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No norte de Minas gerais, as Matas Secas (Floresta Estacional Decidual) são relativamente 
bem distribuídas, e geralmente estão associadas a afloramentos calcários. Diante de seu 
grande valor econômico, tanto pela diversidade de espécies lenhosas (dentre elas, espécies 
ameaçadas de extinção, como a do presente estudo), quanto pelo seu alto teor de matéria 
orgânica no solo ou mesmo a alta quantidade de calcário exposto em seus afloramentos, esta 
formação vem sofrendo grande atividade antrópica como corte para extração de madeira, 
derrubada da mata para formação de pastagens e, particularmente na região deste estudo, 
exploração por empresa de mineração. Devido à escassez de estudos sobre a fenologia de 
espécies de Mata Seca visando obter informações sobre a conservação e recuperação destas 
áreas, este trabalho teve como objetivo avaliar a fenologia de Schinopsis brasiliensis Engl. 
(Anacardiaceae) em um fragmento de Mata Seca Calcárea (16°38’52’’S e 43°53’15’’W) 
localizado no município de Montes Claros/MG, e relaciona-la com as variáveis climáticas 
locais. Para isso, foram selecionados 20 indivíduos da espécie e acompanhados mensalmente 
durante um ano (julho/2006 a junho/2007). Foram avaliadas as fenofases de botões florais, 
antese, frutos imaturos e maduros, brotação e queda foliar. Estas fenofases foram 
correlacionadas com as variáveis climáticas de temperatura, precipitação e fotoperíodo, 
através da correlação de Spearman. Não foi observada nenhuma correlação das fases 
fenológicas com as variáveis climáticas, apesar dos eventos vegetativos terem ocorrido em 
estações favoráveis. Em julho, auge da estação seca, 100% dos indivíduos apresentaram 
desfolhamento. No mês de outubro, início da estação chuvosa, todos indivíduos apresentaram 
brotação foliar. As fases reprodutivas não foram observadas devido possivelmente à 
imaturidade dos indivíduos marcados, apesar de suas consideráveis alturas (média de 7,12m) 
e circunferência de tronco a altura do peito (média de 28,22cm), podendo-se dizer que são 
anuais devido a presença dessa fase em indivíduos mais velhos na mata que não entraram 
neste trabalho. Com isso concluímos que o Schinopsis brasiliensis Engl. aparentemente não 
apresenta relação com a sazonalidade climática mas o prolongamento desta fenologia será 
fundamental para o melhor entendimento sobre esta espécie. (FAPEMIG).
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