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Seção: Ecologia Vegetal

MEDIDAS MICROCLIMÁTICAS E SOBREVIVÊNCIA DE PLÂNTULAS DE CARDEIRO EM 
CONDIÇÕES SIMULADAS DE “FACILITAÇÃO”
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Em ambientes adversos, como no ecossistema de restinga, o estabelecimento de muitas plantas depende 
da interação com espécies facilitadoras. Neste sentido, espécies da Família Cactaceae têm sido utilizadas 
em estudos visando uma maior compreensão do mecanismo da facilitação. O objetivo deste estudo foi 
avaliar a sobrevivência de plântulas de “cardeiro” [Pilosocereus arrabidae (Lem.) Byles & Rowley (CACTA-
CEAE)], em diferentes microssítios de regeneração. Para isso, recipientes contendo plântulas desta espécie 
foram colocados em moitas da restinga, nos seguintes microssítios de regeneração: “areia nua”, “borda da 
moita” e “centro da moita”. Avaliações de sobrevivência de plântulas foram feitas mensalmente. Medições 
de temperatura do solo, quantidade e qualidade de luz foram realizadas nos mesmos microssítios citados. 
No primeiro mês de avaliação, houve decréscimo significativo na sobrevivência de plântulas nos microssítios 
areia nua e borda. Na condição “centro da moita” a sobrevivência se manteve elevada. As variáveis microcli-
máticas foram distintas nos três microssítios avaliados e teve alta correlação com as taxas de sobrevivência 
obtidas nos mesmos locais. A alta sobrevivência observada na sombra, em contraste com a baixa sobrevi-
vência a pleno sol, coincidem com o comportamento de espécies que dependem de interações facilitadoras 
para garantir maior recrutamento de suas plântulas. Concluímos que plântulas de “cardeiro” necessitam de 
condições abióticas mais amenas (maior sombreamento, menor temperatura do solo e maior disponibilida-
de hídrica), encontradas com mais frequência sob as copas das plantas facilitadoras, para aumentar suas 
chances de sobrevivência.
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