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RESUMO

FENOLOGIA REPRODUTIVA DE ESPÉCIES DO SUB-BOSQUE EM UM
 REMANESCENTE DE MATA MESOFÍTICA DO SUDESTE GOIANO, CATALÃO,
 GO. (1)

Maxmiller Cardoso FERREIRA (2)
Soliana Euzebia VILEFORT (2) 
Raphael Matias da SILVA (2)
Gustavo Mariano REZENDE (2)
Hélder CONSOLARO (2)

A comunidade de sub-bosque tem porte de até dois metros e seu comportamento
 fenológico reprodutivo, normalmente esta vinculado a não sobreposição das
 fenofases. O objetivo do estudo foi avaliar as fenofases reprodutivas em espécies
 de um sub-bosque em uma mata mesofítica, Catalão-GO, entre os anos de 2010
 e 2011. Um transecto de um quilômetro foi demarcado com dupla lateral de cinco
 metros, de modo que a fenologia foi acompanhada em visitas semanais usando o
 Índice de Fournier. Três famílias fizeram parte da amostragem, Acanthaceae com
 três espécies (Dicliptera pohliana Nees, Ruellia brevifolia (Pohl) C, Geissomeria
 pubescens Nees), Piperaceae com duas espécies não identificadas em Piper e
 Rubiaceae com seis (Faramea occidentalis (L.) A. Rich., Psychotria capitata Ruiz
 & Pav., Psychotria deflexa DC., Psychotria goyazensis (Müll.) Arg., Psychotria
 hoffmannseggiana (Roem. & Schult.), Psychotria prunifolia (Kunth) Steyerm.). Às
 fenofases reprodutivas ocorreram durante todo ano, no entanto o menor índice foi
 registrado em setembro (seca) e maior em dezembro (chuva), já a frutificação
 teve dois picos, um em setembro (seca) e outro em janeiro (chuva) com o menor
 índice registrado em dezembro. Muitos trabalhos discutem que o comportamento
 fenológico em espécies de mata não está ligado ao regime climático, mas a
 comunidade do presente estudo parece demonstrar tal ligação. Esse fator pode
 estar relacionado, principalmente pela floração em espécies de Rubiaceae, seis
 espécies dentre as 11, que demonstram forte ligação com períodos mais úmidos.
 Juntamente a isso, a frutificação prolongada nas duas estações também pode
 estar vinculada ao ponto ideal de germinação de cada espécie da comunidade
 estudada.
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