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Na família Bromeliaceae encontram-se ervas perenes que apresentam ampla variedade de formas, 
cores e tamanhos. Ocupam diversos habitats e são reconhecidas pela habilidade de florescer em 
ambientes áridos e com deficiência nutricional. No Pantanal a flora ainda é muito pouco conheci-
da incluindo espécies da família Bromeliaceae. O objetivo deste trabalho foi avaliar a fenologia e 
demografia de Dyckia  sp. nov. uma espécie de distribuição restrita, endêmica do Pantanal Sul-ma-
to-grossense, ocorre em solos rochoso-ferruginosos, conhecidos como bancadas lateríticas, loca-
lizadas no Planalto Residual do Urucum, Corumbá, Mato Grosso do Sul. A fenologia desta espécie 
foi avaliada entre fevereiro e dezembro/2011 em um total de 440 indivíduos. Para as análises de-
mográficas, os indivíduos foram contados em nove transectos de 10m, classificando em indivíduos 
adultos e jovens. Os indivíduos eram contados em grupos de plantas (genetos), calcularam-se as 
médias de genetos por transecto e de rametos por genetos. O pico de floração ocorreu na estação 
seca e fria (julho), com 53,1% dos indivíduos floridos. O mês com menor frequência de floração foi 
abril com 7,9% dos indivíduos floridos, esta é uma estação chuvosa e quente. Em outubro foram 
observados 39% dos indivíduos em floração, sendo esta uma estação seca e quente. Com relação 
à demografia obteve-se um total de 577 indivíduos distribuídos em 90m. Em cada transecto, foram 
observados, em média, 5,4 genetos e 10,4 rametos, totalizando uma média de dois rametos por 
geneto. Dyckia  sp. nov. apresentou uma alta proporção de indivíduos reprodutivos no pico da flo-
ração, com cerca de 230 indivíduos  (53,1%), e moderada reprodução clonal, com alta densidade 
de plantas, cerca de uma planta por metro. A análise conjunta dos aspectos mencionados é impor-
tante para o entendimento das características da espécie e sua relação com o espaço-temporal 
dos recursos disponíveis no ambiente, para que sejam tomadas decisões visando á conservação 
da mesma.
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