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Seção: Ecologia Vegetal
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O desmatamento, ação antrópica relacionada ao desenvolvimento, ocasionou perda de biodiversidade. As 
ações de restauração ambiental utilizam espécies lenhosas, porém a importância de incorporar espécies 
herbáceas é pouco estudada. Uma família de herbáceas que proporciona um microambiente facilitador para 
entrada de outras espécies é a família Bromeliaceae. Várias delas armazenam água, nutrientes, abrigam 
fauna e alteram o microclima no seu entorno, favorecendo a sobrevivência de outras espécies. Logo, espe-
ramos que possam auxiliar o processo de restauração. Para a familiarização com as espécies, estudamos 
sua dinâmica de crescimento no Bromeliário do Jardim Botânico do Rio de Janeiro e visitamos cultivadores/
produtores quando avaliamos as técnicas de cultivos comerciais. Os resultados alcançados demonstraram 
a inviabilidade de utilização de plantas de cultivo, já que produtores privilegiam os híbridos, e que a própria 
floresta pode prover as plantas sem riscos de extinção. Concluímos que a forma mais dinâmica de produção 
de bromélias é a indução de brotos.  Implantaremos um experimento piloto no Parque Nacional da Tijuca, 
em uma área em processo de restauração ambiental, utilizando espécies coletadas in sito. Para isso sele-
cionamos uma área em processo de restauração com cobertura vegetal arbórea sem epífitas, coletamos es-
pécimes que caíram naturalmente dos forófitos, plantamos em vasos e estamos monitorando para verificar 
sua sobrevivência. Antes de ser transferida para os forófitos da área do experimento, cada planta será iden-
tificada, excluindo possíveis espécies exóticas. Vislumbramos o incremento dos espécimes já introduzidos, 
surgimento de novas espécies e a aceleração do desenvolvimento das espécies existentes pela alteração 
das condições abióticas na área. Pressupomos a aceleração do processo de restauração, a recuperação 
das funções da floresta e que a introdução do grupo funcional epífitico represente mais um estágio no pro-
cesso de restauração ambiental.
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