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 O objetivo deste trabalho foi avaliar o efeito do ambiente sobre o aspecto fitossanitário dos frutos de Poin-
cianella pyramidalis. Coletaram-se frutos de 24 matrizes, no município de Castro Alves-BA (nove matrizes 
localizadas no interior do fragmento de Caatinga, nove na borda e seis no pasto). De cada matriz mensurou-
se 100 frutos quanto ao número de sementes infectadas por fungos e insetos, mal formadas e aparente-
mente sadias. Para avaliação da proporção de frutos com sementes nas classes de mal formadas conside-
rou: sementes mal formadas, abortadas ou totalmente ausentes (MF); sementes infectadas por fungos (F); 
sementes atacadas por larvas de insetos (L); MF+F; MF+L e totalmente sadias, considerando os diferentes 
ambientes (Borda, Interior e Pasto), utilizou-se o teste de Qui-quadrado (?=0,05). O ambiente influencia a 
proporção de sementes sadias produzidas nos frutos, conforme constatado no teste de Qui-quadrado (c2cal-
culado=138,26). A infestação por fungos e insetos nos frutos colhidos no interior do fragmento é bastante 
inferior ao esperado. No pasto a proporção de sementes mal formadas ou abortadas é inferior ao esperado 
indicando maior eficiência na polinização em plantas isoladas. Na borda evidencia o ataque por inseto, en-
quanto no pasto a infestação por fungo é mais acentuada. No pasto e no interior do fragmento a proporção 
de frutos sadios é superior ao esperado, enquanto que na borda é inferior.
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