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A escolha de plantas representativas e com vasta distribuição geográfica é
 promissora para estudos comparativos da entomofauna associada, tanto
 herbívoros como polinizadores, pois fornece informações sobre a importância de
 padrões temporais e sazonais na comunidade destes insetos. O objetivo deste
 estudo foi verificar a existência de floração seqüencial em cinco espécies de
 Malpighiaceae no cerrado e verificar se a entomofauna associada acompanhava
 a sazonalidade destas plantas. O estudo foi realizado em uma área de cerrado
 sentido restrito em Uberlândia, Minas Gerais, Brasil, entre março de 2008 a
 fevereiro de 2009. A cada duas semanas a intensidade da floração foi
 categorizada de 0 a 4, sendo 0=nenhuma flor presente na planta, 1=25%; 2=26-
50%; 3= 51-75% e 4=76-100% de flores presentes na planta. As análises de
 fenologia e de estatística circular revelaram que as cinco espécies de
 Malpighiaceae estudadas floresceram na seguinte seqüência: Banisteriopsis
 malifolia - março a maio; Peixotoa tomentosa - maio a agosto; Banisteriopsis
 laevifolia - agosto e setembro; Byrsonima intermedia - outubro a dezembro;
 Banisteriopsis campestris - dezembro a fevereiro. O padrão de floração destas
 cinco Malpighiaceae mostra que as espécies apresentam floração anual e
 intermediária, em um período que varia de dois (B. laevifolia) a quatro (Peixotoa
 tomentosa) meses. Além de serem polinizadas por abelhas Centridini, estas cinco
 Malpighiaceae tiveram todas um herbívoro floral em comum, o tripes Heterothrips
 peixotoa (Thysanoptera). A floração seqüencial é um importante evento para a
 manutenção deste inseto, que utiliza as flores para alimentação, abrigo e
 reprodução. Floração seqüencial é um fenômeno raro na natureza e sua
 ocorrência está ligada à redução da competição por polinizadores que usam
 plantas semelhantes. No entanto, não somente a população de polinizadores,
 mas também herbívoros podem acompanhar a sazonalidade na produção de
 flores, como foi o caso de Heterothrips peixotoa.
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