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O comportamento fenológico reprodutivo de espécies vegetais pode ser influenciado
por  condições  ambientais  (temperatura  e  precipitação),  bióticas  (polinizadores  e
dispersores)  e  filogenética.  O  estudo  de  fenologia  reprodutiva  foi  realizado  na
Reserva  Biológica  Guaribas,  localizada  no  município  de  Rio  Tinto,  Paraíba.  A
estação seca da região ocorre nos meses de setembro a fevereiro e a estação chuvosa
de  março  a  agosto.  O  objetivo  do  estudo  foi  conhecer  a  fenologia  reprodutiva  das
espécies  de  mata,  observar  o  padrão  da  comunidade,  correlacionar  os  dados
fenológicos com as condições ambientais e comparar as fenofases entre os anos de
estudo. Foram observados 200 indivíduos, os quais 122 pertencem à borda e 78 ao
interior da mata, e acompanhados com observações mensais as fenofases de floração
e frutificação, através da intensidade de Fournier. O estudo foi realizado no período
de  janeiro/2008  a  dezembro/2009.  Foi  empregado  o  padrão  de  Gentry  e  Newstron
para  classificação  da  comunidade  estudada  e  aplicação  dos  testes  de  correlação  de
Spearman (entre os dados de precipitação). Um total de 45% (N=90) dos indivíduos
apresentou evento reprodutivo, dos quais 36% (N=72) pertencem à parcela da borda
e  9%  (N=18)  ao  interior  da  mata.  O  padrão  da  comunidade  foi  classificado  como
steady state e contínuo, visto a ocorrência de indivíduos em floração e  frutificação
em  quase  todos  os  meses  dos  anos  estudados.  Os  resultados  apresentaram
correlações  na  borda  (rs=  -0,05  para  floração  e  rs=  -0,22  para  frutificação)  e  no
interior (rs= 0,01 para floração e  rs= -0,19 para frutificação)  com a precipitação.  A
disponibilidade  de  recursos  (flores  e  frutos)  durante  quase  todos  os  meses  do  ano
favorece a manutenção da guilda de polinizadores e dispersores na comunidade. As
chuvas  parecem não  influenciar  as  fenofases  reprodutivas  dos  vegetais  da  Reserva
Biológica Guaribas. Observou-se um padrão diferenciado em cada ano do estudo.
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