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Seção: Biologia Floral/Reprodutiva

BIOLOGIA REPRODUTIVA DE Dyckia leptostachya Baker (Bromeliaceae) NO PANTANAL 
SUL-MATOGROSSENSE
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A família Bromeliaceae é composta por 2.885 espécies e 56 gêneros. Aproximadamente 40% des-
tas espécies e 73% dos gêneros encontram-se no Brasil. A subfamília Pitcairnioideae possui 16 
gêneros e 678 espécies, incluindo o gênero Dyckia, o qual é restrito a América do Sul. Dyckia lep-
tostachya, assim como muitas bromélias deste gênero são nativas de ambientes áridos com solos 
rochosos ferruginosos denominados de bancadas lateríticas, predominantes nas proximidades do 
Planalto Residual do Urucum, Corumbá, Mato Grosso do Sul. Dyckia leptostachya é uma espécie 
de ampla distribuição, ocorrendo da Bolívia ao sul do Brasil, com e flores vermelho-alaranjadas. 
Este estudo avaliou a biologia reprodutiva desta espécie através de experimentos de polinização 
manual, foram utilizadas 10 flores de diferentes indivíduos por tratamento (n= 50 flores). Os tra-
tamentos foram os seguintes: 1) Controle: flores não manipuladas e marcadas; 2) Autocompatibi-
lidade: flores no início da antese foram autopolinizadas e ensacadas; 3) Autogamia: flores antes 
da antese foram ensacadas para verificar-se a capacidade de autopolinização espontânea; 4) Fe-
cundação Cruzada Obrigatória: flores no início de antese foram emasculadas e polinizadas ma-
nualmente com pólen de indivíduos de outra população e ensacadas para evitar contaminação. As 
respostas aos diferentes tratamentos foram avaliadas através da produção de frutos e sementes, 
contabilizando a produção dos frutos através da fórmula, %frutos = [(nº de frutos/planta) ÷ (nº de 
flores/planta)] X 100 e a produção de sementes por fruto. No tratamento controle, 100% das flores 
formaram frutos. A proporção média de frutos/planta/tratamento foi de 55% para controle, 66% 
espontânea e 75% para cruzada e autofecundação. O número médio de sementes/tratamento foi 
23,6 para controle, 132 para espontânea, 135 para cruzada e 103 para autofecundação. De acordo 
com os resultados, D. leptostachya é autocompatível e apresenta tanto fecundação cruzada quanto 
autofecundação.
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