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Seção: Ecologia Vegetal

SAZONALIDADE DA FENOLOGIA FOLIAR E SUA RELAÇÃO COM PICOS DE CRESCIMENTO 
EM ESPÉCIES DE CERRADO EM ASSIS, SP.
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O Cerrado situa-se em uma zona climática com marcada sazonalidade, fato que reflete na dinâmica foliar 
das comunidades vegetais. Pouco se sabe sobre as estratégias fenológicas vegetativas das plantas do 
Cerrado, conhecimento que contribuiria para a compreensão dos processos de crescimento e ciclagem de 
nutrientes. Monitoramos quinzenalmente, durante três anos, a fenologia dos caracteres vegetativos (queda 
de folhas e brotação) e a herbivoria (presença de folhas predadas) das espécies, em arboreto instalado na 
Floresta Estadual de Assis – SP. Das 120 espécies observadas, 24% são decíduas, 15% brevidecíduas e 
61% perenifólias. Observamos que, anualmente, há um pico de caducifolia (abril-agosto) e dois picos de 
brotação. O primeiro pico de brotação ocorre no final da estação seca (agosto-setembro), quando é recupe-
rada a folhagem perdida durante o inverno, predominantemente revestindo ramos já existentes das espé-
cies caducifólias. O segundo pico de brotação ocorre no auge da estação chuvosa (janeiro-março). Nesta 
época não se observa queda de folhas e a brotação, corresponde a um pico de crescimento, com as novas 
folhas revestindo ramos novos. Registramos picos de herbivoria coincidentes com ambos os eventos de 
brotação, podendo representar uma estratégia predatória, pois as folhas mais jovens geralmente são menos 
coriáceas, facilitando a predação. A dinâmica foliar está ajustada à sazonalidade climática no Cerrado, mas 
a reposição de folhas e o crescimento parecem estar associados a fatores climáticos distintos. O primeiro 
pico ocorre antes que as chuvas recarreguem as reservas de água no solo e é associado com aumento da 
luminosidade e temperatura na primavera. A estação de crescimento depende de condições ideais de preci-
pitação e temperatura para o desenvolvimento de todas as espécies. 
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