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Uma das atribuições da Fundação do Meio Ambiente de
Nova Veneza (FUNDAVE) é monitorar e conservar a fauna
e a flora existentes no município. Dentre as plantas mais
comuns da flora de Nova Veneza, podemos destacar as
bromélias. Seja em ambientes naturais ou nos jardins dos
moradores, as diversas espécies da família Bromeliaceae
estão presentes, esbanjando exuberância com suas folhas
e flores de diversos formatos e cores. As bromélias
possuem grande relevância ecológica, uma vez que
servem de abrigo e local de reprodução para diversos
animais, como sapos e insetos, e também são indicadoras
da qualidade das florestas. No Parque Natural Municipal
Xokleng, uma Unidade de Conservação (UC) de 3,4 ha
localizada no Bairro Bortoluzzi, não é diferente. Ao
adentrar a área do Parque, é possível perceber a presença
de bromélias de diversas espécies em toda a extensão da
UC. Nesse sentido, a segunda edição da série
"Biodiversidade de Nova Veneza" tem o objetivo de
apresentar as espécies de bromélias encontradas até o
momento no Parque Xokleng. As informações contidas
nesta cartilha foram obtidas através de observações
realizadas por biólogos e pela equipe da FUNDAVE.

Júlia Gava Sandrini
FUNDAVE
Fevereiro de 2022

APRESENTAÇÃO
1



O Parque Natural Municipal Xokleng (PNMX), situado em
Nova Veneza, região sul de Santa Catarina, é uma Unidade de
Conservação de proteção integral criada através da Lei
Municipal nº 2.818, de 4 de setembro de 2020, por iniciativa do
poder público municipal e da FUNDAVE. O mesmo possui
3,42 hectares de vegetação nativa do tipo Floresta Ombrófila
Densa Submontana e fica localizado no Bairro Bortoluzzi. Essa
UC foi criada com o objetivo de preservar uma área de Mata
Atlântica, sua biodiversidade e seus serviços ecossistêmicos
na zona urbana do município, fornecendo também um espaço
para desenvolvimento de atividades ambientais e
socioculturais, de pesquisas científicas  e de lazer.

PARQUE NATURAL MUNICIPAL XOKLENG
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Aechmea nudicaulis

(C) Gustavo Plucenio (esquerda superior), João Paulo Gava Just (esquerda inferior) e
Júlia Gava Sandrini (direita)
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Espécie de médio porte, possui espinhos em suas folhas e inflorescência
com cores vermelha e amarela chamativas. No PNMX é encontrada
próxima à borda da floresta e em locais com alta incidência luminosa.



(C) João Paulo Gava Just (esquerda) e Luís Adriano Funez (direita)

Billbergia zebrina
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Espécie de grande porte, possui pequenos espinhos, manchas e listras
brancas em suas folhas. No PNMX é encontrada utilizando árvores como
suporte na floresta.



(C) João Paulo Gava Just (superior), Luís Adriano Funez (esquerda inferior) e Victor
Farjalla Pontes (direita inferior)

Tillandsia geminiflora
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Espécie de pequeno porte, comumente encontrada em Nova Veneza e no
PNMX. Possui folhas numerosas que podem apresentar coloração
acinzentada e inflorescência em tons de rosa. 



(C) João Paulo Gava Just

Tillandsia stricta
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Espécie de pequeno porte, comumente encontrada em Nova Veneza e no
PNMX. Possui folhas numerosas que podem apresentar coloração
acinzentada e inflorescência com tons de rosa e azul em sua composição.
Pode ser encontrada sozinha ou formando agrupamentos.



(C) Júlia Gava Sandrini (superior) e Luís Adriano Funez (inferior)

Tillandsia usneoides
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Espécie popularmente conhecida como "barba-de-velho", possui forma
pendente, podendo formar conjuntos grandes e densos. No PNMX pode
ser encontrada tanto na borda como no interior da floresta.



(C) João Paulo Gava Just 

Vriesea carinata
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Espécie de médio porte, possui inflorescência com as cores vermelha e
amarela bem evidentes. Os indivíduos desta espécie podem ser
encontrados de forma solitária ou formando pequenos agrupamentos em
árvores ou no solo das florestas.



(C) João Paulo Gava Just (superiores) e Júlia Gava Sandrini (inferior)

Vriesea flammea
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Espécie de médio porte, possui inflorescência com coloração avermelhada.
Os indivíduos desta espécie podem ser encontrados de forma solitária ou
formando grandes agrupamentos.



(C) João Paulo Gava Just

Vriesea gigantea
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Espécie de grande porte, sendo a maior encontrada no PNMX. Possui
inflorescência com coloração em sua maior parte verde e amarela pálida.
No PNMX pode ser encontrada em árvores ao longo da trilha, em área
aberta e no interior da floresta.



(C) João Paulo Gava Just (superior) e Luís Adriano Funez (inferior)

Vriesea incurvata
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Espécie de médio porte, possui inflorescência ereta vermelha, destacando-
se na floresta em sua época de floração. Pode ser encontrada de forma
solitária ou formando agrupamentos.



(C) Júlia Gava Sandrini (esquerda) e Victor Farjalla Pontes (direita)

Vriesea philippocoburgii
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Espécie de grande porte, podendo ser terrícola ou epífita (apoiando-se em
árvores). Possui inflorescência grande, comprida e ereta, com coloração
vermelha e amarelada.



(C) João Paulo Gava Just 

Vriesea platzmannii
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Espécie observada em ambientes úmidos do PNMX, possui inflorescência
com coloração amarela e roxa escura. Naturalmente rara.



(C) Júlia Gava Sandrini

Vriesea rodigasiana
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Espécie de médio porte. Possui inflorescência com coloração amarela e
avermelhada. No PNMX pode ser encontrada em grande quantidade
apoiando-se em árvores ao longo da trilha. 



(C) Júlia Gava Sandrini (esquerda superior) e João Paulo Gava Just (esquerda
inferior e direita)

Vriesea vagans
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Espécie de médio porte, podendo ser encontrada em forma de
agrupamentos e especialmente na copa das árvores. Sua inflorescência
possui coloração vermelha e amarela. Apresenta coloração vinácea na
base de suas folhas, que diminui em direção à porção média das mesmas. 



As bromélias, assim como outros componentes da flora
nativa, desempenham papéis importantes no ambiente.
Por isso, ao retirar indivíduos das espécies apresentadas
nesta cartilha da natureza, você estará causando danos ao
ecossistema ali presente. É importante ressaltar que
realizar o manejo de espécies da flora sem autorização
ambiental do órgão competente é crime de acordo com a
Lei Federal n° 9.605/98.

Ao encontrar uma bromélia com toda a exuberância de sua
floração na natureza, aproveite para registrar o momento
com fotos e postar na internet, para que todos possam ver
e compartilhar a beleza destas espécies vegetais! 

NÃO RETIRE BROMÉLIAS DA NATUREZA!
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