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A Planície Costeira do Rio Grande do Sul é representada por matas de restinga (palustres e 
arenosas) e banhados. A fim de contribuir com o conhecimento ecológico da região, o 
objetivo deste trabalho foi verificar a presença de epífitas em Erythrina crista-galli L. e Ficus 
sp. em três gradientes florestais ao longo da BR 392 no município de Rio Grande. Foram 
realizadas saídas diárias entre março e abril de 2008, por uma faixa de 40m, a partir da 
estrada, com 100m de comprimento, em três áreas de amostragem: Banhado-do-Vinte-e-
Cinco, Capão Seco e Domingos Petroline. As epífitas foram identificadas e catalogadas em 
um banco de dados; foi utilizado o teste de Mann-
diferenças de riqueza de espécies entre as áreas. Por ser mais predominante em ambientes 
alagadiços, E. cristagalli L. se destacou quanto à riqueza de epífitas quando comparada a 
Ficus sp. Foram encontradas 15 espécies de epífitas - Aechmea recurvata (Klotzsch) L.B. 
Sm.,Tillandsia aeranthos (Loisel.) L.B. Smith, T. geminiflora Brogn., T. usneoides Linn., 
Vriesea gigantea (Mart. ex Schult. f.) Mez., V. friburgensis Mez., Cattleya intermedia R. 
Grah., Campylocentrum aromaticum Barb. Rodr., Oncidium ciliatum Lindl., O. pumilum 
Lindl., Pleurothallis smithiana Lindl., Rhipsalis lumbricoides (Lem.) Lem., Peperomia sp 
Miq., P. tetraphylla (G. Forst.) Hook. & Arn. e P. catharinae. - pertencentes a quatro 
famílias. A família Piperaceae só ocorreu em D. Petroline. A riqueza de Cactaceae (100%) e 
Orquidaceae (60%) foi igual para o Banhado-do-Vinte-e-Cinco e D. Petroline. Quanto a 
Bromeliaceae, D. Petrolini (100%) apresentou uma riqueza maior que o Banhado-do-Vinte-e-
Cinco (50%). Capão Seco, área já bastante diferenciada quanto a sua formação florestal, 
apresentou apenas duas das quatro famílias estudadas – Bromeliaceae (50%) e Orquidaceae 
(80%). Apesar disso não houve diferença significativa de riqueza de espécies entre as áreas 
(p> 0,05). A maior riqueza de epífitas em D. Petroline se justifica pela maior cobertura 
arbórea, enquanto o Banhado-do-Vinte-e-Cinco, com vegetação arbórea esparsa, é ainda um 
ambiente bem preservado, justificando suas semelhanças com D. Petroline. Apesar de não 
haver diferenças significativas entre as áreas, concluiu-se que a riqueza de epífitos vasculares 
diminui proporcionalmente à alteração da vegetação. 

Palavras-Chave: Epífitas, Mata de Restinga, Planície Costeira 

4/303




