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1. RESUMO
Entende-se  por  epífitas  plantas  geralmente  herbáceas,  que  utilizam

espécies  arbóreas  como  hospedeiras  (forófitos)  aproveitando  de  seus
nutrientes para viver, mas sem trazer qualquer tipo de prejuízo a essas. Há
uma alta diversidade dessas espécies em áreas de florestas tropicais úmidas,
em destaque espécies pertencentes às famílias Bromeliaceae e Orchidaceae.
Essas plantas são abundantes nas florestas de restinga e o presente trabalho
tem como objetivo realizar um levantamento para a identificação das espécies
de  bromélias  e  orquídeas  em  um  fragmento  de  mata  de  restinga  alta  em
Caraguatatuba, litoral norte de São Paulo. Foram demarcadas 5 parcelas com
10 x10m e todos os forófitos foram identificados. Neste local há presença de 17
espécies, pertencentes à 11 famílias botânicas. As espécies mais abundantes
como  forófito  foram  Guapira  hirsuta  (7  indivíduos)  seguida  pela  Eriotheca
pentaphylla  (6 indivíduos).  Com relação às epífitas,  foram contabilizados no
total 39 indivíduos do grupo das bromélias e 4 orquídeas.

2. INTRODUÇÃO
Restingas são ambientes constituídos de um complexo de comunidades

de  plantas  ocorrendo  sobre  planícies  arenosas  costeiras  quaternárias  de
influência marinha.

Segundo a Resolução CONAMA nº 07/96, a vegetação da floresta de
restinga constitui-se por conjuntos de comunidades vegetais divididas em três
tipos: Vegetação de Praias e Dunas, Vegetação Sobre Cordões Arenosos e
Vegetação Associada às Depressões. A floresta de restinga alta é caracterizada
por indivíduos arbóreos com altura de até 20 metros e com grande diversidade
de espécies epífitas, incluindo bromélias e orquídeas (BRASIL, 1996). 

Este  ecossistema apresenta diversas classificações em zonas,  sendo
caracterizado pela topografia e fitofisionomia florística.

Existe  alta  diversidade  de  epífitas  em  áreas  de  florestas  tropicais
úmidas,  sua  abundância  decorre  devido  a  umidade  e  intensidade  de  luz
provenientes do dossel para as plantas (KERSTEN; SILVA, 2001). O elevado
número de espécies,  aliado às dificuldades metodológicas de observação e
coleta,  tem  dificultado  a  realização  de  levantamentos  florísticos  e
fitossociológicos envolvendo este grupo.

Há indícios de que os diferentes tipos de caules das espécies arbóreas
definem a presença dessas epífitas de acordo com a necessidade apresentada
pela  planta,  caules  rugosos  trazem  mais  proveito  para  as  plantas  epífitas
(KERSTEN; SILVA, 2001).

3.OBJETIVO
Identificar as bromélias e orquídeas em uma área de mata de restinga

alta em Caraguatatuba-SP.

4. METODOLOGIA
Área de estudo
O estudo  será  realizado  num fragmento  de  restinga  alta  na  planície

litorânea (23°38’26.30’’S e 45°26’45.44’’O) no município de Caraguatatuba/SP.



O  fragmento  selecionado  para  a  pesquisa  possui  uma  área  de
aproximadamente 2.500 m². A vegetação pode ser denominada como restinga
alta, floresta paludosa ou mata de planície. 

Diversidade e dominância das espécies
Para quantificação dos forófitos será utilizado o método proposto por

Muller-Dombois e Ellenberg (1974), sendo demarcados quadrados de 10m x
10m contíguos, em 10 áreas aleatóriasneste fragmento, totalizando 0,1 ha de
área amostral.

Todos  os  indivíduos  arbóreos  com  CAP  (circunferência  a  altura  do
peito)≥15cm  que  ocorram  dentro  de  cada  parcela  será  identificado,
contabilizado como forófito. A amostragem das epífitas será feita até a altura de
3m, e todas serão documentadas com fotos. 

Serão realizadas as análises de riqueza de espécies (S),  diversidade
específica (índice de Shannon) equitabilidade de Pielou (J’), com o auxílio do
software PAST 3.0.

A determinação científica do nome seguirá os critérios propostos pelos
sistemas  de  Cronquist  (1981)  para  Magnoliophyta.  As  famílias  botânicas
seguirão o Sistema de Classificação proposto por AngiospermPhylogenyGroup
III (com base em JUDD et al., 2007).

5.DESENVOLVIMENTO
O trabalho de campo será realizado durante o período de julho/2018 a

junho/2019. Visitas a campo quinzenalmente estão sendo realizadas para o
presente trabalho.

6. RESULTADOS PRELIMINARES
Foram demarcadas 5 parcelas de maneira aleatória e todos os forófitos

foram  identificados.  As  espécies  dos  forófitos,  bem  como  a  anotação  da
presença de bromélias e orquídeas encontram-se na Tabela 1.

Neste local há presença de 37 indivíduos, pertencentes a 17 espécies e
à  11 famílias  botânicas.  As  espécies  mais  abundantes  como forófito  foram
Guapira  hirsuta  (7  indivíduos)  seguida  pela  Eriotheca  pentaphylla  (6
indivíduos).  O  forófito  com  o  maior  número  de  indivíduos  é  a  Erioteca
pentaphylla, com 8 bromélias e 1 orquídea. Foram contabilizados no total 39
indivíduos do grupo das bromélias e 4 orquídeas.

Tabela 1. Identificação dos forófitos e número de indivíduos de bromélias e orquídeas
no fragmento de Restinga alta em Caraguatatuba-SP.

PARCELA FORÓFITO BROMÉLIA ORQUÍDEA
P1 Alchornea triplinervia 1 0
P1 Alchornea triplinervia 1 1
P1 Amaioua intermedia 1 1
P1 Eriotheca pentaphylla 1 0
P1 Eriotheca pentaphylla 1 0
P1 Eugenia melanogyna 1 0
P1 Eugenia umbeliflora 1 0
P1 Guapira hirsuta 1 0
P1 Guapira hirsuta 1 0



P1 Guapira hirsuta 1 1
P1 Guapira hirsuta 1 0
P1 Guapira nitida 1 0
P1 Guapira nitida 1 0
P1 Heisteria silviani 1 0
P1 Ocotea pulchella 1 0
P1 Schefflera angustissima 1 0
P1 Tabebuia cassinoides 1 0
P2 Amaioua intermedia 1 0
P2 Anaxagorea dolichocarpa 1 0
P2 Anaxagorea dolichocarpa 1 0
P2 Dendropanax monogynum 1 0
P2 Eriotheca pentaphylla 3 0
P2 Eriotheca pentaphylla 1 0
P2 Guapira hirsuta 1 0
P2 Schefflera angustissima 1 0
P3 Anaxagorea intermedia 1 0
P3 Eriotheca pentaphylla 1 0
P3 Guapira hirsuta 1 0
P4 Guapira hirsuta 1 0
P5 Anaxagorea intermedia 1 1
P5 Anaxagorea intermedia 1 0
P5 Cecropia pachystachya 1 0
P5 Cecropia pachystachya 1 0
P5 Endlicheria paniculata 1 0
P5 Eriotheca pentaphylla 1 0
P5 Guarea hirsuta 1 0
P5 Nectandra grandflora 1 0

Fonte: Elaborado pelos autores (2018)
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