
DESENVOLVIMENTO DE PLANTAS JOVENS DE Dyckia distachya
HASSLER (BROMELIACEAE) INTRODUZIDAS NA NATUREZA

Thalita Gabriella ZIMMERMANN1

Manuela Boleman WIESBAUER2

Jonatha Alexandre ALVES3

Ademir REIS4

Dyckia distachya é uma bromélia 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.  Em maio de
2009,  foram implantados jovens,  produzidos  via  sementes  nas  coleções ex situ,  em
quatro  áreas  com  características  semelhantes  ao  habitat  natural  da  espécie
(conservação inter situ), na região de influência da Usina Hidrelétrica Barra Grande.
Objetivou-se avaliar  as  taxas  de recrutamento e  o  desenvolvimento das plantas  nos
novos  locais  de  introdução.  Foram  monitorados  289  jovens,  separados  em  três
categorias de tamanho: jovem 1 (n=74), diâmetro < 1,0cm no colo; jovem 2 (n=104),
diâmetro entre 1,0 e 1,5cm no colo; e jovem 3 (n=108), diâmetro > 1,5cm no colo.
Foi  medido  o  diâmetro  da  roseta,  marcada  a  quarta  folha  com  tinta  nanquim,  para
monitoramento  da  produção  de  novas  folhas,  e  avaliada  a  emissão  de  ramets
(indivíduos propagados por reprodução vegetativa). Em agosto de 2009, os jovens 1
tinham um diâmetro médio da roseta de 6,4 ± 0,5cm, os jovens 2, 8,4 ± 0,8cm e os
jovens 3, 11,1 ± 0,8cm. Após 9 meses, o diâmetro médio cresceu 3,5 ± 1,4cm, 3,6  ±
1,5cm e 3,5 ± 1,3cm, e o número de folhas novas emitidas foi de 18 ± 2,5, 22,6 ± 4,5
e 27,6 ± 5,2, nos jovens 1, 2 e 3, respectivamente. A emissão de ramets ocorreu em
poucas plantas, a maioria jovens 3. Considera-se que a emissão de novas folhas seja,
para  esta  fase  de  desenvolvimento,  o  melhor  indicador  de  crescimento  e  adaptação
inter situ para a espécie. Espera-se que a continuidade no monitoramento confirme a
validação dos parâmetros de avaliação para a conservação inter situ de D. distachya.

Palavras-chave:  Introdução,  Conservação,  Espécie  ameaçada  de  extinção,
Crescimento, Bromeliaceae. 
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