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Seção: Biologia Floral/Reprodutiva

FENOLOGIA E ASPECTOS DO SISTEMA REPRODUTIVO DA ESPÉCIE Cabralea canjerana 
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 Aspectos da biologia reprodutiva de Cabralea canjerana subsp canjerana são poucos estudados 
e há muita controvérsia para a espécie. A fenologia possibilita o entendimento das fases de vida 
da planta. O objetivo deste estudo é apresentar dados fenológicos de quatro anos de observações 
para verificar se há um padrão fenológico e se são sazonais, correlacionar fenofases a fatores abió-
ticos e apresentar dados de biologia reprodutiva. O estudo foi realizado no Parque Estadual Mata 
dos Godoy em Londrina-PR (23º27’ S e 51º15’ W). O clima na região é do tipo subtropical úmido, 
com uma estação úmida e quente de outubro a março e outra mais seca e fria de abril a setembro. 
Foram observadas as fenofases vegetativas e reprodutivas de 28 indivíduos à qual foi estimada 
pelo percentual de Founier; a sazonalidade testada através da estatística circular e relações entre 
variáveis abióticas e fenofases através da correlação de Sperman. A biologia reprodutiva foi es-
tudada através de testes de polinização controlada e análises morfológicas da flor. A queda foliar 
ocorreu durante todo o ano com maior número de indivíduos e intensidade nos meses de abril a 
agosto, período mais seco e frio do ano. Botões florais e brotamento iniciaram em julho e foram até 
setembro e novembro, respectivamente; a antese ocorrendo de agosto a setembro. Estas últimas 
fenofases ocorreram com maior intensidade e número de indivíduos no mês de agosto que é mar-
cado pelo fim da estação seca e inicio da úmida. Os frutos levam cerca de um ano para ocorrer sua 
deiscência e as sementes são dispersas durante todo o ano. Foi encontrado um padrão altamente 
sazonal provavelmente em resposta a variações na precipitação, temperatura e fotoperíodo, já 
que houve muitas correlações com estas variáveis. Análises morfológicas evidenciaram dimorfismo 
floral com flores pistiladas e estaminadas em indivíduos separados, posterior formação de frutos 
apenas nos tratamentos de polinização cruzada confirmou a dióicia. Porém observou-se formação 
de frutos em indivíduos estaminados, assim como encontrado para Cabralea canjerana subsp poly-
tricha (Adri. Juss. Penn.), estes frutos foram ensacados e as sementes serão postas para germinar 
afim de avaliar a viabilidade das sementes. Conclui-se que Cabralea canjerana ssp. canjerana 
apresenta ser uma planta dióica e possui padrão fenológico sazonal.
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