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Apresentação

O histórico dos estudos envolvendo a reófita Dyckia distachya Hassler
(Bromeliaceae) demonstra o quão pouco conhecemos dos nossos
ambientes ciliares, notadamente das comunidades ao longo dos grandes
rios, onde estão sendo construídos e planejados os  empreendimentos
para a geração de energia elétrica.

Praticamente todos os estudos da vegetação nestes empreendimentos
ainda está centrado na idéia de inventários florestais. Porém as árvores
representam apenas  30% da biodiversidade das comunidades florestais.
Desta forma, escapam destes estudos, as espécies que verdadeiramente
devem ser protegidas, aquelas que estão diretamente em contato com
as corredeiras – as reófitas.

O projeto “Reintrodução de Dyckia distachya nas áreas de influência
das Hidrelétricas de Itá e Machadinho” financiado pela ANEEL
representa um modelo de estudos da problemática de reintrodução de
uma espécie em extinção. Mais do que a extinção das populações
naturais, ocorreu a destruição dos ambientes naturais onde a espécie
ainda poderia ser reintroduzida, as margens rochosas das corredeiras
dentro da Bacia do Rio Uruguai.

O que ocorreu à Dyckia distachya deve ser tomado como um modelo
do que não se deve fazer com uma espécie ameaçada e um grande alerta
aos tipos de estudos necessários para garantir a conservação das espécies
junto do grande programa nacional de produção de energia elétrica.

In situ é a melhor forma de conservar, mas quando as alternativas desta
forma de conservação tornam-se pouco evidentes, a saída é assumir
programas de conservação ex situ, que são mais onerosos e não tão
eficientes.

A coordenação
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Dyckia distachya Hassler: uma bromélia
extinta em ambientes naturais

Dyckia distachya Hassler é uma bromélia reófita, que ocorria nas
margens e ilhas rochosas nas corredeiras do Vale do Rio Uruguai,
na divisa dos Estados de Santa Catarina e Rio Grande do Sul.
A espécie tinha uma distribuição disjunta, ou seja, ocorria em grandes
associações, mas distantes ao longo do Rio Uruguai. Sua distribuição
total, ao longo da Bacia do Uruguai, com 617 km, estendia-se do
Rio Pelotas, onde atualmente está o lago da Usina Hidrelétrica de
Barra Grande, Machadinho e Itá, até as corredeiras do Salto Yucumã
(lado brasileiro e argentino).
Em um período de cinco anos, sete de suas oito populações foram
extintas na natureza devido a construção de três Usinas Hidrelétricas:
Itá, Machadinho e Barra Grande (Figura 1).
Parte das populações foi resgatada e mantida em viveiros,
reintroduzidas nas regiões próximas as suas áreas de ocorrência
original, ou mantidas em coleções na Universidade Federal de Santa
Catarina (UFSC), em Florianópolis.

Figura 01: Localização das populações naturais de Dyckia distachya Hassler na Bacia
Hidrográfica do Alto Uruguai, com as áreas de influência direta das Usinas Hidrelétricas
(UHE) de Itá, Machadinho e Barra Grande. As populações em vermelho foram extintas
na natureza em 2000 (Itá), 2002 (Machadinho) e 2005 (Barra Grande). A população
no  Salto Yucumã é a única em ambiente natural.
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O que é uma espécie reófita?

A palavra reófita deriva
do grego, reos –
corredeira, fita – planta.
Ou seja, reófitas são
plantas que na natureza
ocorrem às margens de
rios de fluxo rápido e
encachoeirados, que
passam por enchentes
repentinas freqüentes
(Figura 02).

Dyckia distachya é uma
reófita que se adaptou
a viver somente em
margens  rochosas,
onde permanece longos períodos de seca, alternando com
período de chuvas, sujeita a inundações longas (até cerca de
40 dias) e sob forte ação das corredeiras dos rios.

Sob estas condições,  a espécie forma touceiras densas e
arredondadas que lhe conferem um formato “hidrodinâmico”
(Figura 03), que diminui o atrito das águas e, ao mesmo tempo,
favorece a retenção da matéria orgânica carregada pelo rio.

Figura 03: Touceiras
de Dyckia distachya
(setas) no seu
ambiente natural.

Figura 02: Vista geral do Rio Uruguai,
localidade de Estreito Augusto César, local
onde Dyckia distachya  era muito
abundante.
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Como Dyckia distachya consegue sobreviver
em ambiente reofítico?

Foram analisadas, no Laboratório de Anatomia Vegetal da
UFSC, as  folhas, através da realização de finíssimos cortes,
montagem de lâminas e observação em microscópio óptico e
eletrônico.

A folha revelou-se revestida por epiderme que consegue
reduzir a perda de água, em períodos de seca, através de
uma membrana cuticular espessa impermeabilizante; corpos
silicosos (cristais) que refletem a luz incidente; estômatos
(conjunto de células que permitem as trocas gasosas e a
evaporação) em depressões e encobertos por tricomas que
criam um microclima intermediário minimizando a perda
excessiva de água. A membrana cuticular também impede a
entrada de água nos períodos de cheias, quando a planta fica
submersa.

Na região interna da folha está o tecido clorofilado, responsável
pela fotossíntese, tecidos de sustentação e de condução de
seiva, aerênquima e hidrênquima. O hidrênquima possui
células com amplos vacúolos com reservas de água, garantindo
que a planta não murche durante as secas. O aerênquima
reserva ar entre as células contribuindo nos períodos de total
submersão da planta.

Figura 04: Roseta e cortes anatômicos da folha de Dyckia distachya
- A. Folhas rijas e suculentas em disposição espiralada, formando roseta.
B. Corte transversal da folha, em microscopia óptica, evidenciando:
epiderme (ep), hidrênquima (hi), aerênquima (ae), tecidos de sustentação
(ts), de condução (tc) e clorofilados (tcl). C. Detalhe de corte transversal,
em microscopia óptica, mostrando a membrana cuticular (mc) espessa
revestindo a epiderme (ep). D. Vista frontal da epiderme, em microscopia
óptica, com corpos silicosos (seta). E. Detalhe de corte transversal, em
microscopia óptica, destacando estômato (es) e tricoma (tr). F. Vista frontal
da superfície foliar, em microscopia eletrônica de varredura, registrando
amplos tricomas (tr) em forma de escamas e estômatos (seta).
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O que significa a “extinção” de uma espécie?

A extinção é o fim da linha para uma espécie, ou seja é o

“desaparecimento definitivo de um ser vivo”

No caso de D. distachya, antes das populacões naturais serem

submersas pelas hidrelétricas, parte delas foram resgatadas

e mantidas em viveiros. Este processo se chama “conservação

ex situ”.

A conservação ex situ é a primeira medida a ser tomada para

evitar a extinção de uma espécie, mas sua finalidade é a

posterior reintrodução na natureza.

As reintroduções podem ser feitas a partir dos exemplares

resgatados na natureza ou produzidos ex situ,  via sementes

ou por multiplicações vegetativas .

Conservação

ex situ

Reintroduções

na natureza

Populações

naturais

Extinção

total

Extinção na

natureza

Restabelecimento

de Populações

naturais

Salvamento

Impacto

Conservação

in situ

Somente quando a espécie restabelece as relações com a fauna, flora e o

ambiente, e se torna capaz de reproduzir por sementes formando

populações autonomas, é considerado sucesso no processo de reintrodução.
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O que é necessário saber para conservar

uma espécie?

Estudos necessários  para a conservação de

uma espécie ameaçada

Distribuição

geográfica

Adaptações ecológicas

Sobre qual tipo de

substrato a espécie

se desenvolve?

Como se adapta ao

ambiente em que

ocorre?

Quais são as suas

interações com a

fauna e flora?

Qual é a

distribuição e a

estrutura espacial

das populações

da espécie?

Qual é o ambiente

em que a espécie

ocorre?

Resgate histórico

Quais foram as

causas da extinção?

Estas causas ainda

existem?

Quantas

populações da

espécie foram

resgatadas e como

foi o procedimento

de resgate?

Biologia reprodutiva Diversidade genética

Como a espécie se reproduz?

Quais são seus polinizadores?

Como as sementes são dispersadas?

Qual a diversidade entre os

indivíduos dentro e entre as

populações?

Os indivíduos são aparentados?

Conservação in situ Conservação ex situ Reintrodução na natureza

Reintrodução dos

exemplares

resgatados na

natureza ou

produzidos ex situ.

Manutenção das

populações fora

do ambiente

natural

Manutenção das

populações

existentes no

ambiente natural

Ações necessárias para a conservação de uma
espécie ameaçada de extinção
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Como estudar a Biologia Reprodutiva e a

Diversidade Genética?

Os estudos de biologia reprodutiva incluem principalmente:

Morfologia floral – observação de aspectos morfológicos da

flor (F igura 05) que indicam os possíveis grupos de animais

polinizadores da espécie.

Sistema reprodutivo – condução de experimentos com

polinização manual (F igura 06) com pólen da própria  flor

(para avaliar se a espécie é apta a realizar autopolinização),

com pólen de outras plantas e sem pólen.

Ecologia da polinização – observação dos visitantes florais

e da formação de frutos após a polinização.

Diversidade genética é a quantidade total de variação genética

em uma população. Teoricamente, quanto maior a diversidade

genética de uma população, maior a sua capacidade de se

adaptar a mudanças no ambiente e, portanto, maior sua

chance de sobrevivência ao longo das gerações.

O estudo de diversidade genética pode ser realizado através

da “leitura” direta do DNA (técnica laboratorial de

microssatélites), de produtos de sua expressão (Isoenzimas),

ou através da simples observação da variação da morfologia

entre os indivíduos de uma população.

Figura 05: Morfologia das  flores

(A, B), anteras (C), ovário (D),

sementes (E)  e frutos (F) de

Dyckia distachya.

Figura 06: Inflorescências de Dyckia

distachya ensacadas em

experimento de sistema

reprodut ivo .
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Diversidade Genética das coleções de

Dyckia distachya

Coleção Diversidade

Genética (He)*tica (He)*

Grau deGrau de

Parentesco (F)*Parentesco (F)*

Horto Florestal deHorto Florestal de Itá 0,098 0,412

Marcelino RamosMarcelino Ramos 0,182 0,138

Centro de CiênciasCentro de Ciências

Agrárias - UFSC

0,146 0,139

Machadinho 0,099 0,177

Coleção Diversidade

Genética (He)*tica (He)*

Grau deGrau de

Parentesco (F)*Parentesco (F)*

Horto Florestal deHorto Florestal de Itá 0,098 0,412

Marcelino RamosMarcelino Ramos 0,182 0,138

Centro de CiênciasCentro de Ciências

Agrárias - UFSC

0,146 0,139

Machadinho 0,099 0,177

Antes da inundação das populações de D. distachya na

natureza, foram resgatados indivíduos, gerando coleções de

diferentes tamanhos e grau de parentesco e,

conseqüentemente, com diversidade genética variável (Tabela

0 1 ) .

Na coleção particular do Senhor Venâncio Lazzarini em

Marcelino Ramos (RS) (F igura 07), foi coletado um grande

número de plantas, e os estudos de diversidade genética

mostraram que esta coleção, além de ser a mais rica

geneticamente, teve um menor grau de parentesco entre os

indiv íduos.

Tabela 01: Diversidade genética das coleções de Dyckia distachya.

*Índices que variam de 0 a 1

Figura 07: Coleção particular de Dyckia distachya do Senhor Venâncio
Lazzarini em Marcelino Ramos (RS).



Viveiros e locais

de reintrodução de

Dyckia distachya

na natureza

Torre da Igreja de Itá

Parque Fritz Plaumann, Concórdia

Dique  da Hidrelétrica de Machadinho

Paredão da Hidrelétrica

de Machadinho

Cascata do Tigre em Machadinho

Viveiro de Machadinho

Remanso do Rio Uruguai

Coleção Particular

em Marcelino RamosPraça de ItáViveiro Horto Itá

Cachoeira do Moinho, Ipira

scsc

RSRS

Rio UruguaiRio UruguaiRio Uruguai

0 10 20 Km

SC

RS
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Grau de parentesco entre as plantas

Quando ocorre autopolinização ou cruzamento entre poucas

plantas, maior é o grau de parentesco entre as sementes e

menor é a diversidade genética.

Quanto maior a população de plantas em estagio reprodutivo,

maior são as chances de reprodução cruzada e maior  é a

diversidade genética resultante nas próximas gerações.

Apomixia (produção de frutos sem polinização)
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Diversidade genética das espécies

reófitas do gênero  Dyckia

Entre as Dyckias reófitas do Sul do Brasil existe uma grande

variação no sistema reprodutivo. Dyckia distachya e D.

ibiramensis realizam preferencialmente a polinização cruzada,

enquanto D. brevifolia admite uma alta taxa de

autopolinização. Mesmo sendo semelhantes morfologicamente,

devido ao sistema de cruzamento, sua diversidade genética é

muito distinta.

Tabela 1: Sistema reprodutivo e diversidade genética de espécies
reófitas de Dyckia

Espécies Sistema

reprodutivo

Diversidade

Genética

Grau deGrau de

Parentesco

Dyckia

distachya

Reprodução

cruzada

0,202 0,289

Dyckia

ibiramensis

Reprodução

cruzada

0,203 0,237

Dyckia

brevifolia

Apomixia

Autopolinização eão e

Reprodução

0,067 0,376

Espécies Sistema

reprodutivo

Diversidade

Genética (He)*
Grau deGrau de

Parentesco (F)*

Dyckia

distachya

Reprodução

cruzada

0,202 0,289

Dyckia

ibiramensis

Reprodução

cruzada

0,203 0,237

Dyckia

brevifolia

Apomixia

Autopolinização eão e

Reprodução Cruzada

0,067 0,376

*Índices que variam de 0 a 1

Figura 08:  Dyckia ibiramensis  (A) e Dyckia brevifolia (B)

A B



16

Dyckia distachya Hassler: uma bromélia extinta em ambientes naturais

Como Dyckia distackya se reproduz?

Na natureza o recrutamento de sementes até atingir uma

planta adulta é muito baixo, devido a baixa disponibilidade de

locais com condições apropriadas e a grande mortalidade de

plântulas .

Deste modo, quando uma plântula finalmente se estabelece,

esta se reproduz vegetativamente através de brotos laterais

ou divisão do meristema apical, podendo um único indivíduo

formar uma grande touceira (F igura 08).

Figura 09: Touceira de Dyckia distachya
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Divisão do meristema apicalDivisão do meristema apicalEmissão de brotos lateraisEmissão de brotos laterais

Produção deão de

sementes e dispersãosementes e dispersão

pelo ventopelo vento

(anemocoria) e pela(anemocoria) e pela

água (gua (hidrocoria)

Estabelecimento deEstabelecimento de

plântulas em frestasplântulas em frestas

de rochasde rochas

Polinização dasão das

flores atravflores através des de

animais (zoofilia)animais (zoofilia)

Figura 10 - Formas de reprodução
Dyckia distachya.

Reprodução sexuada (Polinização cruzada)

Reprodução vegetativa (Produção de clones)
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Quais são as interações de Dyckia

distachya com a fauna?

Visitantes Florais e Polinizadores

Dyckia distachya produz néctar e pólen nas suas flores, sendo

procurada por muitos animais polinizadores como abelhas,

borboletas beija-flores e mariposas. Estes animais visitam

flores de diversos indivíduos, passando pólen de uma flor a

outra, realizando a polinização.

Além destes animais, as  formigas costumam visitar as flores

a procura de néctar e, embora não sejam  eficientes

polinizadoras, protegem as flores contra predadores.

Abelhas nativasAbelhas nativas

Beija-florBorboletas

Mariposa

Formigas

Figura 11: Polinizadores de Dyckia distachya
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H e r b í v o r o s

As abelhas Trigona sp. (popular “caga-fogo”) buscam o pólen

e se alimentam das pétalas desta planta.

Outras espécies se alimentam das folhas de D. distachya,

como a capivara, que come o miolo da roseta. Mesmo

impactada, ela rebrota, emitindo muitos brotos novos,

incentivando o processo de reprodução vegetativa desta

espéc ie .

A borboleta Strimum rufofusca visita as flores na busca de

néctar  e ainda utiliza as folhas desta planta para depositar

seus ovos e alimentar suas larvas. Se não houver controle

biológico, estas lagartas podem tornar-se um problema nas

áreas de reintrodução de D. distachya.

Abelha (Abelha (Trigona sp.)

Borboleta Stymon rufofusca e roseta dee roseta de Dyckia

distachya herbivorada pela sua lagartapela sua lagarta

Capivara (Capivara (Hydrochaeris hydrochaeris),
e rosteta de Dyckia distachya herbivorada

Figura 12: Herbivoria em Dyckia distachya
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Figura 14: Aspecto da
competição interespecífica nas
reintroduções ex situ de Dyckia
distachya.

Quais os fatores que impedem ou

dificultam o sucesso das reintroduções de

Dyckia distachya?

Falta de ambientes naturais: Com a construção das grandes

hidrelétricas  na Bacia do Rio Uruguai  e das muitas Pequenas Centrais

Hidrelétricas (PCHs) programadas, os ambientes reofíticos da região

estão quase todos  comprometidos. Mais do que a inundação das

populações naturais da espécie, D. distachya está ameaçada pela falta

de ambientes adequados para os programas de reintrodução. Por isso,

no momento, a grande perspectiva para os programas de conservação

da espécie são as  reintroduções em ambientes ex situ, onde a mesma

ficará aguardando que mais pesquisas e conhecimento da espécie,

possam melhor adequá-la em ambientes naturais.

Figura 13: Rio Pelotas,
Encanadinhos –Limite

leste da distribuição
geográfica de Dyckia

distachya na Bacia do Rio
Uruguai. Esta região

atualmente está inundada
pela Hidrelétrica de Barra

Grande.

Competição interespecífica:  Apesar de tanta rusticidade, as pesquisas

tem demonstrado uma  grande  deficiência em competir com outras

plantas. Bastam que pequenas ervas cubram suas folhas para a

demonstração de sua incapacidade de competição com outras espécies

(competição interespecífica).
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Dificuldade de fixar as touceiras sobre as frestas de
pedra de modo a resistir as corredeiras a que ficam
expostas: Apesar do uso de estacas de ferro, muitas touceiras
foram arrastadas, perdendo-se um material genético precioso
devido aos pouco indivíduos resgatado antes das inundações;
Aparecimento descontrolado da lagarta da botboleta
Strymon rufofusca: Essa lagarta se alimenta da parte interna
das folhas de D. distachya. A borboleta Strymon rufofusca é
um polinizador desta  planta e os estudos indicam que as
lagartas desta espécie vivem associadas com as folhas das
bromélias. Em algumas reintroduções foram perdidas a maioria
das plantas introduzidas devido, possivelmente, a ausência
de controle biológico natural desta lagarta nestes locais.

Capivara (Hydrochaeris

hydrochaeris), animal que

alimentando-se das rosetas

naturais  Dyckia (D.brevifolia,

D. ibiramensis, D. cf

tuberosa) incentiva o

aumento de suas rosetas,

tem representado um sério

problema, alimentando-se

das plântulas reintroduzidas

e arrancando as plantas

adultas ainda não

completamente enraizadas.

Lagarta da borboleta Strymon rufofusca

Rebrota de Dyckia após capivara se
alimentar das suas folhas.

Figura 15:
Herbivoria em Dyckia distachya
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Como cultivar Dyckia distachya?

  parte do dia.

- Se possível, agrupar as

plantas num canteiro

propiciando a formação

de uma touceira.

- Colocar anualmente

uma camada de terra

sobre as touceiras de

forma a quase cobrir as

rosetas.  Isto     estimula

o desenvolvimento de

raízes ao longo dos

caules das plantas e

promovem a formação de uma touceira ainda maior pelo

aumento do número de rosetas por reprodução vegetativa.

- Adubação: esta planta responde muito bem a adubação

 quando as plantas estão em locais ensolarados e bem

  irrigados.

Canteiros nas regiões em que estão sendo realizadas as

reintroduções (F igura 09) e que apresentem polinizadores

potenciais, podem ajudar no fluxo gênico da espécie.

A coleção de um morador que coletou indivíduos de D.

distachya na região de Itá foi a que apresentou a maior

variabilidade genética, o que mostra o papel fundamental da

comunidade na conservação dessa espécie (F igura 07).

Você também pode contribuir para que essa bromélia não seja
extinta!

MANTENHA EM CULTIVOS EM SEUS JARDINS!!

Figura 16: Plantio de Dyckia distachya

numa tentativa de reintrodução nos

diques de represamento da  Hidrelétrica

de Machadinho.

  Plantar em locais com

forte iluminação, de

preferência que receba

sol durante a maior
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Participação da

comunidade no resgate de

Dyckia distachya

Venancio Lazzarin e Charles Lazzarini
(Figura 1): Meu pai (de Venancio) sempre
nos alertava quando íamos pescar, cuidado com
as plantas de espinho ou seja a “baruscaro di
spini”. Esta planta só existe no Estreito, se
ninguém guardar, ela vai acabar, desaparecer.
Vivia nas frestas das pedras – não na terra
comum, por isso plantamos no meio de muitas
pedras. Parecia um gramado – ocorria em mais
ou menos 5 a 6 quilometros.  Lá tinha muita e
em grandes moitas, algumas chegavam a 1
metro de altura.  Quando falaram que o Estreito
do Rio Uruguai iria desaparecer, eu e meu  filho
Charles, pegamos várias carretas de plantas e
colocamos a venda em nosso negócio. Muita
gente já sabia que esta  plantinha só ocorria
no rio Uruguai. É planta que não tem em
floricultura, então as pessoas queriam levar. O
que sobrou plantamos em nosso
estabelecimento comercial.

Lauri  Bernardo  e Francisco Ovande
Miranda (Figura 2): Na época da construção
da Hidrelétrica de Itá, estes técnicos,  foram
responsabilizados em buscar mudas de Dyckia
distachya  no  Estreito Augusto César  e cultivá-
las no Horto de Itá. Reproduziram por sementes
e  parte deste material foi reintroduzido na
natureza. Dos vários locais reintroduzidos,
apenas a população do Rio Uvá sobreviveu,
produz anualmente flores e sementes mas
ainda não foi observada a presença de plântulas
desenvolvidas naturalmente . Atualmente esta
população está novamente ameaçada com o
projeto de uma pequena Central Hidrelétrica
– PCH.

Dona Adelia Vicenzi (Figura 3) e seu
marido Dionisio Vicenzi: conheceram a
Dyckia no Rio Pelotas. Agora são os protetores
da espécie na Cascata do Tigre (Machadinho)

Figura 17: Algumas
pessoas envolvidas com
a conservação ex situ
de Dyckia distachya.
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