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Seção: Biologia Floral/Reprodutiva

EFEITO DE BORDA SOBRE A REPRODUÇÃO DE Sida acuminata DC. (MALVACEAE) EM 
UMA ÁREA DE CAATINGA DE PERNAMBUCO
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A fragmentação ambiental pode afetar significativamente o sucesso reprodutivo das espécies ve-
getais, especialmente devido ao efeito de borda. O objetivo deste trabalho foi analisar a influência 
da condição de bordas sobre a reprodução de Sida acuminata DC. (Malvaceae) em uma área de 
caatinga de Pernambuco. Foram comparados, entre indivíduos de borda (n=15) e de interior (n=15) 
de fragmento, a deposição de pólen no estigma (70 flores em cada área) e a formação natural de 
frutos (450 botões em cada área). A maior parte dos estigmas analisados apresentou deposição 
polínica (81,4% e 67,1% na borda e no interior, respectivamente), e todas as flores marcadas for-
maram frutos, não havendo diferenças significativas entre áreas em nenhuma das comparações. 
Os resultados mostram que os parâmetros reprodutivos investigados para esta espécie não são 
influenciados pela área (borda/interior) em que os indivíduos estão localizados, o que pode ser 
explicado pelo sistema de polinização generalista apresentado pela espécie (que favorece seu 
sucesso reprodutivo em áreas sujeitas a diferentes condições de conservação) e/ou por não sofrer 
com a influência do efeito de borda nesse ambiente.
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