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Os Estudos fenológicos, embora muito importantes para a ecologia e preservação das 
comunidades, são ainda escassos no neotrópico e em especial no Cerrado. O objetivo deste 
trabalho foi caracterizar a fenologia de Heteropterys umbellata A.Juss.. O estudo foi 
realizado em uma área de cerrado sensu stricto na Área de Proteção Ambiental São José, 
Tiradentes, MG. O clima da região é classificado como subtropical de altitude (Cwb). 
Heteropterys umbellata A.Juss. é uma espécie subarbustiva, ereta, chegando a 80 cm de 
altura. Apresenta folhas membranáceas, limbo com duas glândulas na base, próximas ao 
pecíolo. Possui umbelas simples, com 10 a 15 flores. Foram acompanhados quinzenalmente, 
15 indivíduos adultos, separados por 3m entre si, por todo o ano de 2017. Foram observadas 
as seguintes fenofases: brotamento, folhas maduras, caducifolia, botões florais, floração e 
frutificação. Para estimar a porcentagem de intensidade das fenofases, foi utilizado o método 
de Fournier. Os dados foram analisados no software ORIANA. A fenofases apresentaram 
padrão altamente sazonal (p < 0,001). Brotamento e folhas maduras ocorreram 
continuamente ao longo de todo o ano, com pico de intensidade na estação chuvosa (90% 
em outubro e 98% em janeiro, respectivamente). A caducifolia ocorreu continuamente de 
janeiro a setembro, apresentando pico de intensidade de 100% em setembro. A fenofase 
botões florais apresentou um padrão subanual, com eventos isolados com intensidade 
mínima de 2% em maio, agosto e setembro, e regularidade durante grande parte da estação 
chuvosa, apresentando um pico de 75% em outubro. A Floração e frutificação ocorreram 
somente na estação chuvosa, com picos de 97% em novembro e 95% em dezembro, 
respectivamente. A desfolha concentrada na estação seca pode reduzir a perda de água pela 
planta, gerando uma maior produção de folhas no início da estação chuvosa, o que pode ser 
também uma estratégia de escape aos animais fitófagos. Os botões florais, apesar da 
produção mínima na estação seca do período estudado, não chegando a gerar flores e frutos, 
evidenciaram um possível padrão subanual para as fenofases reprodutivas. Estudos mais 
longos, acrescidos de variáveis bióticas e abióticas, poderão ajudar a determinar se esses 
padrões são regulares ou não. O trabalho apresentado fornece dados relevantes para uma 
melhor compreensão das características fenológicas da espécie, além de possibilitar 
comparações com outros ambientes dentro e fora do Domínio do Cerrado. (UFSJ). 
 


