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Dyckia goehringii Gross & Rauh é uma espécie pertencente à família Bromeliaceae
encontrada no Cerrado. Apresenta folhas recobertas por tricomas, o que lhes conferem uma
coloração prateada e potencial para uso como ornamental. Porém, existem poucos trabalhos
de pesquisas com espécies desse gênero, levando a riscos de perda das mesmas, uma vez que,
várias delas são endêmicas. Os poucos trabalhos morfológicos encontrados para a espécie não
detalham a estrutura dos frutos, sementes e plântulas, limitando a compreensão de suas
estratégias reprodutivas. Assim, este estudo objetivou descrever a morfologia dos frutos,
sementes e o desenvolvimento pós-seminal de D. goehringii, com vistas a sua conservação.
Coletou-se hastes com frutos maduros e imaturos em uma população natural na Serra do
Caiapó, Portelândia, Goiás, Brasil, fez-se o exame de 100 infrutescências, e posteriormente, a
extração manual das sementes de frutos maduros, que secaram à sombra, então procedeu-se
sua análise e descrição. Quatro amostras de 100 sementes foram colocadas para germinar
sobre papel a 30 ºC, e utilizadas para a descrição do desenvolvimento pós-seminal. Os frutos
se formam em infrutescências simples ou ramificadas, são polispérmicos do tipo cápsula
septicida e parcialmente loculicida, podendo conter entre 33 a 111 sementes. As sementes são
achatadas e aladas apresentando comumente formato elipsóide e dimensões entre 1,0 a 5,9
mm. Os tegumentos externo e interno envolvem o endosperma amiláceo, no qual encontra-se
inserido um embrião pequeno e indiferenciado. A emergência é do tipo criptocotiledonar-
epigeal, durante a qual o cotilédone se mantém internamente na semente com a função
haustorial. No processo de germinação, ocorre a protrusão da bainha cotiledonar entre o
quarto e o quinto dias após serem colocadas para germinar (DAS). A partir da porção
proximal da bainha cotiledonar originaram-se os pêlos radiculares aos seis DAS e as raízes
primária aos oito DAS e adventícias. A primeira folha surge de uma fenda na bainha
cotiledonar aos sete DAS e a segunda folha aos oito DAS, mas levam mais de 30 dias para
completar seu crescimento máximo. A morfologia dos frutos e das sementes favorecem sua
dispersão natural, mas apesar do processo de germinação ser rápido, o lento desenvolvimento
morfológico das plântulas pode limitar seu estabelecimento em condições naturais, por mantê-
las vulneráveis ao ambiente por certo tempo. (CNPq).
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