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A bromélia  Dyckia distachya  é endêmica do Rio Uruguai,  e seu habitat  natural  são
ambientes  rochosos  com  corredeiras  (reófitas).  Sete  das  oito  populações  do  Brasil
foram  extintas  na  natureza  devido  à  construção  de  três  usinas  hidrelétricas.  Estas
populações foram em parte resgatadas e mantidas em coleções ex situ.Com objetivo
de  tentar  introduzir  a  espécie  na  natureza  na  região  de  influência  da  Usina
Hidrelétrica Barra Grande, foram escolhidos quatro locais que tinham características
semelhantes  ao  seu  habitat  natural  (conservação  inter  situ),  próximos  a  área  de
ocorrência  original  da  espécie.  Foram  testadas  três  estratégias  de  introdução:
sementes  (n=10.000),  jovens  (n=4.165),  (jovem  1,  n=1.100;  jovem  2,  n=1.824;
jovem  3,  n=1.241)  e  plantas  adultas  (n=326).  Após  um  ano,  55%  dos  jovens
sobreviveram, sendo a maior taxa de sobrevivência a dos jovens 3 (65,3%), seguida
dos  jovens  2  (57,4%)  e  dos  jovens  1  (39,6%).  Eles  apresentaram  boa  fixação  e
resistência  ao carreamento,  sendo a  submersão  por  mais  de  oito  meses,  excesso  de
umidade  pela  água  parada,  herbivoria  por  porcos-do-mato  e  um  período  longo  de
seca  pós-introdução  as  principais  causas  de  morte.  Em  relação  as  plantas  adultas,
42,6% sobreviveram. Ao contrário dos jovens, elas demoram para enraizar e se fixar
e várias foram carreadas pela força das águas nas enxurradas. Além disso, são mais
restritas  quanto  ao  ambiente  de  implantação,  pois  necessitam  de  frestas  rochosas
maiores.  Não  houve  recrutamento  via  semente,  sendo  este  o  maior  gargalo  do
programa de introdução dessa espécie.  Para a conservação à longo prazo das novas
populações de D. distachya, é necessário que a espécie se torne autônoma, e que sua
propagação  ocorra  não  só  vegetativamente,  mas  também  por  reprodução  sexuada,
para que ocorra a manutenção da variabiliade genética, como ocorria no seu habitat
natural. É necessário a conservação do grupo das reófitas junto ao programa nacional
de produção de energia elétrica. 
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