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Resumo: Evolvulus glomeratus Nees & C. Mart. é uma planta pertencente a família Convolvulaceae. 

Essa espécie ocorre por todo território brasileiro, sendo conhecida por diversos nomes populares dentre 

eles o melhoral, possuindo algumas propriedades medicinais conforme o conhecimento popular, sendo 

utilizada como antitérmico e para dor de cabeça. O objetivo do trabalho foi de avaliar o período das 

fenofases de  floração e frutificação da espécie Evolvulus glomeratus e sua interação com a pluviosidade, 

visando determinar a época mais indicada para coleta de folhas para uso medicinal. A área onde se 

desenvolveu o estudo foi na coleção do horto de plantas medicinais da Embrapa Amazônia Oriental, 

localizada no município de Belém-PA. Para a análise das fenofases foram selecionados 7 indivíduos de 

melhoral que foram analisados diariamente pela manhã durante o período de janeiro de 2010 a dezembro 

de 2016. Os dados coletados foram de frutificação e floração do melhoral, que foram anotados em fichas 

de campo e tabulados em planilhas do Excel. Após as avaliações foram construídos gráficos para a 

espécie em cada fenofase, demonstrando as médias de dias de floração e frutificação. Ocorreu floração 

em todos os meses do ano durante o período estudado. A frutificação ocorreu apenas no mês de maio 

quando a média da pluviometria foi de 300 mm. A pluviometria influênciou as fenofases da espécie e a 

coleta de folhas para uso medicinal devem ser feita nos meses de menor número de dias das fenofases.  
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Introdução 

Evolvulus glomeratus Nees & C. Mart. é uma planta pertencente a família Convolvulaceae no qual 

possui 55 gêneros, com 1.930 espécies (JUDD et al., 1999). Esta espécie ocorre por todo território 

brasileiro, sendo conhecida por diversos nomes populares como melhoral, azulzinha, evólvulos, sete-

sangrias, variando conforme a localidade onde é desenvolvida, de acordo com Junqueira e Bianchini 

(2005) e possui algumas propriedades medicinais conforme o conhecimento popular, sendo utilizada 

como antitérmico e para dor de cabeça, não apresentando estudos para sua comprovação medicinal. 
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Esta espécie apresenta plantas de características de subarbusto prostrado à semi-prostrado, com 

muitas ramificações, ramos seríceos, glabrescentes, gemas laterais pouco desenvolvidas na axila das 

folhas. Suas folhas são congestas e que não se desenvolvem, também apresentam uma ampla variação na 

morfologia das folhas, na ramificação e na densidade das flores na inflorescência de cor azul. 

(JUNQUEIRA; BIANCHINI, 2005). 

Os estudos fenológicos compreendem os eventos biológicos, e a sua relação com o meio abiótico e 

biótico, com sua ocorrência temporal ao longo do ano (MORELLATO et al., 1990). Dessa forma, o 

conhecimento sobre a floração e frutificação é imprescindível para coleta de sementes e de frutos para 

fins silviculturais, além de permitir, coletas de amostras vegetais como folhas e casca de caules para  

realização de estudo fitoquímicos, devido ao período de coleta influenciar na quantidade de princípio 

ativo em determinada parte da planta (SILVA, 1998). Nesse sentido, o objetivo do trabalho foi de avaliar 

o período das fenofases de  floração e frutificação da espécie Evolvulus glomeratus e sua interação com a 

pluviosidade, visando determinar a época mais indicada para coleta de folhas para uso medicinal. 

 

Material e Métodos 

A área onde se desenvolveu o estudo foi na coleção do horto de plantas medicinais da Embrapa 

Amazônia Oriental, localizada no município de Belém-PA, situado a 1° 27´ 21´´ S de latitude e 48° 

30´14´´ W de longitude, com altitude de 10 m e temperatura média anual de 30°C. Para os registros 

fenológicos foram selecionados 7 indivíduos de melhoral (Evolvulus glomeratus Nees e C. Mart). Os 

registros foram realizados diariamente pela manhã durante o período de janeiro de 2010 a dezembro de 

2016. Foram coletados parâmetros agronômicos específicos de floração e frutificação. Todos os dados 

coletados foram anotados em fichas de campo e tabulados em planilhas do Excel. Após as avaliações 

foram construídos gráficos para as espécies de cada fenofase, demonstrando as médias de número de dias 

de floração e frutificação. Os valores da pluviosidade foram fornecidos pela estação meteorológica da 

Embrapa Amazônia Oriental, utilizando-se a média mensal acumulada para o período estudado.  

 

Resultados e Discussões 

Na Figura 1, são apresentadas as médias dos números de dias da floração e frutificação e de 

precipitação pluviométrica no período de janeiro de 2010 a dezembro de 2016. Ocorreu floração em todos 

os meses do ano durante o período estudado, sendo registrada a maior média (20) do número de dias no 

mês de outubro, coincidindo com a menor média (< 100 mm) de precipitação pluviométrica. A menor 

média do número de dias de floração foi registrada no mês de julho. A frutificação ocorreu apenas no mês 

de maio quando a média da pluviometria foi de 300 mm e registrado a média de 2,5 dias. 
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Figura 1 - Média do número de dias de floração e frutificação da espécie Evolvulus glomeratus e a precipitação pluviométrica 
no período de janeiro de 2010 a dezembro de 2016. 

 

Os resultados demonstraram que a coleta de folhas para uso medicinal deve ser realizada em 

função do número de dias das fenofases. Segundo Lameira e Amorim (2008) no período de floração e 

frutificação as substâncias ativas são deslocadas para os mecanismos de reprodução da planta, 

proporcionando uma maior concentração das mesmas. Sendo assim, seu uso é mais indicado nos períodos 

onde as médias de fenofases são menores. 

 

Conclusão 

A pluviometria influência as fenofases da espécie Evolvulus glomeratus.  A coleta de folhas para 

uso medicinal deve ser feita nos meses de menor número de dias das fenofases.  
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