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Seção: Ecologia Vegetal
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O objetivo desse estudo foi identificar e atribuir significado ecológico as relações entre a permanência da 
folhagem e os padrões de floração nas espécies arbóreas do Cerrado. Foram utilizados dados da literatura 
sobre a fenologia floral de 92 espécies distribuídas em decíduas, semidecíduas e sempre verdes. Os pa-
drões de floração de cada grupo foram comparados considerando o valor médio do número de meses com 
flores em cada espécie (duração da floração), o número de espécies com flores a cada mês (distribuição da 
floração) e os quatro meses consecutivos com maior quantidade de espécies com flores (pico da floração). A 
duração da floração aumentou gradualmente das espécies decíduas para as sempre verdes e semidecíduas 
exibindo valor intermediário. A permanência da folhagem e a maior inclinação dos ramos nas sempre ver-
des dificulta a exposição das flores aos polinizadores, requerendo maior tempo de exposição. As espécies 
semidecíduas apresentaram duração e pico de floração diferentes de decíduas e sempre verdes, com dois 
picos anuais: em junho quando há permanência da folhagem como nas sempre verdes e em setembro com 
as copas livre de folhas às custas da mobilização de reservas, similar às decíduas. O aumento do número 
de espécies com flor anterior ao pico de floração foi abrupto nas decíduas e gradual nas sempre verdes, 
sugerindo diferente comportamento na relação fonte-dreno para a produção de flores. Nas sempre verdes a 
permanência da folhagem garante o aporte continuado de fotossintatos e nutrientes, permitindo maior pro-
dução de flores durante a seca. Já as decíduas utilizam reservas de carbono em uma copa livre de folhas 
para promover floração em um período mais curto que as sempre verdes. Conclui-se que permanência da 
folhagem interfere nos padrões de floração nas espécies arbóreas de Cerrado condicionando comporta-
mentos distintos conforme a deciduidade foliar, indicando que espécies decíduas, semidecíduas e sempre 
verdes constituam diferentes grupos funcionais.
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