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A redução das florestas pelas atividades humanas é responsável pela perda de grande 
parte da biodiversidade. Frente a esses riscos, medidas são necessárias para sua 
conservação, visando auxiliar na redução das taxas de perda da cobertura vegetal e 
espécies nativas. Assim, a restauração florestal emerge como uma ferramenta útil para 
reverter à redução das florestas, promovendo ao mesmo tempo a conservação da 
biodiversidade e dos serviços ecossistêmicos. Com base nisso, propôs-se a ação de 
conservação das espécies vegetais características da Floresta Estacional Decidual do 
rio Uruguai, através da coleta de sementes e produção de mudas, ou transplante de 
indivíduos. A área de restauração localiza-se no município de Maximiliano de 
Almeida (RS), sendo o material de propagação coletado a distâncias de até 50 
quilômetros do sítio de plantio, garantindo diversidade florística e genética. Até o 
momento, 60 pontos de coleta (matrizes) foram georreferenciados, sendo 15% 
relativo a espécies de epífitos (Bromeliaceae e Orchidaceae), e 85% relativo a 
espécies arbóreas. Das espécies arbóreas, Myrtaceae foi a família mais representativa 
durante as coletas, compreendendo 35% de todas a espécies coletadas, seguido de 
Fabaceae que representou 25%. Dentre as epífitas, 80% foram representadas por 
Bromeliaceae e 20% por Orchidaceae. Trinta e quatro espécies arbóreas e cinco 
epifíticas já foram contempladas pelo projeto. O aumento do número de espécies 
abrangidas, o qual é previsto, apresenta limitações frente à alta fragmentação da 
paisagem, perda dos remanescentes florestais e baixa diversidade de espécies 
encontradas devido ao histórico de uso da região. Esforços serão dados para a 
ampliação desse número, principalmente para espécies mais incomuns e ameaçadas, 
visando garantir a conservação dessas espécies. Dessa forma, o projeto mostra-se 
capaz de auxiliar na manutenção das interações ecológicas e do equilíbrio do 
ecossistema, além da preservação do patrimônio genético dos ecótipos locais das 
espécies características da região. 
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