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REPRODUÇÃO SEXUAL VERSUS CLONAL EM DUAS ESPÉCIES DO GÊNERO Dyckia 
Schultes (Bromeliaceae) DO PANTANAL, BRASIL
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As bancadas lateríticas do Planalto Residual do Urucum, Corumbá, Mato Grosso do Sul, são con-
sideradas um tipo de relevo plano, formadas por camada de material laterítico endurecido, de 
natureza ferrífera. Foram objetos deste estudo duas espécies do gênero Dyckia (Bromeliaceae), 
encontradas nas bancadas lateríticas. Dyckia leptostachya 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. Até o momento foram identi-
ficadas sete populações de D. leptostachya e duas de Dyckia sp. nov. Para análise da reprodução 
clonal, foi realizada a contagem direta de genetos e rametos. Foram estabelecidos nove transectos 
de 10 m para cada espécie. Foram contados indivíduos jovens derivados de sementes. Os aspec-
tos da reprodução sexual avaliados foram: % frutos = (n° de frutos/n° de flores por planta*100) e n° 
de sementes/fruto. A reprodução clonal de Dyckia sp. nov. foi de 10,4 rametos/geneto. Para cada 
geneto foi observado 0,86 indivíduos reprodutivos, contribuindo para a reprodução sexual. Foram 
observados 10,5 indivíduos jovens por transecto. Uma menor reprodução clonal, 2,04 rametos/
geneto e sexual de 0,13 indivíduos reprodutivos/geneto foi observada em D. leptostachya, sendo 
que nenhum indivíduo jovem foi observado. A produção de frutos por planta foi maior para Dyckia 
sp. nov. (86,1%) do que para D. leptostachya (23,4%); a espécie nova produziu mais sementes por 
fruto do que D. leptostachya, 192,6 e 9,1, respectivamente. Apesar de D. leptostachya apresentar 
menor reprodução clonal e sexual em relação à Dyckia sp. nov., a primeira apresenta maior número 
de populações e ampla distribuição geográfica. A propagação clonal é encontrada em muitas espé-
cies de bromélias. Tal característica mantém a diversidade genética existente, diminuindo os riscos 
de mortalidade dos genetos, e minimizando os efeitos da endogamia e da deriva genética.
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