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A fenologia é importante para compreender a dinâmica das comunidades vegetais, como a 
reprodução das espécies, a organização temporal dos recursos dentro das comunidades, das 
interações e coevolução entre plantas e animais. A partir dessas informações, analisou-se a 
presença de floração e frutificação em comunidades arbóreas de duas fitofissionomias do 
Cerrado. O estudo foi realizado em outubro de 2007, no início da estação chuvosa, no Parque 
Estadual da Serra de Caldas Novas, GO. O cerrado sentido restrito localiza-se no platô da 
serra a 985 m de altitude e o cerradão, em topografia irregular a 780 m de altitude. 
Estabeleceu-se uma área amostral de 1ha em cada área. Foram amostrados indivíduos com 
CAP > 15 cm e com disponibilidade de recursos (flores e frutos). Realizou-se análise de 
similaridade para a abundância da oferta de recursos entre as famílias, utilizando a distância 
euclidiana simples. Das 27 espécies distribuídas entre as 16 famílias na área de estudo, 55,5% 
apresentava-se em floração, 37% produziam frutos e 7,4% com flores e frutos. Os maiores 
representantes para os recursos florais foram Qualea parviflora Mart. (114), Qualea 
grandiflora Mart. (57) e Kielmeyera coriacea (Spreng.) Mart. (49) e para a oferta de frutos, 
Pouteria ramiflora (Mart.) Radlk. (30) e Eremanthus glomerulatus Less. (25). No cerradão, 
49 espécies de 26 famílias ofertavam recursos, com 48% apresentando frutos, 34% com 
recursos florais e 18% com flores e frutos. Byrsonima crassa Nied., Xylopia aromatica 
(Lamb.) Mart. e Curatella americana L. tiveram boa representação para a oferta de recursos 
florais, tendo 27, 22 e 13 indivíduos, respectivamente. Para a oferta de frutos destacaram-se 
Lippia salvaefolia Cham. (42), Emmotum nitens (Benth.) Miers. (27) e Styrax ferrugineus
Nees. & Mart. (14). Formaram-se grupos distintos entre as famílias, com a maior oferta de 
frutos no cerradão e os de recursos florais, no cerrado sentido restrito, embora as espécies das 
famílias Fabaceae e Asteraceae apresentavam frutos nas duas fitofissionomias. A maior oferta 
de recursos de frutos no início da estação chuvosa indica a estratégia adaptativa dessas 
famílias para liberar suas unidades de dispersão neste período, o que favorece o 
estabelecimento de sua progênie. Verifica-se ainda, que a assincronia na oferta de recursos 
entre as áreas proporciona interação entre a comunidade animal e vegetal, resultando em 
relações harmônicas. 
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