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Único gênero da subfamília Pitcairnioideae ocorrente no Rio Grande do Sul, Dyckia
está representado por 17 espécies no estado. Nesse gênero, as flores apresentam ovário
súpero, tricarpelar e trilocular, com sincarpia parcial, e os frutos são classificados como
cápsulas, as quais possuem deiscência do tipo biscida. Estudos estruturais de frutos
podem fornecer subsídios para a resolução de indefinições taxonômicas, contudo são
pouco executados quando comparados aos de outros órgãos vegetais, inclusive em
Bromeliaceae. O objetivo desse trabalho é analisar características anatômicas do fruto
em desenvolvimento de Dyckia maritima e de D. remotiflora, ampliando o
conhecimento acerca da estrutura desse órgão em Bromeliaceae e acrescentando
caracteres distintivos entre as espécies do gênero. O material fixado em glutaraldeído
1% e formaldeído 4% em tampão fosfato de sódio 0,1M-pH7,2 foi processado para
inclusão em resina hidroxietilmetacrilato. Seções transversais entre 3 e 5m de
espessura foram coradas com Azul de Toluidina O 0,05%, pH 4,4 e analisadas em
microscopia óptica de campo claro. Em ambas as espécies, observa-se a presença de
exocarpo composto por macroesclereídes, hipoderme mesocárpica, endocarpo
esclerenquimático e fibras na região ventral dos carpelos. Como diferenças marcantes,
foram detectados três caracteres diagnósticos para a delimitação das espécies. No
pericarpo de D. maritima, ocorrem células de mucilagem no exocarpo e mesocarpo, em
sua imaturidade, e extensões de bainha no feixe vascular dorsal, em sua maturidade. Já
em D. remotiflora há desenvolvimento de canais de mucilagem desde os estádios mais
jovens até a maturidade do fruto. Tais características descritas são exclusivas de cada
espécie e, portanto, poderiam ser consideradas úteis para a taxonomia do gênero. Assim,
pode-se ressaltar a importância da anatomia de fruto para a distinção entre espécies de
um mesmo gênero e, especificamente, para o avanço nos estudos anatômicos com outras
espécies de Dyckia.(CNPq)
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