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Seção: Biologia Floral/Reprodutiva

LIMITAÇÃO POLÍNICA EM ESPÉCIES DE CAATINGA
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A limitação polínica (LP) representa um importante fator que influencia o sucesso reprodutivo de 
Angiospermas, aparentemente com maior incidência em espécies tropicais, arbóreas, hermafrodi-
tas, autoincompatíveis e/ou com sistema de polinização generalista. Este estudo teve como obje-
tivo avaliar a LP em espécies de caatinga, testando as hipóteses de que seja mais freqüente em 
espécies arbóreas, de que seja correlacionada com índices de autoincompatibilidade e explicada 
pelo hábito e pela autoincompatibilidade e/ou a interação entre eles. Informações de 81 espécies 
foram obtidas por meio de levantamento bibliográfico, e utilizadas para a determinação da fecun-
didade e dos índices de auto-incompatibilidade (IAI) e de limitação polínica (ILP). Os testes de 
hipóteses foram realizados utilizando-se teste Qui-quadrado, correlação de Spearman e Modelo 
Linear Generalizado. A freqüência da LP foi maior em espécies arbóreas. Não houve diferença 
significativa entre espécies autocompatíveis e incompatíveis, mas houve correlação negativa en-
tre IAI e ILP, mostrando que a limitação polínica é maior entre as espécies autoincompatíveis. De 
maneira geral, a quantidade de espécies com PL foi inferior aos trabalhos que enfocam comuni-
dades vegetais, mas semelhante ao encontrado para espécies de mata Atlântica. As duas tendên-
cias principais encontradas no estudo corroboram trabalhos anteriores.
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