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Apesar da grande importância ecológica e econômica, a família Bromeliaceae inclui 
um grande número de espécies endêmicas e/ou ameaçadas de extinção. Dyckia 
vicentensis Strehl é uma espécie saxícola ou rupícola, endêmica da região sudoeste do 
Rio Grande do Sul (Brasil) e que, atualmente, encontra-se citada na lista estadual de 
espécies ameaçada de extinção do Rio Grande do Sul sob categoria de Em Perigo 
(EN). Assim, este estudo teve como propósito testar condições que favoreçam a 
germinação e a produção de plantas desta espécie, tendo em vista a propagação e 
conservação de seu germoplasma. Sementes coletadas de populações naturais foram 
desinfestadas e inoculadas in vitro ou ex vitro, sendo estas semeadas em diferentes 
substratos. No ensaio in vitro, testaram-se duas concentrações de sais do meio 
nutritivo de Murashige e Skoog (100 e 50%) e a presença (1 g L-1) ou não de carvão 
ativo. O meio foi suplementado com sacarose (30 g L-1) e solidificado com agar (7 g 
L-1), sendo o pH ajustado para 5,8. No ensaio ex vitro, as sementes foram semeadas 
em diferentes substratos: S1 - substrato comercial; S2 - casca de pinus, carvão e 
granito fragmentado (1:1:1, v/v), S3 – granito fragmentado; S4 – S1 + S2 (1:1, v/v) e 
S5 – S1 + S3 (1:1, v/v). Foram utilizadas quatro repetições de 25 sementes. No ensaio 
in vitro, as maiores percentagens de germinação e de plântulas normais foram 
registradas em meio MS 100% acrescido de carvão ativo e em meio MS 50%, os 
quais não diferiram estatisticamente entre si. Após 35 dias do plantio, a produção de 
plântulas nos diferentes substratos foi estabilizada, sendo os melhores resultados 
obtidos em substrato comercial. Os resultados mostraram que a velocidade de 
germinação e de desenvolvimento das plântulas ocorre mais rapidamente in vitro (10 
dias antes) em relação ao uso de substratos, embora as sementes tenham sido 
mantidas nas mesmas condições ambientais. Contudo, ambos os sistemas são viáveis 
para a produção de plântulas desta espécie, podendo ser utilizados como ferramentas 
para sua conservação ex situ. (IF Farroupilha) 
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