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Bromeliaceae possui distribuição neotropical, apresenta 56 gêneros e cerca de 3000 espécies. A 
ornitofilia é a síndrome predominante nesta família, os insetos são polinizadores menos comuns. 
Dyckia sp. nov. Schultes é uma espécie de distribuição restrita, endêmica de Mato Grosso do Sul, 
possui inflorescência simples com flores alaranjadas. Os objetivos deste trabalho foram avaliar a 
concentração de açúcar no néctar, identificar as espécies visitantes e potenciais polinizadores em 
de Dyckia sp. nov., e relacionar os visitantes florais com a síndrome de polinização desta espécie. A 
concentração de açúcar no néctar foi medida com um refratômetro em 34 flores no início da antese. 
A atividade dos visitantes florais foi acompanhada ao longo da antese por observação focal das 
espécies em flor. Foram observados 53 indivíduos em um período de 12h. Os polinizadores foram 
identificados com a ajuda de um especialista através de fotos e coleta de exemplares ou com litera-
tura especializada. A concentração de açúcar no néctar em Dyckia sp. nov. foi de 23,7% (± 4,7) no 
início da antese (8h). No período de 2h de observação de polinizadores, foram registradas 0,83 visi-
tas por planta e 1,39 visitas por flor, sendo que o maior número de visitas foi registrado no início da 
observação (8h20 - 8h50), com mais de duas visitas por planta. Os beija-flores foram observados 
com uma frequência de 26,5% das visitas. As abelhas, de quatro espécies diferentes tiveram uma 
frequência de 50,0%, sendo que uma espécie (Oxytrigona sp.) foi observada com maior frequência 
(27,6%). Apis mellifera Linnaeus e mamangava (não identificada) visitaram as flores mais de duas 
vezes, diferentemente dos outros visitantes florais. Também foi observada a visita de uma espécie 
de abelha da família Halictidae, além de borboletas não identificadas, em menor frequência. Todos 
os visitantes florais observados apresentaram comportamento de forrageando de néctar e/ou pó-
len. Dyckia sp. nov. possui características para ornitofilia e melitofilia.
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