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A observação dos eventos periódicos em plantas e suas relações com fatores bióticos e 
abióticos constituem a essência de estudos fenológicos. Em Minas Gerais, as espécies de 
Eremanthus, localmente chamadas de “candeias”, estão submetidas à constante pressão 
exploratória, pois tem grande valor econômico, devido a qualidade da madeira e ao óleo -
bisabolol, utilizado pela indústria farmacêutica e cosmética.  O objetivo deste trabalho foi 
obter informações quanto ao comportamento fenológico da espécie Eremanthus glomerulatus, 
correlacionando-o com os fatores abióticos. Foram avaliadas quinzenalmente as fenofases de 
20 indivíduos, no período de julho/2007 a maio/2008, no Parque Florestal Quedas do Rio 
Bonito, localizado no município de Lavras, MG. Os eventos avaliados foram desfolhamento, 
enfolhamento, botão floral, floração e frutificação. Foram analisados os índices de atividade e 
a intensidade de Fournier, sendo posteriormente correlacionados com as variáveis 
meteorológicas, com o uso da correlação de Spearman (rS) e a prob
0,05). A emissão de botões florais teve início no mês de fevereiro e apresentou maior 
intensidade no fim do mês de abril. A floração foi observada de abril a maio e a frutificação 
ocorreu de julho a novembro, quando houve o término da dispersão. Quando correlacionado 
com a precipitação, o enfolhamento apresentou correlação positiva e significativa (rS = 0,559, 
P<0,05) e o desfolhamento apresentou correlação negativa e significativa (rS = -0,551, 
P<0,05). Isto indica que a disponibilidade de água é um fator limitante na emissão e perda 
foliar, pois o enfolhamento ocorreu em maior intensidade quando a disponibilidade de água 
era maior e o desfolhamento foi mais intenso nos períodos de maior déficit hídrico. O 
enfolhamento apresentou correlação significativa positiva com a temperatura mínima (rS =

0,664, P<0,05) e o desfolhamento, apresentou correlação significativa negativa quando 
correlacionado com esta variável climática (rS = -0,498, P<0,05).   
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