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Seção: Ecologia Vegetal

ESTRATÉGIAS FENOLÓGICAS COMO RESPOSTA AO SISTEMA SEXUAL DIÓICO DE 
Baccharis platypoda DC. (Asteraceae).
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O estudo de estratégias fenológicas pode gerar informações acerca das respostas das plantas às mudanças 
climáticas e sobre a ecologia de ecossistemas. O estudo teve como objetivo compreender a fenologia repro-
dutiva e vegetativa da espécie Baccharis platypoda DC, associando as estratégias fenológicas ao sistema 
sexual e às variações sazonais características do ambiente. O estudo foi realizado próximo ao Córrego do 
Soberbo, pertencente à UFVJM. Foram observadas as características fenológicas de 30 plantas, no perío-
do de set/2010 a set/2011. Foram utilizados dados meteorológicos de precipitação, temperatura, umidade 
e insolação para o período de estudo. O padrão fenológico foi determinado pelo método de intensidade de 
Fournier, correlação de Spearman e análise circular. As fenofases reprodutivas tiveram início no mês de 
fevereiro com a formação de botões florais e emergência de flores imaturas com declínio a partir do mês 
de julho e encerramento entre setembro e outubro, enquanto que as fenofases vegetativas apresentaram 
variações de intensidade ao longo do período de estudo. As fenofases vegetativas das plantas de ambos 
os sexos não apresentam padrão sazonal, enquanto que as fenofases reprodutivas (floração e frutificação) 
apresentaram forte sazonalidade. Foi observada a existência de correlações positivas entre plantas femi-
ninas e masculinas para as fenofases reprodutivas de botões florais, flores imaturas e maduras e para as 
fenofases vegetativas de folhas velhas, queda de folhas e brotamento. Deste modo, a espécie B. platypoda 
apresenta pequenas variações nas estratégias fenológicas de indivíduos masculinos e femininos, principal-
mente na duração das fenofases reprodutivas e no crescimento vegetativo para alocação de recursos.. A fe-
nologia reprodutiva da espécie está associada a algumas variáveis ambientais (precipitação e temperatura), 
principalmente para as fenofases de frutificação, enquanto que a fenologia vegetativa mostrou-se associada 
à fenologia reprodutiva.
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