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RESUMO

FENOLOGIA DE Paepalanthus Trichophyllus (BONG.) KÖRN.
 (ERIOCAULACEAE) E SUA RELAÇÃO COM A DISPONIBILIDADE DE ÁGUA
 NO SOLO EM CAMPOS RUPESTRES DO PICO DO CRUZEIRO, LUMINÁRIAS,
 MG.
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A alometria pode ser caracterizada como padrões de alocação de recursos para
 produção e sustento de partes vegetativas e reprodutivas dos seres vivos. Em
 ambientes onde os recursos são limitados é comum a alocação diferencial desses
 recursos para funções diferentes em determinadas épocas, sendo que algumas
 estruturas são beneficiadas em detrimento de outras que tem seu suprimento
 diminuído. Esse comportamento é denominado trade-off e pode ser exemplificado
 com um aumento na alocação vegetativa que geralmente é acompanhado por
 queda na alocação reprodutiva e vice-versa. Esse estudo objetivou verificar a
 existência de relações alométricas entre a produção de ramos e a produção de
 capítulos em indivíduos de P. trichophyllus. O estudo foi realizado em quatro
 populações que tiveram 20 indivíduos marcados em cada uma, totalizando 80
 plantas. Visitas mensais a campo foram feitas no período de novembro de 2009 a
 novembro de 2010, e em cada visita mediu-se o número de módulos (ramos)
 mortos por planta e o número de capítulos produzidos. Testou-se a hipótese de
 que o aumento da produção de capítulos acarreta maior mortalidade de módulos,
 indicando um trade-off entre alocação vegetativa e alocação reprodutiva. Para
 testar a existência dos trade-offs executou-se testes de correlação de Spearman
 entre o número de capítulos produzidos e o número de ramos mortos. A
 população 3 não produziu capítulos no período de estudo. Nas populações que
 produziram capítulos, as correlações foram baixas, (população 1, r= 0,425;
 população 2, r= 0,372; população 4, r= 0,138)entretanto mostraram uma
 tendência à ocorrência de trade-off. Concluiu-se que P. trichophyllus não
 apresenta alocação diferencial para traços vegetativos e reprodutivos e investe de
 maneira não padronizada ao longo de uma estação reprodutiva.

 

GUILHERME RAMOS DEMETRIO FERREIRA

62º Congresso Nacional de Botânica 
Botânica e Desenvolvimento Sustentável

07 a 12 de Agosto de 2011 
Frotaleza, Ceará, Brasil



Palavras-chave: Fenologia, História de Vida, Umidade do Solo

(1) Universidade Federal de Lavras, Curso de Ciências Biológicas, Laboratório de
 Ecologia Evolutiva de Plantas Herbáceas, Lavras, MG, Brasil.
 gramosdemetrio@gmail.com 

 

62º Congresso Nacional de Botânica 
Botânica e Desenvolvimento Sustentável

07 a 12 de Agosto de 2011 
Frotaleza, Ceará, Brasil




