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Este estudo objetivou reunir informações que possam ser utilizadas para monitorar os eventos fenológicos 
das plantas de modo a avaliar as condições ambientais para a manutenção dos frugívoros em fragmentos 
florestais, já que a redução de ambientes florestados pode implicar na diminuição dos recursos disponíveis 
para esses animais. Para tanto, registrou-se a fenologia de 231 indivíduos de espécies arbóreas zoocóricas 
em três fragmentos florestais: Linha Santin (43 ha); Linha Humaitá (4 ha) e Linha São Cristóvão (7 ha), no 
município de Caxambu do Sul (27° 09’ 16” S e 52° 52’ 58” O), oeste de Santa Catarina, área de Floresta 
Estacional Decidual. O estudo foi desenvolvido de março de 2010 a fevereiro de 2011 com amostragens 
a cada 27 dias, aproximadamente, registrando-se as fenofases queda das folhas, folhas novas, floração 
e frutificação, e correlacionando esses eventos com o fotoperíodo e as variáveis climáticas temperatura e 
precipitação, registradas para o período. A fenologia vegetativa apresentou alta sincronia e picos periódicos, 
parcialmente correlacionados ao fotoperíodo e às variáveis climáticas. Os picos na queda de folhas foram 
observados em julho e agosto e o pico para folhas novas foi registrado em setembro. Os picos na intensi-
dade da floração apresentaram sincronia variada e foram observados durante os meses de julho, setembro 
e outubro, correlacionados a precipitação e temperatura. Apesar de ter sido observada frutificação pratica-
mente durante o ano todo, a intensidade foi muito baixa, havendo maior disponibilidade de frutos verdes 
em agosto, outubro e janeiro e de frutos maduros em outubro, novembro e janeiro; ambas as fenofases 
apresentaram sincronia variada e se correlacionaram à precipitação e ao fotoperíodo. Houve baixa disponi-
bilidade de frutos nas áreas, no entanto, como nem todas as espécies zoocóricas ocorrentes no local foram 
observadas, é possível que outras plantas não incluídas neste estudo estivessem frutificando à época.
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