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Estudos fenológicos envolvem diferentes eventos do ciclo de vida das plantas, como
florescimento,  frutificação,  brotamento  e  germinação.  A  comparação  fenológica  de
diferentes espécies, ocorrendo no mesmo hábitat, pode auxiliar na compreensão dos
fatores reguladores das fenofases. O objetivo deste trabalho foi verificar os padrões
de floração e frutificação das espécies arbóreas de Vochisia tyrsoidea Pohl, Salvertia
convallariaeodora  A.  St.-Hil  e  Qualea  parviflora  Mart  e  correlacionar  aos  fatores
climáticos  (precipitação,  temperatura  e  umidade)  em  uma  vegetação  de  Cerrado
sentido  restrito.  O  trabalho  foi  desenvolvido  na  Serra  do  Mimo,  município  de
Barreiras,  Bahia.  O  acompanhamento  da  fenologia  reprodutiva  foi  realizado
mensalmente em 30 indivíduos previamente marcados para cada espécie,  durante  o
período de junho de 2009 a maio de 2010, seguindo a classificação de intensidade de
Fournier  utilizando  uma  escala  de  zero  a  quatro  para  a  floração  e  frutificação.  A
frequência  da  floração  e  frutificação  é  anual  para  as  três  espécies  observadas,
florescendo apenas uma vez por ano, com duração intermediária, emitindo flores até
três  meses  consecutivos.  As  espécies  Vochisia  tyrsoidea  Pohl  e  Salvertia
convallariaeodora  A.  St.-Hil  apresentaram a  floração  no  período  mais  seco  e  com
menor  umidade,  entre  junho  e  agosto  e  frutificação  na  estação  chuvosa.  Já  Qualea
parviflora  Mart  floresceu  na  estação  chuvosa  e  quente  (novembro  a  janeiro)  com
frutificação  no  final  da  estação  chuvosa  e  início  da  estação  seca.  O  predomínio  da
floração  na  estação  seca  observada  pela  maioria  dos  táxons  estudados  é  uma
estratégia  encontrada  em  um  grande  número  de  espécies  de  ambientes  tropicais.
Trabalhos  desenvolvidos  no  Cerrado  registraram que  as  espécies  lenhosas  parecem
ser  mais  independentes  de sazonalidade e  muitas  delas  florescem em plena  estação
seca
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