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As  espécies  Pitcairnia  albiflos  e  P.  staminea  (Bromeliaceae)  geralmente  ocorrem  em
populações  alopátricas  ao  longo  de  afloramentos  rochosos  no  Rio  de  Janeiro,  porém
híbridos  naturais  ocorrem  em  populações  simpátricas.  Neste  estudo,  foi  comparada  a
performance  reprodutiva  entre  essas  espécies  parentais  e  seus  híbridos  (F1,  F2  e
retrocruzamentos). Para cada uma dessas classes, foram avaliados os seguintes parâmetros:
produção de inflorescências,  viabilidade polínica,  produção de frutos e sementes;  taxa de
germinação e ainda calculado o sucesso reprodutivo potencial a partir dessas informações.
Os  experimentos  foram  conduzidos  em  casa  de  vegetação,  sob  condições  similares  de
cultivo. Foram realizados testes estatísticos para viabilidade polínica, produção de frutos e
sementes e taxa de germinação, os quais mostraram diferenças significativas entre algumas
das classes. O retrocruzamento com P. albiflos apresentou o melhor potencial reprodutivo,
enquanto que a classe Híbrido F2 mostrou o menor valor nesse aspecto.  No entanto,  para
alguns  parâmetros  separadamente,  as  classes  híbridas  não  apresentaram  diferenças
estatísticas em relação às espécies parentais. A baixa performance  da maioria das classes
híbridas analisadas (F1, F2 e retrocruzamento com P. staminea) pode sugerir que as chances
da formação de uma nova linhagem evolutiva a partir dessa hibridização seja reduzida em
condições  naturais.  Porém,  como  a  classe  híbrida  “retrocruzamento  com  P.  albiflos”
apresentou  um  potencial  de  sucesso  reprodutivo  superior  às  espécies  parentais,  existe  a
possibilidade  da  continuidade  dessa  linhagem  híbrida  na  natureza.  Esses  resultados
sugerem a  provável  ocorrência,  em populações  naturais,  de  um processo  de  introgressão
assimétrica entre as espécies parentais, com fluxo gênico maior em direção a P. albiflos. E
que, para isso, existiriam barreiras reprodutivas mais eficientes em P. staminea do que em
P. albiflos.
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