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Seção: Biologia Floral/Reprodutiva

SISTEMA REPRODUTIVO DE DUAS ESPÉCIES ENANTIOSTÍLICAS DE Senna MILL. 
(FABACEAE)
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A enantiostilia se caracteriza por apresentar flores que formam imagens especulares. Estudos indi-
cam que este mecanismo está relacionado ao favorecimento da elevação das taxas de polinização 
cruzada e diminuição da autopolinização. O objetivo do estudo foi verificar a presença de possíveis 
mecanismos de incompatibilidade na reprodução de Senna martiana (Benth.) H.S.Irwin & Barneby 
e S. macranthera var. pudibunda (Benth.) H.S.Irwin & Barneby. O estudo foi realizado em uma área 
de Caatinga localizada no Campus da Universidade Federal do Vale do São Francisco, Petrolina, 
Pernambuco. Foram realizados quatro tratamentos do sistema reprodutivo (autopolinização ma-
nual, espontânea, polinização cruzada inter e intramorfo), além da polinização natural (controle). S. 
martiana e S. macranthera var. pudibunda  são autocompatíveis, formando frutos nos tratamentos 
de polinização cruzada intra e intermofo, autopolinização manual e no controle, não tendo sucesso 
na formação de frutos por autopolinização espontânea. Em outros estudos com Senna foi constata-
da a autocompatibilidade, com exceção das espécies S. sylvestris (Vell.) H.S.Irwin & Barneby e S. 
multijuga (Rich.) H.S.Irwin & Barneby, que são autoincompatíveis e não formaram frutos por auto-
polinização espontânea. A espécie S. corymbosa (Lam.) H.S.Irwin & Barneby similarmente a S. syl-
vestris também não formou frutos por autopolinização espontânea. Espécies do gênero Chamae-
crista Moench também se mostraram autocompatíveis, porém formaram frutos espontaneamente. 
Devido ao sucesso na formação de frutos nos tratamentos de autopolinização e polinização cru-
zada intra e inter morfo concluir-se que as duas espécies de Senna não apresentam mecanismos 
de incompatibilidade. Contudo, a presença da enantiostilia eleva as taxas de xenogamia e diminui 
as taxas de autogamia, devido à necessidade dos cruzamentos intermorfos, elevando o papel dos 
polinizadores para promover a reprodução sexuada das espécies.

 
Palavras-chave: enantiostilia, polimorfismo floral, mecanismos de incompatibilidade 
 
Créditos de Financiamento: Financiamento do Ministério da Integração Nacional (PISF/PCFF) 
 
(1) Curso de Ciências Biológicas, Universidade Federal do Vale do São Francisco - UNIVASF, Pe-
trolina, PE, Brasil. thatiany.tb@hotmail.com 
(2)Curso de Engenharia Agronômica, Universidade Federal do Vale do São Francisco - UNIVASF, 
Petrolina, PE, Brasil. 
(3) Centro de Referência para Recuperação de Áreas Degradadas da Bacia Hidrográfica do São 
Francisco, Petrolina, PE, Brasil. 
(4) Universidade Federal Rural de Pernambuco - UFRPE, Recife, PE Brasil. 
(5) Universidade Federal Rural de Pernambuco - (UAG) UFRPE, Garanhuns, PE, Brasil.


