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No Ceará, há inúmeras plantas frutíferas pouco difundidas comercialmente. A ameixa america-
na (Ximenia americana Linnnaeus), pertencente à família Olacaceae, conhecida como ameixa-
do-mato ou ameixa-brava, é uma planta encontrada em regiões tropicais. Apresenta um fruto do 
tipo drupa amarelo-alaranjado e apesar de não ser considerada fruta comercial, é comestível. A 
observação das fases do ciclo de vida desse vegetal é um dos fatores que auxiliam na previsão 
da época de colheita ideal. A fenologia é a ferramenta de observação no conhecimento desse 
processo. O presente trabalho teve como objetivo revelar padrões temporais do desenvolvimento 
de folhas, botões florais, flores e frutos da Ximenia americana. O procedimento realizou-se em um 
período de cinco meses, compreendidos entre janeiro a maio de 2012, onde foram marcadas 10 
plantas no Jardim Botânico de São Gonçalo do Amarante–CE, avaliadas semanalmente, mediante 
o emprego de uma escala de porcentagem cujos valores obedeceram à metodologia descrita por 
Fournier. Constataram-se os seguintes resultados: na fase vegetativa a formação de folhas variou 
de 42 a 79% e a perda de folhas variou de 21 a 58%, para a população de Ximenia americana na 
Restinga. Portanto, a medida que aproxima-se do período de estiagem, a perda de folhas aumenta 
de forma gradativa, isto é, a formação de folhas foi crescente de janeiro a abril e decrescente a 
partir de maio, no entanto, em nenhum momento as copas ficaram completamente desfolhadas. 
Não foi observada a produção de botões florais, flores e frutos em nenhuma das plantas, durante o 
período estudado. Pode-se concluir que, a fenologia em nível individual variou pouco em relação à 
fase vegetativa, durante o período estudado. A aparente relação entre fenofases e disponibilidade 
de água sugere que a seca sazonal atua como fator limitante para o crescimento, sendo um dos 
condicionantes ambientais determinantes dos padrões fenológicos.
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