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Resumo: Em florestas de igapó é importante o conhecimento sobre os processos
que influenciam a adaptação e o desenvolvimento de espécies arbóreas e sua
ecologia para a elaboração de programas que melhor utilizem essas áreas.
Dessa forma, este estudo descreveu a fenologia do visgueiro-do-igapó (Parkia
discolor Spruce ex Benth.) e correlacionou-a ao pulso de inundação e variáveis
climáticas: precipitação pluviométrica, insolação, temperatura, umidade relativa
e velocidade do vento. O mesmo foi realizado em área de igapó, no Lago Tupé,
na Reserva de Desenvolvimento Sustentável do Tupé, Manaus/AM, Brasil. Na área
foram selecionadas 19 plantas, que foram numeradas e caracterizadas. Foram
realizadas visitas mensais, durante 12 meses, e observadas as fenofases de
floração, frutificação e mudança foliar, as quais receberam notas de acordo com
a intensidade do evento. Foi avaliada também a sincronia, por meio da presença
ou ausência da fenofase, independentemente de sua intensidade. Os dados
coletados foram analisados a partir do percentual de intensidade de Fournier, do
índice de atividade, ou sincronia, e do cálculo da correlação de Spearman (rs). Os
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resultados sugerem que o curto período de observação (12 meses) não permitiu
indicar um padrão para as fenofases reprodutivas e vegetativas da espécie, mas
fornece informações sobre o comportamento da mesma no período estudado.
As fenofases da floração apresentaram correlações significativas com a umidade
relativa; “frutos desenvolvidos” mostrou correlação significativa com todas as
variáveis climáticas; “folhas novas” e “folhas maduras” apresentaram correlações
significativas com o pulso de inundação. A espécie pode ser caracterizada como
semidecídua. As fenofases reprodutivas ocorrem durante o período de cheia,
favorecendo a dispersão por hidrocoria.
Palavras-chave: floração,frutificação, mudança foliar, pulso de inundação

Introdução
A Amazônia ocupa uma área
de aproximadamente 5 milhões de
km2 do território nacional, equivalente
a 64% da Amazônia sul-americana
e 40% das florestas tropicais
remanescentes, sendo constituída, em
sua maior parte, por áreas de terrafirme (Prance, 1980; Salati & Vose,
1984). As áreas alagáveis, associadas
aos grandes rios da Amazônia, ocupam
um total de 300.000 km2, dos quais
200.000 km2 são de várzea e 100.000
km2 de igapó, representando o maior
sistema hidrológico do planeta (Junk,
1993). Prance (1980) definiu sete
tipos principais de formações vegetais
inundadas na Amazônia, entre elas as
mais representativas são as florestas
periodicamente inundadas por rios de
água branca definidas como florestas
de várzeas, e aquelas periodicamente
inundadas por rios de águas preta ou
clara, denominadas florestas de igapó.
A floresta de igapó tem solo
arenoso que sustenta uma vegetação
136

muito mais pobre do que a de mata de
várzea e, muitas vezes, é entremeada
por praia arenosa, apresentando menor
diversidade de espécies, com vegetação
de árvores baixas e tortuosas, sendo
algumas espécies endêmicas a este
habitat (Prance, 1980).
Do ponto de vista do uso, as
florestas inundadas naturalmente
são usadas para vários propósitos,
tais como, pesca, caça, extração de
produtos madeireiros e não madeireiros
como, fibras, resinas, gomas, frutos
e sementes. Dentre esses usos, uma
espécie que se destaca é Parkia discolor
Spruce ex Benth (Leguminosae),
conhecida como faveira ou visgueirodo-igapó, que apresenta em seus
frutos uma goma, com propriedades
semelhantes às da goma arábica,
além de outros benefícios ecológicos e
econômicos (carpintaria e marcenaria),
sendo também utilizada na medicina
popular (Hopkins, 1986; Souza & Silva,
2003).
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Ainda que já tenham sido
realizados alguns trabalhos sobre áreas
de florestas de igapó, muito pouco se
conhece sobre os mecanismos funcionais
e adaptativos das espécies a ambientes
alagáveis, considerando que os níveis de
água, em termos de número de dias de
inundação, são fatores de importância no
funcionamento fisiológico e distribuição
das espécies ao longo do gradiente, e que
estas áreas são importantes meios para
uso e preservação de recursos naturais
(Revilla, 1981; Ferreira, 1991; Maia,1997;
Maia et al., 1998; Oliveira, 1998).
A fenologia é o estudo das
causas e manifestações fisionômicas
dos fenômenos de mudança foliar,
floração e frutificação nas plantas,
reunindo informações sobre o
estabelecimento de espécies, o
período de crescimento, reprodução e
disponibilidade de recursos alimentares
que podem estar associados às
mudanças na qualidade e abundância
de recursos (Fournier, 1976; Morellato
et al., 1990; Morellato & Leitão
Filho, 1990). Vale salientar que não é
possível determinar com exatidão qual
o período da fenologia das espécies
de áreas tropicais e subtropicais, pois
cada espécie apresenta uma dinâmica
diferente e, em cada uma, ocorrem
diferentes adaptações no ambiente em
que se encontram (Moraes, 2002).
Alguns
autores
sugerem
que os eventos reprodutivos e
vegetativos estão sincronizados com
a sazonalidade do clima, associados
principalmente à distribuição de chuva

disponível ao longo do ano (Reich &
Borchert, 1984; Ferreira, 1991), e que a
passagem relativamente brusca de um
período seco para um período úmido
é um fator importante no controle da
intensidade das fenofases de muitas
espécies (Alencar, 1979).
As variáveis meteorológicas
(precipitação, insolação, evaporação,
umidade relativa e temperatura) estão
sujeitas a oscilações durante o ano,
ou num período, e têm uma ligação
estreita com a floresta (Janzen, 1967;
Alencar, 1994; Du et al., 2009). A
esse respeito, Alencar et al. (1979)
mostraram a tendência de ser
observado maior número de espécies
iniciando a floração e frutificação,
quando ocorreram menores valores
de precipitação e umidade relativa e
maiores valores de insolação.
Desta forma, as informações
fenológicas são valiosas do ponto
de vista botânico e ecológico, sendo
necessárias para apoiarem outros
estudos, como os de fisiologia
de sementes e até os de revisão
taxonômica, possibilitando melhor
compreensão da biologia das espécies,
indispensável para plantios ou
para condução de manejo florestal,
definindo metas e ações orientadoras
dessas operações (Fournier, 1974;
Alencar, 1994).
O objetivo deste trabalho foi
avaliar o ritmo, época e duração das
fenofases reprodutivas e vegetativas de
visgueiro-do-igapó (Parkia discolor Spruce
ex Benth.) em ambiente natural, floresta
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de igapó, e correlacioná-las com o pulso
de inundação e variáveis climáticas.

Material e métodos
Área do estudo
O estudo foi realizado em
área localizada na margem esquerda
do rio Negro, a oeste de Manaus em
floresta inundável na Amazônia Central
(AM), situada no Lago Tupé, o qual faz
parte da Reserva de Desenvolvimento
Sustentável do Tupé (RSD Tupé): área
de 11.973 ha, localizada na latitude
03º02’51”S e longitude 60º15’21”W .
A morfologia do Lago Tupé
é bem definida, sendo que o pulso de
inundação é diretamente responsável
pelo lago ser receptor de águas e material
clástico; na foz do lago há bancos de
areia com altitude máxima em torno da
cota 30 m a.n.m., bloqueando a bacia do
lago, o que provavelmente pressionou
a formação de um canal escavado até
a cota 19 m a.n.m. na parte lateral do
bloqueio, predominando as condições
hidroquímicas das águas dos igarapés e
da precipitação pluviométrica (Aprile &
Darwich, 2005).
A vegetação da área está
classificada em dois tipos, sendo
Floresta Densa Tropical de terra-firme
e áreas de acumulação inundáveis
de igapó. A floresta de terra-firme
recobre 153.688 km2 e compreende seis
subregiões, cada uma posicionada em
gradientes litológicos e morfológicos
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característicos. As áreas de igapó
ocorrem em áreas aluviais com
sedimentos do Quaternário, onde a
inundação periódica condiciona e
seleciona as diferentes formações.
As
florestas
inundadas
apresentam características estruturais
e florísticas distintas das matas de
terra-firme, resultantes de diferenças
geomorfológicas e hidrológicas, como
flutuação do nível dos rios, duração do
período de inundação, variação do relevo,
entre outras (Scudeller et al., 2005).
A RDS Tupé situa-se em áreas
das Formações Solimões e Barreiras,
com relevo tabuliforme, ondulado e
dissecado em cristas e colinas. Os solos
predominantes são do tipo podzólico
vermelho amarelo, laterita hidromórfica e
latossolo amarelo (Scudeller et al., 2005).
O clima de Manaus é
classificado como do tipo “Afi”,
caracterizado como clima tropical
úmido, onde não há propriamente
verão nem inverno, já que as oscilações
anuais da temperatura média não
chegam a 5°C (Ribeiro, 1976).
Seleção de matrizes e
acompanhamento fenológico
Foram selecionadas 19 árvores
de Parkia discolor como matrizes, com
base na média sugerida por Fournier
& Charpantier (1975), sendo nove
localizadas em diferentes pontos do
braço esquerdo e 10 localizadas no
braço direito do Lago Tupé, levando-
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se em consideração a abundância
e boa visibilidade da copa. Quase
todas as matrizes não possuíam fuste
reto e apresentavam copa irregular,
muito disso devido à competição
com outras árvores por luz. Todas as
matrizes foram consideradas adultas,
uma vez que todos os indivíduos
frutificaram durante o período de

estudo. As plantas selecionadas
foram identificadas com placas de
alumínio, numeradas de 01 a 19 e
georeferenciadas (Fig. 1).
Por ocasião das observações,
efetuaram-se no período da seca, para
cada indivíduo, as seguintes medidas:
altura da planta (m) e altura do fuste
(m), obtidas com a utilização de uma

N

Ma naus

3º02’47” S

0

1,5 km

60º 15’1 3” W

Figura 1. Posição geográfica das matrizes de Parkia discolor no lago Tupé, em Manaus (AM).
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Tabela 1: Características das árvores de Parkia discolor utilizadas para as observações fenológicas, realizadas no Lago Tupé, em Manaus (AM). DP: desvio padrão.
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escala extensível; diâmetro da copa (m),
representado pela média entre o maior
e o menor diâmetro, medido com trena;
e diâmetro do tronco à altura do peito
(DAP), utilizando-se uma fita métrica
e diâmetro do colo (cm), utilizando-se
fita métrica (Tab. 1).
Cada matriz foi considerada
uma unidade amostral, perfazendo 19
unidades. A confirmação da espécie
foi feita por meio da comparação de
material botânico coletado na área
de estudo com material depositado e,
ou, registrado no herbário do Instituto
Nacional de Pesquisas da Amazônia
(INPA).
O registro das fenofases
reprodutivas e vegetativas foi realizado
mensalmente no período entre
setembro de 2005 a agosto de 2006,
por meio de caminhadas ou com auxílio
de canoa, levando em consideração a
presença ou ausência das mesmas,
seguindo critérios pré-estabelecidos:
a) floração (1 – botões florais,
2 - inflorescências em antese e
3 - inflorescências secando); b)
frutificação (4 – frutos/vagens em
desenvolvimento (verdes), 5 - frutos/
vagens desenvolvidos (vermelhos) e
6- frutos/vagens maduros (marrom
escuro); c) mudança foliar (7 – árvore
com folhas novas, 8 – árvore com folhas
maduras; e 9 – árvore com desfolha).
Na avaliação fenológica foi
registrada a intensidade de cada
evento, numa escala de zero a quatro,
conforme Fournier (1974): 0 = ausência
da fenofase; 1 = presença da fenofase

com magnitude entre 1% e 25%; 2 =
presença da fenofase com magnitude
entre 26% e 50%; 3 = presença da
fenofase com magnitude entre 51% e
75%; 4 = presença da fenofase com
magnitude entre 76% e 100%.
Foi também considerado a
sincronia, ou índice de atividade, que
mostra a porcentagem de indivíduos
amostrados que apresentam determinado
evento
fenológico,
indicando
a
presença ou ausência da fenofase,
independentemente de sua intensidade
(Bencke & Morellato, 2002).
As
variáveis
ambientais
consideradas durante o período de
estudo foram: cotas do rio Negro (m),
precipitação pluviométrica mensal
(mm), insolação (hs), temperatura (°C),
umidade relativa (%) e velocidade do
vento (mps). Os dados de cotas foram
obtidos no Porto de Manaus, pois,
segundo Schimidt (1973), as flutuações
do rio Negro próximo a Manaus podem
ser extrapoladas a até uma distância de
100 km. Os demais dados foram obtidos
no Instituto Nacional de Meteorologia
(INMET), em Manaus (AM).
Análise dos Dados
Os dados coletados foram
analisados por diferentes métodos: a)
percentual de intensidade de Fournier
- calculado por meio da expressão “% de
Fournier = ∑ Fenofase x 100 / 4 x N” onde,
∑ Fenofase é a somatória das categorias
de Fournier dos indivíduos, dividido
pelo máximo que pode ser alcançado
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por todos os indivíduos (N) na amostra
(Fournier, 1974); b) índice de atividade
- baseado na proporção de indivíduos
amostrados que estão manifestando
determinado evento fenológico, sendo
indicado para presença (1) ou ausência
(0) da fenofase no indivíduo (< 20%
assincrônico; 20- 60% pouco sincrônico;
> 60% sincronia alta) (Morellato et al.,
1990; Bencke & Morellato, 2002); e c)
cálculo da correlação de Spearman
(rs) – utilizado para correlacionar os
fatores climáticos do período de estudo
às diferentes fenofases observadas.

Resultados e discussão
Floração
A floração tornou-se evidente,
em novembro/2005, a partir do inicio
do período de enchente (Fig. 2A). Os
picos de intensidade e de atividade
dos botões florais coincidiram no
mês de janeiro/2006, com 26% e
95%, respectivamente, decrescendo
a porcentagem de sincronia em
fevereiro para 75%. Já para as
fenofases de inflorescência em antese
e de inflorescência secando os picos de
intensidade e de atividade coincidiram
no mês de fevereiro/2006 com 30% e
90%, e 22% e 75%, respectivamente,
demonstrando, assim, que os indivíduos
amostrados apresentaram sincronia
alta (> 60%). O período entre o
aparecimento dos primeiros botões até
a antese das últimas flores durou cerca
de 98 dias.
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Em área de igapó, Revilla
(1981) observou floração máxima para
P. discolor em janeiro e floração parcial
em fevereiro, o que aparentemente
se confirma no presente estudo.
Araújo (1970) e Alencar et al. (1979)
observaram que em algumas espécies a
floração e frutificação repetem-se ano a
ano, bianualmente ou em intervalos de
alguns anos, obedecendo às variações
climáticas. Newstron et al. (1994)
propuseram um sistema classificatório
baseado nos padrões de florescimento
de plantas de florestas tropicais
úmidas, apresentando quatro categorias
principais: contínua, subanual, supraanual e anual (quando há um único
episódio de florescimento imprevisível
durante o ano). Desta forma, supõese que a espécie em estudo pode ser
caracterizada como anual.
A correlação de Spearman
não demonstrou significância entre
floração e as variáveis pulso de
inundação, precipitação, temperatura
e velocidade do vento, mas apontou
correlação negativa entre botões
florais e inflorescências em antese
com a insolação. Assim como, foi
observado correlação positiva de
todas as fenofases da floração com
a umidade relativa (Tab. 2). Pires &
Freitas (2007) estudando a fenologia de
Pseudopiptadenia contorta observaram
que a espécie apresentou correlação
negativa entre as fenofases de botão
floral e flores em antese com umidade
relativa, temperaturas máximas e
mínimas e correlação positiva com
insolação.
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Ferreira
(1991)
verificou
sincronia alta para Parkia auriculata (=
P. discolor) (93%) em área de igapó, no
rio Tarumã-mirim, e observou elevada
proporção de indivíduos sincrônicos em
A

relação ao início do período de floração
e frutificação, e que o período de
inundação não é um fator determinante
para indução do início da reprodução,
podendo outros fatores estar também
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Figura 2: Fenologia de Parkia discolor, no lago Tupé, em Manaus (AM): A) floração; B) frutificação; e C) mudança
foliar (barras indicam índice de Fournier e linha sincronia).
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atuando. Alguns autores indicam que
a floração pode ser desencadeada pelo
aumento do fotoperíodo, temperatura
e umidade na transição da estação
seca para a úmida (Morellato, 1991;
Borchert et al., 2005).
Frutificação
A fenofase “frutos em
desenvolvimento” foi observada apenas
em janeiro/2006, com intensidade de
2,5% e atividade de 10% (Fig. 2B).
Considerando que o período de floração
se estendeu por um tempo bem maior,
era de se esperar que os “frutos em
desenvolvimento” também o fossem, o
que não aconteceu. Com isto, sugerese que esta variável não se mostrou
adequada para o estudo fenológico de
P. discolor, o que, muito provavelmente,
se deve à dificuldade de inferir sobre a
mesma no campo.
Para a fenofase “frutos
desenvolvidos” o pico de intensidade e
atividade coincidiram em março/2006,
com 48% e 90%, respectivamente.
Já para “frutos maduros” o pico de
intensidade ocorreu em abril/2006 (48%)
e o pico de atividade em abril/2006 com
75%, caindo para 65% no mês seguinte
e voltando a 75% em junho/2006 (Fig.
2B). Revilla (1981) observou em área de
igapó para P. discolor frutos imaturos
em fevereiro e frutos maduros de
março a maio. A sincronização entre os
indivíduos amostrados foi elevada, tanto
para “frutos desenvolvidos” quanto para
“frutos maduros” (Fig. 2B); a maioria
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dos indivíduos estava nas cotas entre
21 e 25 m a.n.m. Conforme Ferreira
(1991), os indivíduos de área de igapó,
provavelmente, respondem de maneira
sincrônica ao início da floração em
função do nível do rio, permitindo que
os frutos possam ser dispersos no início
da vazante, com o nível da água ainda
elevado. Não foi encontrada correlação
das variáveis ambientais com a fenofase
“frutos em desenvolvimento”.
Observou-se
correlação
positiva entre “frutos desenvolvidos”
com a precipitação pluviométrica
e umidade relativa, e correlação
significativa negativa com insolação,
temperatura e velocidade do vento.
Para a fenofase “frutos maduros”
foi encontrada correlação positiva
com pulso de inundação e correlação
negativa com a temperatura e
velocidade do vento (Tab. 2). Ferraz et al.
(1999) constataram que a frutificação
em espécies de Cordia, Croton e Cedrela
está relacionada com a precipitação e
que a influência do clima é bastante
complexa, uma vez que cada elemento
climático parece ter um peso diferente
na fenologia das espécies, de acordo
com o período analisado.
Como muitas espécies de
floresta de igapó dependem do rio como
agente de dispersão direta (hidrocória)
ou indireta (ictiocoria), o período de
frutificação da maioria das espécies
coincide com a subida do nível da
água, sendo a época de disseminação
de frutos e sementes, sincronizada com
mecanismos especiais de dormência
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e, ou, com condições especiais para
germinação e estabelecimento de
plântulas (Revilla, 1981; Ferreira,
1991; Kubitzki & Ziburski, 1994;
Parolin, 2002a; Schongart et al., 2002;
Haugaasen & Peres, 2005).
Mudança foliar
Toda a fase vegetativa
(brotamento foliar, folhas maduras
e desfolha) foi contínua durante o
período de estudo (Fig. 2C). Em área
de igapó no rio Negro, Revilla (1981)
dividiu as espécies selecionadas para
seu estudo quanto ao comportamento
foliar e tipo de planta. Desta forma,
alocou a espécie P. discolor em dois
grupos em relação ao comportamento
foliar e dois grupos em relação ao tipo
de planta. Quanto ao comportamento
foliar, caracteriza-se por apresentar um
período com acentuada ou total queda
de folhas e outro período com marcada
produção das mesmas. Com relação
ao tipo de planta, a espécie produz
muitas folhas pouco antes da floração
e poucas folhas depois da floração.
Estas observações coincidem com os
dados obtidos no presente estudo com
a mesma espécie.
Para “folhas novas” o maior
pico para intensidade e atividade
ocorreu em julho/2006 com 88% e
95%, seguindo o mesmo valor em
agosto/2006 para o índice de atividade.
Relacionando a época de emissão de
folhas novas com o nível do rio, foi
observado que a espécie apresentou

maior frequência de emissão de folhas
no período de cheia, até o final da
enchente. Para a fenofase “folhas
maduras” o pico de intensidade foi em
outubro/2005 com 84% de ocorrência
e atividade em janeiro e fevereiro/2006
com 95%, embora a atividade também
tenha alcançado valores elevados em
outros meses (Fig. 2C). Em uma área de
floresta de igapó no rio Tarumã-Mirim,
Ferreira (1991) observou emissão de
folhas novas entre os meses de junho
e julho e Revilla (1981), produção de
folhas com máxima total em dezembro
e queda foliar total de setembro a
novembro. Segundo Maia (1997),
nas áreas inundáveis o lançamento
sazonal máximo de folhas da maioria
das espécies, ocorre sempre antes do
período reprodutivo, e o ciclo enchentevazante de um ano determina a
periodicidade e intensidade das
fenofases do ano seguinte.
Para desfolha, o pico de
intensidade ocorreu em junho/2006,
com 60%, e o pico de atividade
manteve-se alto durante todo o período
de estudo (Fig. 2C). Ferreira (1991)
afirma que em florestas de igapó (rio
Tarumã-mirim), a estratégia de perda
total das folhas em determinada época
do ano, não é um padrão comum. Adis
et al. (1979) observaram que durante
a fase de enchente há uma grande
perda de nutrientes por lixiviação e,
ou, transporte da liteira do solo e que
algumas espécies retiram os nutrientes
das folhas antes da queda das mesmas,
acumulando-os nos ramos.
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A sincronia foi alta para folhas
maduras e desfolha (>60%), enquanto
para folhas novas houve variação entre
pouca sincronia (20-60%) e sincronia
alta (>60%) (Fig. 2C), caracterizando
a espécie como semidecídua. “Folhas
novas” mostrou correlação significativa
positiva com o pulso de inundação e
“folhas maduras” mostrou correlação
significativa negativa com o pulso de
inundação; a “desfolha” apresentou
correlação
significativa
positiva
para precipitação e negativa com a
temperatura (Tab. 2). Ferreira (1991),
estudando o efeito da inundação em
espécies de igapó, observou para P.
auriculata (sinonímia de P. discolor)
que o processo determinante na troca
e emissão de folhas pode ser outro,
e não a flutuação cíclica do nível
do rio. Wittman & Parolin (1999)
observaram que o período de queda e
produção foliar, assim como o tempo
em que as árvores ficaram caducas,
não está relacionada à inundação.
Primariamente, segundo Borchert
(1980) os padrões de reprodução e
crescimento em espécies tropicais são
determinados por processos periódicos
endógenos e só secundariamente como
adaptação às mudanças ambientais.

Conclusões
O presente estudo, desenvolvido
no período de 12 meses, não permite
mostrar um padrão para as fenofases
reprodutivas e vegetativas de Parkia
discolor, mas fornece informações
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sobre o comportamento dessa espécie
no período estudado:
1)
As
fenofases
reprodutivas
ocorrem durante o período de cheia,
favorecendo a dispersão por hidrocoria;
2) A espécie pode ser caracterizada
como semidecídua; 3) A floração
apresentou melhores correlações com a
insolação e a umidade relativa; “frutos
desenvolvidos” correlacionou-se
com todas as variáveis climáticas
estudadas; “folhas novas” e “folhas
maduras” correlacionaram-se com
pulso de inundação.
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