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O que são ESPÉCIES ARBÓREAS?

São plantas lenhosas que, em seu estágio 
adulto, tem mais de 5 metros de altura total, 
constituídas de uma porção superior folhosa, 
geralmente ramificada, denominada copa; 
de um tronco suporte livre de ramos, de um tronco suporte livre de ramos, 
denominado fuste e de um só sistema 
radicular, que prende todo este conjunto ao 
solo (INQUE, 1971).

Classificação Altura DiâmetroClassificação Altura Diâmetro
Árvore pequena 5 a10m 15cm
Árvore média 10 a 25m 15 a 25cm
Árvore grande 25 a 50m 25 a 100cm
Árvore gigante 50m 2m
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O que é FENOLOGIA?

Ciência que estuda a ocorrência de eventos 
biológicos repetitivos e sua relação com 
mudanças no meio biótico e abiótico (Lieth
1974; Morellato et al.1990).

As CARACTERÍSTICAS FENOLÓGICAS

Implicam 
naOrganização e estrutura das comunidades

Biologia das populações

Influi no fluxo gênico das plantas, determinado pelo 
comportamento de polinizadores/visitantes

Influi na

evolução de estratégias reprodutivas
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Características fenológicas das espécies arbóreas

Sin.: Eventos Fenológicos; Fenofases.

Floração
Botões floraisBotões florais
Flores em antese

Frutificação
Frutos em desenvolvimento
Frutos maduros prontos para dispersão 
Síndrome de dispersão

Brotação (folhas novas)

Queda foliar

Observações fenológicas (Padrões)

contínua
sub-anual

anual
supra-anual

contínua
sub-anual
anual
supra-anual

anemocoria

D
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Reprodutivas

FloraçãoFloração FrutificaçãoFrutificação

QuedaQuedaBrotaçãoBrotação

anemocoria
zoocoria

explosiva
passiva
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Periodicidade
(mensal)

decídua
semidecídua

perenifolia

decídua
semidecídua
perenifolia

Vegetativas
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Análise dos dados fenológicos

Percentual de intensidade de Fournier (Fournier ,1974)

Intensidade do evento
0 ausência da fenofase;
1 magnitude da fenofase entre 1% e 25%;
2 magnitude da fenofase entre 26% e 50%;
3 magnitude da fenofase entre 51% e 75%;
4 magnitude da fenofase entre 76% e 100%.4 magnitude da fenofase entre 76% e 100%.

Índice de atividade
Presença ou ausência da fenofase no indivíduo,
independentemente de sua intensidade.

Praticando. . .

Calcule o índice de Fournier (%F) para a fenofase floração
de uma população com 5 indivíduos de Caesalpinia
echinata Lam. para o mês de novembro. A magnitude do
evento observada nos indivíduos foi de 67%, 23%, 38%,
12% e 48%, respecivamente.12% e 48%, respecivamente.

100

#1 67% 3

#2 23% 1

#3 38% 2

#4 12% 1

#5 48% 2
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Escala fenológica

Permite descrever e reproduzir com detalhes o ciclo de 
uma planta, através de estádios muito bem 
caracterizados.

(Martini et al, 2011)

Principais aplicações da fenologia

Subdivisão do ciclo
Permite confrontar a ocorrência de eventos importantes com 
as respectivas condições de ambiente, em diferentes 
períodos e locais.

Determinação de exigências ecoclimáticas
Associar as exigências de cada espécie (hídricas, 
fotoperiódicas, temperatura,etc.), a cada etapa do seu ciclo.

Zoneamentos agrícolas
Escolha de melhores locais para estabelecimento florestal.Escolha de melhores locais para estabelecimento florestal.

Manejo de florestas
Definição do plano de manejo (semente; madei-
ráveis e não-madeiráveis;  fauna silvestre, etc.)
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Banco de dados sobre fenologia

www.fenologia.cria.org.br

http://www.fenologia.cria.org.br
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O que são FATORES AMBIENTAIS?

Aqueles com origem no ambiente, que
exercem um ou mais efeitos, positivos ou
negativos, sobre um ser vivo ou não, durante
parte ou toda a sua existência.

Fatores bióticos
Interações intra-específicas (população);
Interações inter-específicas (comunidade).

Fatores abióticosFatores abióticos
Climáticos (Temperatura do ar, fotoperíodo,
regime pluviométrico, etc.);
Edáficos (Tipo de solo, fertilidade, etc.);
Água (umidade, ambientes aquáticos);
Fogo (natural, antrópico).
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Temperatura

é responsável pela regulação da produção 
de sementes e frutos, além da influência  na 
iniciação floral, dormência dos botões, 
abertura das flores, abertura e crescimento abertura das flores, abertura e crescimento 
dos frutos.

Temperatura 
mínina

Temperatura 
ótima

Temperatura 
máxima

Desenvolvimento

Vernalização: baixas temperaturas induzem 
a floração (processo fisiológico).
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Temperatura

As condições de temperatura elevada, luz  
adequada e umidade do solo, promovem 
aumento na intensidade de fotossíntese e 
acúmulo de hidratos de carbono acúmulo de hidratos de carbono 
sementes de boa qualidade

A elevação térmica abrupta pode afetar a 
indução e o crescimento de folhas efeito 
mecânico sobre os estômatos.mecânico sobre os estômatos.

Fotoperíodo

A principal fenofase afetada por este fator é 
indução ao florescimento. Passagem da 
fenofase vegetativa para a reprodutiva.
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Fotoperíodo

Influência do comprimento de onda.

Senescência das folhas

Regime pluviométrico

Em regiões semi-áridas, a fenologia é 
influenciada pela condição hídrica.

Chuvas durante a floração podem diminuir a Chuvas durante a floração podem diminuir a 
produção de sementes Polinização.

Ocorre o início da formação dos frutos e a 
dispersão  de sementes.

Espécies com ciclo anual geralmente 
concentram a floração no período mais 
chuvoso, pois a umidade induz a abertura os 
botões florais. 
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Alterações climáticas

Resumindo

O que são espécies arbóreas.
O que é Fenologia

Características fenológicas: 
Observações dos padrões fenológicos;Observações dos padrões fenológicos;
Análise dos dados fenológicos; 
Escala fenológica;
Principais aplicações da fenologia;

O que são Fatores ambientais.
Importância dos fatores ambientais sobre as Importância dos fatores ambientais sobre as 
características fenológicas das espécies 
arbóreas: Temperatura; Fotoperíodo; Regime 
pluviométrico.
Alterações climáticas.



15/10/2012

13

AUGSPURGER, C. K. 1983. Phenology, flowering synchrony and fruit set of six
neotropical shrubs. Biotropica 15:257-267.

FOURNIER, L. A. 1976. Observationes fenológicas en el bosque húmedo
premontano de San Pedro de Montes de Oca, Costa Rica. Turrialba 26(1): 54-59.

Referências Bibliográficas da aula

INOUE, M.T. Curso de dendrologia. Curitiba: Faculdade de Florestas da U.F.P.,
1971.

LIETH, H. 1974. Introduction to phenology and the modeling of seasonality.
Phenology and seasonality modeling. Pp. 3-19. H. Lieth (ed.). Ecological Studies 8.
Springer-Verlag, Berlin.

LORENZI, H. 1998. Árvores Brasileiras. Vol.II. Editora Plantarum. Nova Odessa.LORENZI, H. 1998. Árvores Brasileiras. Vol.II. Editora Plantarum. Nova Odessa.

MORELLATO, L. P. C.; LEITÃO FILHO, H. F. 1990. Estratégias fenológicas de
espécies arbóreas em floresta semidecídua na Serra do Japí, Jundiaí, São Paulo.
Revista brasileira de Biologia 50(1): 163-173.


