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As alterações antrópicas sobre os ambientes naturais tem proporcionado o desaparecimento de 
espécies vegetais de valor econômico e de outras, ecologicamente importantes, havendo a neces-
sidade da conservação e restauração dos remanescentes. No entanto, para isso, é necessária a 
compreensão sobre a autoecologia e silvicultura de espécies nativas, o que torna importante reunir 
informações que permitam a reprodução dessas espécies. O presente estudo procurou elucidar a 
época de ocorrência de flores e frutos e a análise de sementes de Diatenopteryx sorbifolia. A co-
leta do material botânico e as observações fenológicas foram realizadas em 20 árvores matrizes, 
localizadas em remanescentes, no Município de Frederico Westphalen, Rio Grande do Sul (RS), 
entre abril de 2011 a março de 2012. O trabalho foi conduzido no Laboratório de Sementes do De-
partamento de Ciências Florestais, Centro de Educação Superior Norte do Estado do Rio Grande 
do Sul (CESNORS), pertencente à Universidade Federal de Santa Maria (UFSM - RS). A espécie 
floresceu em setembro, e a frutificação, anual, ocorreu de novembro a dezembro. Houve irregula-
ridade na produção de frutos, não havendo sincronismo entre as matrizes durante as fenofases. 
Em função do assincronismo fenológico e pela indisponibilidade de sementes, formou-se um lote 
de sementes, a partir do material coletado das árvores que dispunham frutos no mesmo período, 
ou seja, cinco. Após a coleta, as sementes foram beneficiadas, de onde foram retiradas amostras 
para determinação do teor de umidade e porcentagem de germinação. O grau de umidade do lote 
de sementes foi de 25,48%, com 14.890 unidades por quilograma e germinação de 83%. A carac-
terização fenológica, assim como a análise de sementes, se constitui informação relevante para a 
identificação da espécie a campo, coleta e análise de sementes, auxiliando a produção de mudas.
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