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Seção: Ecologia Vegetal
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Observações fenológicas possibilitam o entendimento do estabelecimento de espécies, crescimento e re-
generação das plantas, o período de reprodução e disponibilidade de recursos alimentares, além de ser 
importante para planos de manejos florestais e compreensão da dinâmica das comunidades. O objetivo 
deste estudo é apresentar dados fenológicos da espécie Trichilia casaretti C. DC. de um período de 4 anos 
de observação, para verificar se há um padrão fenológico e se são sazonais e sincrônicos, e correlacionar 
as fenofases à fatores abióticos; O estudo foi desenvolvido no Parque Estadual Mata dos Godoy, localizado 
no município de Londrina-PR (23º27’ S e 51º15’ W). O clima da região é subtropical úmido, e não apresenta 
sazonalidade climática muito forte, embora possa ser definida uma estação úmida e quente de outubro a 
março e outra mais seca e fria de abril a setembro. Foram observadas as fenofases vegetativas e reprodu-
tivas de 24 indivíduos. As observações foram mensais no período de 2007 à 2010 e quinzenais no período 
de 2011 à 2012. A intensidade de cada fenofase foi estimada pelo percentual de intensidade de Fournier, 
para testar a ocorrência de sazonalidade nas fenofases foi utilizada a estatística circular, e para avaliar as 
relações entre as variáveis abióticas (temperatura média, precipitação e fotoperíodo) e as fenofases foi utili-
zado o coeficiente de correlação de Sperman. A queda foliar e o brotamento ocorreram em maior quantidade 
de indivíduos e intensidade nos meses de julho a outubro, e agosto a março respectivamente, a primeira 
fenofase ocorre na estação mais seca e a segunda na transição da estação seca para a úmida. Os botões 
florais iniciaram em setembro e foram até novembro, seguida pela antese ocorrendo em dezembro. Estas 
últimas fenofases ocorreram com maior intensidade e número de indivíduos na estação chuvosa. Os frutos 
levaram cerca de oito meses para ocorrer sua deiscência, e suas sementes são liberadas no período de 
maio a setembro. Foi encontrado um padrão altamente sazonal e sincrônico principalmente nas fenofases 
reprodutivas. Esta sazonalidade é provavelmente em resposta a variações na precipitação, temperatura e 
fotoperíodo, já que houve muitas correlações com estas variáveis. Conclui-se que Trichilia casaretti C. DC. 
possui padrão fenológico reprodutivo altamente sazonal.
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