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Os representantes da família Apocynaceae possuem hábitos variados, incluindo trepador, e
são, geralmente, lactescentes. Seus frutos são secos, do tipo folículo, e suas sementes são
dispersas pelo vento. Possui distribuição predominante pantropical, e inclui aproximadamente
400 gêneros e 3700 espécies. No Brasil ocorrem em torno de 95 gêneros e 850 espécies. O
objetivo deste trabalho foi o de verificar o comportamento de floração e frutificação das
espécies de trepadeiras da família Apocynaceae ocorrentes no campus urbano da
Universidade Federal de Santa Maria-UFSM e a influência dos fatores abióticos climáticos. O
campus se localiza na região central do estado do Rio Grande do Sul (29° 42’S, 53° 42’W),
com uma área aproximada de 1.900 hectares. As trepadeiras da família Apocynaceae,
encontradas foram marcadas e acompanhadas quinzenalmente, no período de fevereiro de
2007 a janeiro de 2008. As fenofases observadas foram antese, fruto jovem e fruto maduro.
Os dados meteorológicos de temperatura, precipitação e velocidade dos ventos foram obtidos
junto a Estação Meteorológica do Departamento de Fitotecnia, localizada no campus da
UFSM. Foram monitorados um total de 51 indivíduos pertencentes a seis espécies: Araugia
sp., Forsteronia glabrensces Müll. Arg., Fischeria stellata (Vell) E. Fourn, Gonolobus.
rostratum (Vahl) Schult., Oxipetalum stipatum Malme, e Tassadia subulata var. florida
(Vell.) Font &Schaw. A espécie F. glabrescens não floresceu. Nas demais espécies as três
fenofases ocorreram, ao longo do ano. A fase antese apresentou dois picos, um em maio e
outro em dezembro, com 15 e 14 indivíduos, respectivamente. O maior número de indivíduos
com fruto jovem foram nos meses de julho (11) e março (10), enquanto fruto maduro teve o
pico em maio, com apenas cinco indivíduos. Houve, portanto, uma baixa conversão das flores
em frutos. Em relação aos elementos climáticos, houve apenas um decréscimo na floração,
nos meses mais frios, que se estendeu até o inicio da primavera Os elementos climáticos
pouco influenciaram as fenofases no período estudado. A razão da baixa produção de frutos
maduros, apesar do florescimento, não ficou claro, e necessita estudos complementares.
(PRAE/UFSM)

Palavras-chave: Apocynaceae, fenologia, trepadeiras

mailto:taisepelissaro@yahoo.com.br

