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Nas restingas algumas espécies de bromélias-tanque são consideradas como “nurse-plants“
(plantas-berçário)  por  sua  interação  positiva  com  o  ambiente  através  armazenamento  de
água  e  nutrientes  no  interior  de  sua  roseta  facilitar  a  germinação  e  desenvolvimento  de
outras  espécies  de  plantas.  No  Extremo  Sul  da  Bahia,  o  município  de  Caravelas  possui
populações  muito  pontuais  da  espécie  de  bromélia-tanque  Vriesea  neoglutinosa  em  sua
restinga.  No  entanto,  não  existem  informações  sobre  essas  espécies  nesta  região.  Este
estudo  foi  realizado  com  o  objetivo  de  descrever  a  composição  estrutural  da  espécie  V.
neoglutinosa  na  Restinga  Arbustiva  de  Moitas  em  Caravelas.  Os  objetivos  específicos
foram: identificar  o  habito  e  o  substrato  preferencial  da espécie;  analisar  e  caracterizar  o
padrão de distribuição da mesma nesta  área de restinga;  quantificar  o  volume do cone,  a
área  de  abertura  foliar  e  a  média  de  água  armazenada  pela  roseta  desta  espécie.  Para
amostragem estrutural da população utilizou-se o método de parcelas, totalizando 0,52 ha
de  área  amostrada.  Os  resultados  indicaram  que  V.  neoglutinosa  apresenta  padrão  de
distribuição espacial do tipo agregado, tendo hábito predominantemente terrestre e o solo
da borda ou do interior das moitas como locais preferenciais para o seu estabelecimento.
Armazena um volume médio de 764,4 (mL/roseta) de água por roseta. O volume médio do
cone da espécie é de 2702,70 (cm3/roseta) e a área foliar média de abertura do ramete é de
3271,96  (cm²/roseta).  Verificaram-se  correlações  positivas  entre  a  área  de  abertura  e  o
volume do cone da roseta e entre o volume do cone e a altura da roseta. Esse resultado é
similar  com  outros  estudos  realizados  no  país.  A  presença  das  populações  da
bromélia-tanque V. neoglutinosa na restinga de Caravelas-BA pode indicar uma complexa
relação  planta-ambiente,  em  termos  de  disponibilidade  de  água,  nutrientes  e  abrigo  para
outras espécies vegetais e animais. Fato a ser analisado futuramente. 
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