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Seção: Ecologia Vegetal

FENOLOGIA REPRODUTIVA E DISPERSÃO DE FRUTOS DE Cenostigma macrophyllum Tul. 
(Fabaceae) NO PARQUE ZOOBOTÂNICO DE TERESINA, PI.
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Cenostigma macrophyllum Tul. é conhecida popularmente como caneleiro, possui hábito arbustivo ou ar-
bóreo, caule bastante sulcado e devido a sua beleza e abundância é considerada planta símbolo da capital 
do Piauí, Teresina. O objetivo deste trabalho foi investigar a fenologia reprodutiva e dispersão de frutos da 
espécie no Parque Zoobotânico de Teresina. As observações fenológicas da floração e frutificação foram 
realizadas quinzenalmente durante 12 meses (agosto/2011-julho/2012) em 15 indivíduos. Para estimar a 
intensidade de cada fenofase foi utilizado o método semiquantitativo de Founier. Os padrões fenológicos 
foram determinados. Os dados foram analisados concomitantemente ao índice de pluviosidade da região. 
A espécie emitiu botões florais no período de outubro a fevereiro com pico de intensidade em novembro 
(62,5%). A floração ocorreu durante os meses de novembro a março, com pico máximo em dezembro (60%), 
a presença de frutos foi observada durante o ano inteiro, com maior atividade nos meses abril, maio e junho 
(100%), sendo registrada a deiscência de julho a outubro. A dispersão dos frutos é autocórica, principalmen-
te barocórica, ou seja, realizada de maneira explosiva. Os dados fenológicos se correlacionaram positiva-
mente aos fatores pluviométricos. A floração e a frutificação tiveram inicio em períodos de chuvas irregulares 
no final da estação seca. A espécie em estudo apresentou um padrão reprodutivo anual de floração interme-
diária e contínuo de frutificação.
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