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Seção: Ecologia Vegetal

 O PAPEL DE Vriesea friburgensis Mez (BROMELIACEAE) COMO FACILITADORA DE 
ESPÉCIES VEGETAIS DA RESTINGA
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Tânia Tarabini CASTELLANI 
 

A facilitação é um processo de interação positiva no qual as espécies que conseguem tolerar as condições 
extremas de um ambiente propiciam um microhabitat adequado para as menos tolerantes. A bromélia Vrie-
sea friburgensis possui características de uma planta-berçário, disponibilizando água e nutrientes armaze-
nados dentro de suas rosetas formadoras de tanques, além de aumentar a qualidade nutricional do solo. 
Assim, verificou-se o potencial de V. friburgensis como facilitadora de espécies vegetais da restinga, compa-
rando esta interação em vegetação aberta (herbácea/subarbustiva) e fechada (arbustiva/arbórea), em três 
localidades da Ilha de Santa Catarina, SC. Para isso, em cada tipo vegetacional, foram coletadas plântulas 
associadas (dentro e sob os tanques) e não associadas (parcelas adjacentes de 0,5 x 0,5 m) às bromélias, 
amostradas de forma sistemática em transectos paralelos. As plântulas coletadas foram quantificadas e 
medidas quanto à altura. De modo geral, a quantidade de plântulas foi menor na vegetação aberta. Nesta 
vegetação, houve diferenças na quantidade de plântulas encontradas associadas à bromélia e nas áreas 
adjacentes, sendo maior fora dos tanques das bromélia. Na vegetação fechada, a quantidade de plântulas 
encontradas associadas ou não à bromélia não diferiu significativamente. Em relação ao tamanho das plân-
tulas, as associadas à bromélia apresentaram alturas significativamente maiores do que as plântulas das 
áreas adjacentes. Este padrão foi observado nos dois tipos de vegetação. Podemos verificar que, apesar da 
quantidade de plântulas das áreas adjacentes ser maior (vegetação aberta) ou igual (vegetação fechada) à 
quantidade de plântulas associadas à bromélia, estas apresentaram alturas maiores quando associadas à 
bromélia. Estes resultados podem ser evidências de que a bromélia possa estar contribuindo com o desen-
volvimento das mesmas, e assim, atuando como facilitadora de espécies vegetais destas restingas.
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