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Seção: Biologia Floral/Reprodutiva

BIOLOGIA REPRODUTIVA DE UMA ESPÉCIE DE Dyckia Schultes (Bromeliaceae) 
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Dyckia sp. nov. é uma espécie da família Bromeliaceae que ocorre no Planalto Residual do Uru-
cum, Corumbá, Mato Grosso do Sul. Esta espécie ocorre sobre afloramentos rochosos ferrugino-
sos (bancadas lateríticas) constituindo as chamadas ilhas de solo. As plantas apresentam flores 
alaranjadas, de 15 a 80 flores por inflorescência, podendo atingir 1,50m de altura. Até o momento, 
Dyckia sp. nov. foi encontrada em duas populações em bancadas lateríticas, Corumbá-MS. Este 
estudo avaliou a biologia reprodutiva de Dyckia sp. nov. através de experimentos de polinização 
manual. Foram utilizadas 10 flores de diferentes indivíduos por tratamento (n= 50 flores): 1) Con-
trole: flores não manipuladas e marcadas; 2) Autocompatibilidade: 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) Fecundação Cruzada Aberta: flores no início da 
antese foram emasculadas e marcadas; 5) Fecundação Cruzada Manual: flores no início de antese 
foram emasculadas e polinizadas manualmente com pólen de indivíduos de outra população e en-
sacadas. 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 por contagem direta. No tratamen-
to controle, 100% das flores formaram frutos. A espécie produziu 88,9% de frutos na fecundação 
cruzada manual e 60% na aberta. Foram produzidos 44% de frutos na autogamia 20% na autofe-
cundação. A maior produção de sementes por fruto ocorreu nos tratamentos controle, fecundação 
cruzada manual e aberta (258, 247,4 e 98,3, respectivamente). A espécie é autocompatível e não 
depende de polinizadores para produção de frutos e sementes (autogamia), entretanto a maior 
produção de frutos e sementes ocorreu nos tratamentos controle, fecundação cruzada manual e 
aberta.
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