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Fenologia é o estudo que se refere a eventos periódicos que a planta apresenta em seu 
ciclo de vida e sua relação com fatores bióticos e abióticos. Assim, o estudo 
fenológico de plantas representa uma interessante vertente em abordagens ecológicas 
de espécies tropicais. O objetivo deste estudo foi analisar o comportamento 
fenológico de Stachytarpheta sellowiana Schau., uma espécie restrita aos Cerrados de 
Minas Gerais, e sua relação com fatores abióticos. O trabalho foi realizado na Área de 
Proteção Ambiental (APA) Serra de São José (21°06’22.8’’S, 44°12’02.9’’W), Minas 
Gerais, no período de novembro de 2016 a outubro de 2017. Foram realizadas 
observações quinzenais em 10 indivíduos adultos: foram anotadas as fenofases 
reprodutivas (botões florais, floração e frutificação) por contagem direta e as 
fenofases vegetativas (intensidade foliar e enfolhamento) utilizando índices segundo a 
escala de Fournier. As variáveis abióticas como temperatura (˚C), umidade (%) e 
velocidade do vento (m/s) foram conseguidas na plataforma INMET e comparadas 
com os padrões fenológicos através do coeficiente de correlação de Spearman. A 
partir dos resultados obtidos foi possível observar que a espécie possui ritmos 
fenológicos bem distribuídos. As fenofases botão floral, floração e frutificação de S. 
sellowiana se mantiveram em constante produção por todo período avaliado, 
representando recursos sempre disponíveis para a fauna local. Uma queda da 
atividade reprodutiva entre janeiro e março foi registrada devido ao aumento intenso 
do brotamento foliar, equilibrando com o gasto energético da planta. S. sellowiana 
manteve suas folhas constantes, sendo renovadas aos poucos de acordo com o 
brotamento foliar, caracterizando-se como espécie perenifólia. Somente a frutificação 
e a temperatura tiveram uma correlação positiva sendo estatisticamente significativa 
(p<0,05), podendo indicar possibilidade de maior indução de hormônios de maturação 
de frutos e/ou maior atividade de polinizadores em períodos mais quentes. Diferenças 
sazonais consideráveis foram observadas com aumento de 35% das intensidades 
fenológicas reprodutivas na estação chuvosa. Desse modo, o estudo contribuiu 
diretamente para o conhecimento fenológico e entendimento da importância ecológica 
da espécie. (PIBIC/UFSJ) 


