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As espécies de Myrsine L. são popularmente conhecidas por Capororocas e
 destacam-se como pioneiras em áreas de regeneração, sendo seus frutos
 consumidos e dispersos pela avifauna. Neste trabalho foram avaliados os eventos
 fenológicos apresentados por Myrsine coriaceae (Sw.) R. Br., M. guianensis
 (Aubl.) Kuntze e M. lorentziana (Mez.) Arechav. em uma área de regeneração de
 floresta semidecidual na Depressão Central gaúcha, discutidas suas relações
 com as condições climáticas locais e avaliada sua importância como fonte de
 alimento. Foram amostrados de 9 a 19 indivíduos de cada espécie, com DAP
 mínimo de 10cm., e observadas as fenofases botão floral, antese, frutos imaturos,
 maduros, queda foliar e brotamento, mensalmente por dois anos. Para cada
 fenofase foi calculada a sincronia (Z) dos indivíduos e a correlação com os fatores
 precipitação, temperatura e fotoperíodo. Foi realizada uma análise estatística
 circular para complementar as análises. As três espécies de Myrsine
 apresentaram um padrão de queda foliar e brotamento constantes, com um
 elevado sincronismo entre os indivíduos.  O brotamento parece ser pouco
 influenciado pelas variáveis climáticas nas três espécies. Os botões florais
 surgiram entre o verão e o inverno e a antese ocorreu entre o outono e o inverno,
 sendo o sincronismo dos indivíduos elevado. A floração e o estágio de frutos
 maduros demonstraram ser sazonais nas três espécies. Frutos imaturos
 ocorreram ao longo do ano em todas as espécies. Myrsine lorentziana e M.
 coriaceae concentraram os frutos maduros nos meses mais quentes e com maior
 insolação, enquanto que em M. guianensis eles se concentraram no período do
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 inverno. Os resultados mostraram que estas fenofases são influenciadas pelo
 fotoperíodo e pela temperatura. A precipitação parece não influenciar
 significativamente as fenofases. As três espécies estudadas fornecem, em
 conjunto, alimento para a avifauna local praticamente o ano todo, sendo uma
 relevante fonte alimentar em todas as estações.
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