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Seção: Ecologia Vegetal

ASPECTOS FENOLÓGICOS DE Ocotea pulchella (Nees) Mez (Lauraceae), Myrcia brasiliensis 
Kiaersk E Psidium cattleyanum Sabine (Myrtaceae), EM FORMAÇÃO SECUNDÁRIA DA 
FLORESTA SEMIDECÍDUA DO SUL DO BRASIL
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A fenologia estuda o comportamento das plantas e sua relação com as variações no meio em que vivem, 
sendo uma ferramenta para a compreensão das relações ecológicas das espécies, ao estabelecer o pe-
ríodo que recursos vegetais estarão disponíveis a dispersores. O estudo avaliou a relação das fenofases 
de Ocotea pulchella (Nees) Mez, Myrcia brasiliensis Kiaersk e Psidium cattleyanum Sabine com condições 
climáticas locais, em fragmento de floresta semidecidual secundária no RS, Brasil. Foram selecionados de 
14 a 15 indivíduos por espécie, com DAP>10cm e monitorados mensalmente por dois anos. Foi realizada 
análise estatística circular e as fenofases foram correlacionadas à temperatura, fotoperíodo e precipitação. A 
queda foliar e o brotamento das três espécies ocorreram continuamente durante o biênio caracterizando um 
padrão não-sazonal. A queda foliar foi parcialmente explicada pelo aumento do fotoperíodo e temperatura, 
pois a relação entre a fenofase e as variáveis climáticas não se repetiu nos dois anos. A floração, botões 
florais e antese, caracterizou um padrão sazonal nas espécies. Apenas em M. brasiliensis a relação do início 
da floração com o aumento do fotoperíodo foi confirmada nos dois anos. As duas Myrtaceae tiveram alta 
concentração de indivíduos em uma data média (r) na fenofase frutos imaturos e em O. pulchella a produ-
ção foi quase constante (r baixo). O surgimento de frutos em P. cattleyanum e O. pulchella demonstrou uma 
relação evidente com fotoperíodo e temperatura, no biênio. As espécies apresentaram alta concentração 
de plantas com frutos maduros, em alguma época do ano, permitindo estimar a data média desse evento, 
indicando certa sazonalidade no amadurecimento. Nenhuma fenofase se relacionou com a precipitação, re-
sultado esperado para ambientes sem estação seca definida. As plantas ofereceram recursos alimentares à 
fauna local, sobretudo as aves, nos dois anos, pois os frutos maturaram ao longo de todo ano, considerando 
as três espécies em conjunto.
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