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A fragmentação e perturbação dos hábitats nas florestas tropicais ocasionam drásticas 
alterações no ambiente devido, principalmente, às mudanças na qualidade e quantidade de 
recursos. Com isso, as condições para estabelecimento das espécies são modificadas e a 
comunidade vegetal passa a apresentar uma estrutura distinta como resultado da sucessão 
ecológica. Nesta nova situação, não apenas a composição de espécies, mas também os 
processos ecológicos tendem ocorrer de maneira diferenciada. Por exemplo, se as 
disponibilidades de luz, nutrientes e água são alteradas, é possível prever que os eventos do 
ciclo de vida das plantas, respondam diferencialmente a tais fatores. Assim, a avaliação 
fenológica comparativa de plantas sujeitas a ambientes fragmentados e alterados é uma 
ferramenta importante para avaliar os possíveis impactos resultantes da ação antrópica e 
direcionar ações de conservação. Neste estudo, foi avaliada a fenologia de árvores em 
ambientes em diferentes graus de alteração na Floresta Atlântica no Paraná. Foram 
acompanhados mensalmente, por dois anos, os padrões fenológicos reprodutivos e vegetativos 
(queda foliar, brotação, floração e frutificação) de 206 indivíduos de 28 espécies arbóreas em 
duas diferentes situações: a) vegetação com diferentes graus de desenvolvimento após o 
distúrbio (vegetação pioneira, floresta jovem e floresta em amadurecimento); b) árvores em 
diferentes localizações: interior e fora do fragmento. Os resultados mostraram que, em geral, 
os padrões fenológicos foram semelhantes em vegetação de diferentes graus de 
desenvolvimento, mas a floração na vegetação pioneira foi restrita aos meses de setembro a 
abril enquanto nas demais, foi um evento quase contínuo. Também a frutificação foi 
diferenciada, ocorrendo em períodos distintos na vegetação pioneira (janeiro a maio) e na 
floresta em amadurecimento (março a maio) e continuamente na floresta jovem. Em 70% das 
espécies houve variação no período de ocorrência das fenofases vegetativas (brotação e queda 
foliar) e/ou reprodutivas (floração e frutificação), no interior e fora do fragmento. Esses 
resultados demonstram uma tendência de mudanças nos padrões fenológicos em comunidades 
florestais em decorrência da fragmentação e modificação dos hábitats. (CNPq) 
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