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O estudo de fenologia reprodutiva foi realizado na Reserva Biológica Guaribas, Paraíba,
Brasil (6º40'53"S 35º09'59"W), uma Unidade de Conservação fragmentada em três áreas e
caracterizada por possuir um mosaico de vegetação (Mata e Tabuleiro), o ambiente úmido
favorece o aparecimento de vegetais de porte arbóreo e de elevada diversidade. A estação
seca da região ocorre entre os meses de outubro e fevereiro, sendo os meses de maior
precipitação de fevereiro a julho. O objetivo do estudo foi observar as fenofases
reprodutivas e compará-las entre borda e interior da mata. As observações fenológicas estão
sendo realizadas mensalmente, com coleta da intensidade de floração (botões e antese) e de
frutificação (frutos verdes e maduros), com início em setembro de 2007. Para a organização
do estudo foram montadas duas parcelas (borda e interior da mata) medindo 10x100m cada
uma delas, os indivíduos que se encontravam dentro das parcelas possuindo DAP
(Diâmetro da Altura do Peito) superior a 4 cm foram marcados e enumerados para
acompanhamento mensal. Somam-se 200 indivíduos estudados, sendo 113 na parcela da
borda e 87 no interior da mata. As principais famílias botânicas encontradas são
Anacardiaceae, Annonaceae, Chrysobalanaceae e Myrtaceae. Foi observado que a região
estudada apresenta recursos vegetais para animais polinizadores e dispersores, durante todo
o ano, a floração ocorre principalmente ao longo do período úmido e a maior intensidade de
frutificação foi registrada no final da estação seca. A floração apresentou correlação
positiva com a precipitação (borda rs=0,41 e interior rs=0,32; p< 0,05), enquanto a
frutificação apresentou correlação negativa (borda rs=– 0,013 e interior rs=– 0,24; p<0,05).
As espécies se comportam de forma diferenciada quanto às fenofases reprodutivas, sendo
que a maior porcentagem de indivíduos ocorreu na parcela da borda. Tal diferença pode ser
resultante da influência de fatores externos, ou seja, de um possível “efeito de borda”,
atuando na dinâmica dos vegetais. (CNPq)

Palavras-chave: floração, frutificação, efeito de borda, fragmento florestal.

mailto:marciaemanuelle@hotmail.com

