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O conhecimento fenológico é de fundamental importância para o entendimento da dinâmica 
dos ecossistemas de florestas tropicais, da biologia reprodutiva de suas espécies e interação 
ecológica da comunidade. Também permite conhecer a variação temporal da disponibilidade 
de recursos para polinizadores, dispersores, frugívoros e herbívoros na comunidade. As 
sementes têm papel fundamental na regeneração natural das florestas. Os padrões de produção 
de sementes podem variar de acordo com o indivíduo, a população, o ano, a estação e o 
hábitat. A “chuva de sementes” (conjunto de sementes ou propágulos que caem no solo) em 
uma determinada área é essencial na determinação da população potencial no habitat. O 
objetivo deste trabalho foi conhecer a fenodinâmica e a chuva de sementes de um fragmento 
de floresta estacional semidecidual secundária e relacioná-las aos processos da regeneração da 
floresta. Foram observadas as fenofases floração, frutificação, queda de folhas e brotação em 
342 indivíduos de 45 espécies arbóreas, durante o período de um ano e seis meses. Vinte e 
oito coletores de serapilheira foram usados para capturar a chuva de sementes. Os resultados 
indicaram que, apesar de ser uma floresta perturbada, a maioria das espécies presentes é de 
dispersão zoocórica. A queda de folha apresentou-se mais intensa duas vezes ao longo do 
período, em julho e em setembro, devido à seca intensa ocorrida. Já a brotação atingiu seu 
pico no início das chuvas (outubro). Estas duas fenofases estão ligadas à sazonalidades 
marcantes. A sazonalidade da frutificação não correspondeu totalmente àquela baseada na 
deposição de propágulos nos coletores. As diferenças podem ser explicadas porque apenas 
40% das espécies arbóreas que participaram da composição da chuva de sementes faziam 
parte da amostragem fenológica, sendo as demais lianas e outras sinúsias.  A época 
preferencial de dispersão ocorreu durante a estação seca e início da estação chuvosa. Espécies 
anemocóricas apresentaram maior número de propágulos amostrados nos coletores, o que 
pode ser atribuído à eficiência deste mecanismo de dispersão. Entre as formas de vida 
amostradas nos coletores, as lianas foram as mais abundantes (89,4% das espécies). Cerca de 
100% dos propágulos encontrados podem ser classificados como autóctones, o que indica a 
importância da matriz vegetacional como fonte produtora de propágulos envolvidos no 
processo de regeneração natural da vegetação. (FAPESP) 
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