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A  família  Malpighiaceae  possui  distribuição  tropical  e  subtropical,  incluindo  75
gêneros e cerca de 1300 espécies. No Brasil, ocorrem 32 gêneros com cerca de 300
espécies distribuídas em diversas formações vegetais, sendo referida como uma das
dez mais bem representadas no bioma Cerrado. Banisteriopsis  C. B. Rob é um dos
maiores gêneros da família, com 92 espécies. As espécies de cerrado, como aquelas
de  outras  formações  sob  climas  estacionais,  apresentam  variações  sazonais  no  que
diz  respeito  à  produção  de  folhas,  flores  e  frutos,  que  representam  adaptações  a
fatores bióticos ou abióticos. Tais adaptações podem ser estudadas pela fenologia. O
presente trabalho teve como objetivo conhecer o período de floração e frutificação da
espécie  Banisteriopsis  harleyi.  O  estudo  foi  desenvolvido  na  Serra  do  Mimo,
localizada na cidade de Barreiras,  estado da Bahia.  Foram marcados 40 indivíduos,
sendo registrados os números totais de flores e frutos da espécie, em visitas mensais
no período de junho/2009 a maio/2010. Os dados climáticos (umidade, pluviosidade
e temperatura) foram coletados para verificar correlação com os dados fenológicos.
Os padrões fenológicos foram analisados de acordo com a classificação proposta por
Newstrom,  baseada  em  critérios  de  freqüência  e  de  duração  das  fenofases.
Banisteriopsi  harleyi  apresentou  floração  anual  com  duração  intermediária,
florescendo  cerca  de  quatro  meses,  ocorrendo  entre  os  meses  maio  a  agosto  com
maior  pico em junho (estação seca).  A frutificação  ocorreu  entre  os  meses  junho  a
setembro.  O  período  de  floração  coincide  com  baixa  pluviosidade,  umidade  e
temperatura, podendo estar relacionado com o hábito arbustivo da espécie que possui
um sistema radicular profundo, possibilitando uma maior captação de água. 
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