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As  atividades  antrópicas  vêm  resultando  em  alterações  no  clima  global.  Estudos
fenológicos  analisam  a  ocorrência  dos  eventos  biológicos  repetitivos  nas  plantas  e
sua  relação  com  as  variações  nos  fatores  abióticos  (temperatura,  pluviosidade,
luminosidade).  Esta  relação  entre  variações  fenológicas  e  mudanças  sazonais  no
clima pode dar indícios sobre os efeitos de mudanças climáticas globais na dinâmica
dos  sistemas  florestais.  O  presente  estudo  analisou  dados  fenológicos  para  um
período  de  oito  anos  de  indivíduos  arbóreos  observados  em  uma  floresta
semidecídua, localizada entre os municípios de Rio Claro e Araras, São Paulo, região
Sudeste. A região apresenta duas épocas distintas durante o ano (seca e fria/quente e
úmida). Foram amostrados 289 indivíduos dispostos em três transectos e observados
mensalmente quanto à produção e queda de folhas.  No final do período estudado, as
árvores foram observadas a intervalos menores para avaliação dos efeitos dos fatores
ambientais nessas fenofases.  Os dados foram coletados de acordo com o método de
Fournier.  O  pico  de  atividade  dessas  fenofases  foi  analisado  em  relação  ao  seu
sincronismo com as  variações  climáticas  para  o  ano  de  2009.  A  análise  preliminar
dos dados mostrou que o pico de brotamento ocorreu na época de transição entre as
estações  seca  e  chuvosa  (setembro).  Os  fatores  temperatura  e  luminosidade
mostraram maior correlação no período de estiagem, onde a atividade de brotamento
decaiu com a queda de temperatura (abril e junho) e aumentou com o comprimento
do dia (setembro). O pico de queda de folhas ocorreu no início de maio (seco e frio).
As  fenofases  vegetativas  apresentaram  sincronismo  com  os  fatores  ambientais.
Entretanto, para o brotamento embora os fatores temperatura e luminosidade tenham
se  mostrado  mais  sincronizados  na  estação  seca,  as  chuvas  podem  ter  uma  forte
influência  sobre  a  produção  de  folhas.  Entretanto,  as  chuvas  intensas  durante  a
estação seca de 2009 prejudicou essa avaliação.
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