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Foram objetos deste estudo duas espécies do gênero Dyckia (Bromeliaceae), encontradas nas 
bancadas lateríticas, Corumbá, Mato Grosso do Sul. Dyckia leptostachya Baker é uma espécie de 
ampla distribuição, desde a Bolívia até o sul do Brasil, com flores vermelho-alaranjadas. Dyckia sp. 
nov. é uma espécie de distribuição restrita e endêmica de Corumbá, com flores laranjas. O objetivo 
deste trabalho foi avaliar a fertilidade de populações naturais destas espécies, através da análise 
da produção de flores e frutos, da viabilidade do pólen e das sementes. A contagem de flores e 
frutos foi realizada no período de floração (novembro a abril 2010/2011). Para o estudo da viabili-
dade do pólen, flores em antese foram coletadas e fixadas em 3:1 (etanol:ácido acético) por 24h e 
estocadas em álcool 70% à –20°C. A viabilidade do pólen foi estimada pela coloração de Alexander 
(1980). Foram analisadas seis flores por planta e 1000 grãos-de-pólen por flor. As sementes foram 
germinadas em papel filtro em placas de petri por até 30 dias. Os resultados mostraram que a 
espécie Dyckia sp. nov produz mais flores e frutos do que D. leptostachya. Em média, Dyckia sp. 
nov produziu 34,5 flores e 86,2% de frutos/planta (n=72), enquanto que D. leptostachya, produziu 
9,1 flores e 28,4% de frutos/planta (n=8). A análise de viabilidade do pólen revelou uma maior taxa 
de grãos de pólen viáveis para D. leptostachya (81,2%) que para Dyckia sp. nov (74,8%). A germi-
nação de sementes em ambas as espécies foi baixa, 47,5% para Dyckia sp. nov. e 53% para  D. 
leptostachya. Apesar de D. leptostachya apresentar menor produção de flores e frutos em relação à 
Dyckia sp. nov., a primeira apresenta alta viabilidade do pólen e a mesma taxa de germinação das 
sementes. Ambas espécies apresentam características de fertilidade que garantem a viabilidade 
das populações, levando-se em consideração a maior distribuição geográfica de D. leptostachya e 
a distribuição restrita e endêmica de Dyckia sp. nov.
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