops in the axil of a bract, which is 
large and displays alternate arrangement. No prophylls were observed in the system. In the 3D reconstruction, the 
volume of the model was calculated. The volume of the empty region is c. 2.4 times higher than the plant material. 
Tank-inflorescence development seems to have occurred by the combination of three processes: bract disposition and 
its overgrowth; failure in internode elongation; and paraclade flattening. The tank-inflorescence evolved in a few 
groups of core bromelioids, and may be associated with floral protection.

ADDITIONAL KEYWORDS: Bromelioideae – nidularioids – inflorescence architecture - X-ray microcomputed 
tomography (μCT).

INTRODUCTION

An inflorescence is usually defined as a shoot system in 
which flowers develop (Troll, 1964). A wide diversity of 
inflorescence patterns is exhibited by the angiosperms 
(Weberling, 1965) as a result of different combinations 
of developmental events. Simple observation of mature 

structures is frequently insufficient for a proper under-
standing of inflorescence morphology, resulting in a 
problem that requires more sophisticated analytical 
tools. Comparative typological analysis has proved to 
be a powerful approach for generating primary homol-
ogy hypotheses. In this sense, descriptions based on 
Troll’s (1964, 1969) and Weberling’s (1989) systems, 
which consider the branch systems and the position 
of each structural unit within the inflorescence as a 
whole (Weberling, 1965), are accurate and reliable 
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