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A fenologia estuda a ocorrência de eventos biológicos repetitivos e sua relação com as 
variações no meio biótico e abiótico. Estudos fenológicos contribuem para o 
entendimento dos ritmos de reprodução e regeneração das plantas, da organização 
temporal dos recursos dentro das comunidades e sobre o ciclo de vida dos animais que 
dependem das plantas para alimentação. Dados sobre a fenologia floral das espécies 
são úteis para investigar a quantidade e qualidade dos recursos florais ofertados para a 
fauna antófila e para manutenção de serviço ecossistêmico fundamental, que é a 
polinização. O objetivo do presente estudo é investigar o padrão de floração de 
Curatella americana L., popularmente conhecida como lixeira, espécie amplamente 
distribuída e abundante no Pantanal. O estudo foi desenvolvido no Pantanal brasileiro, 
na subregião de Aquidauana, Mato Grosso do Sul (20°13’36’’S, 55°51’49’’W). As 
coletas foram realizadas mensalmente entre outubro de 2015 e setembro de 2016 e entre 
abril de 2017 e março de 2018, em 30 parcelas de 100m2. Foi acompanhada a fenologia 
de floração de 191 indivíduos de C. americana. O número de flores presentes em todas 
as plantas das parcelas foi quantificado através de observação direta, com ou sem 
auxílio de binóculos para determinação da época, duração, intensidade da floração desta 
espécie. A floração ocorreu entre os meses de agosto e setembro/outubro, em ambos os 
anos. Deste modo, a floração se enquadra no tipo anual quanto à frequência (um 
episódio de floração por ano) e intermediária quanto à duração (mais que 1 e menos 
que 5 meses de floração/ano). É uma floração com alta sazonalidade e alta sincronia. A 
floração no final da estação seca pode ser um ajuste à dispersão de diásporos na estação 
chuvosa. O número médio de flores variou de 24,4 (agosto/2017) a 132,6 
(setembro/2018). O número máximo de flores registradas ocorreu no mês de setembro 
de 2017, com 10.983 (172 indivíduos floridos). Deste modo, C. americana 
possivelmente constitui uma importante fonte alimentar para visitantes florais, tendo 
sido observada visita por diversos grupos de insetos, principalmente abelhas.  
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