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O  comportamento  fenológico  vegetativo  e  reprodutivo  de  indivíduos  das  espécies
Erythrina  speciosa  Andrews,  E.  falcata  Benth.,  E.  velutina  Willd.  e  E.  verna  Vell.  foi
observado a cada 14 dias na área do Parque Estadual das Fontes do Ipiranga no período de
setembro  de  2006  a  agosto  de  2008.  Foi  analisada  a  correlação  de  Spearman  entre  as
fenofases e os fatores climáticos (precipitação, temperatura, umidade relativa e insolação)
nas  datas  de  ocorrência  da  fenofase  e  no  primeiro,  segundo  e  terceiro  mês  anterior  à
ocorrência.  As  quatro  espécies  de  Erythrina  observadas  apresentaram  correlação  de
moderada a forte entre a queda foliar e as variáveis climáticas analisadas. A brotação de E.
speciosa apresentou correlação positiva de moderada a forte com a precipitação, umidade
relativa e temperatura e correlação negativa com a insolação, que foi menor nos primeiros
meses do ano. A formação de botões florais e flores apresentaram correlação negativa de
moderada a forte com as variáveis climáticas nas espécies E. falcata e E. verna. Quanto à
frutificação E. speciosa  apresentou correlação positiva com as condições de precipitação,
umidade relativa e temperatura que ocorreu nos meses de janeiro a março. Os indivíduos
das  quatro  espécies  apresentaram  comportamento  fenológico  sazonal  e  a  ocorrência  das
fenofases foi seqüencial. Houve pico de queda foliar na estação seca, brotação e formação
de botões florais e flores no início da estação chuvosa para Erythrina  falcata  e E.  verna.
Para  E.  speciosa  e  E.  velutina  o  pico  de  queda  foliar  ocorreu  na  estação  chuvosa  e  as
fenofases reprodutivas ocorreram também entre dezembro e janeiro. Houve desfolhamento
total nas espécies E. falcata, E. verna e E. speciosa o que as caracteriza como decíduas. A
floração e frutificação ocorreram anualmente apenas para E. falcata e E. speciosa. Para as
espécies E. verna e E. velutina a frutificação foi supra anual.
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