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FENOLOGIA DE Tococa formicaria Mart. (Melastomataceae), EM MATA RIPARIA DO
DISTRITO FEDERAL.
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As fenofases variam de acordo com os fatores bi6ticos e abi6ticos, ocorrendo grande diversidade de pa-
droes fenol6gicos na comunidade, relevantes para se compreender a disponibilidade de recursos a fauna.
o objetivo deste trabalho foi avaliar a fenologia de T formicaria, especie arbustiva, com altas taxas de germi-
nay80, crescimento rapido e capacidade de atrair fauna. Este estudo foi realizado em area de regeneray80
natural (zona riparia), Embrapa Cerrados, OF.0 clima da regi80 e tropical estacional (Aw) , com um perlodo
seco: abril a setembro; estay80 chuvosa: outubro a maryo. A fenologia qual i-quantitativa foi avaliada quinze-
nalmente de julho/2010 a julho/2012, com monitoramento das fenofases de folhas Uovens, adultas e senes-
centes) floray80 (bot80 e flor) e frutificay80 (frutos verdes e maduros). As observayoes foram realizadas em
10 indivlduos marcados aleatoriamente e distribuldos em cinco parcelas. A partir destes dados, avaliou-se
que a disponibilidade dos recursos se manteve estavel entre os anos, tendo variay80 apenas em recurso ve-
getativo (folhas senescentes). A emiss80 de folhas jovens coincidiu com 0 pica de folhas adultas, disponlveis
durante todo 0 ana com pica no mes de maio. A senescencia foliar foi maior entre maryo e maio. A flOray80
ocorreu de fevereiro a novembro com picos em junho e agosto, havendo uma queda no mes de julho por
alta incidencia de herbivoria floral e morte de um indivfduo. A disponibilidade de frutos maduros ocorreu de
agosto a dezembro, com pica entre agosto e setembro, coincidindo com 0 fim das chuvas. A disponibilidade
dos recursos vegetais foi alta, ao longo de quase todo 0 ano, sendo fundamental para a fauna e para ativa-
y80 dos processos ecol6gicos da restauray80. Neste sentido a fenologia contribui para 0 entendimento da
regeneray80 e reproduy80 das plantas, das interayoes planta-animal, dos recursos indispensaveis, para a
fauna, como os herblvoros, polinizadores e dispersores de sementes.
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