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Resumo: A espécie Tagetes minuta L. pertence à família Asteraceae é popularmente 
conhecida como cravo-de-defunto, que apresenta grande potencial químico e biológico. 
Considerando que a fenologia fornece informações sobre o melhor período para coleta 
de frutos e folhas, este trabalho objetivou caracterizar os aspectos da fenologia de 
Tagetes minuta L., cultivada no horto de plantas medicinais da Embrapa Amazônia 
Oriental. O monitoramento fenológico foi realizado diariamente, no período de janeiro 
de 2010 a dezembro de 2012, observando a presença ou ausência da fenofase (floração e 
frutificação). A floração ocorreu em todos os meses do ano, sendo que a maior média do 
período de avaliação foi registrada no mês de julho com 19 dias. Em junho e agosto 
foram os meses de menor ocorrência da fenofase com 7 dias. A frutificação somente 
ocorreu nos meses de janeiro, março a junho e no mês de agosto, sendo registrado o 
maior número médio de dias de frutificação no mês de agosto com 6 dias e menor, 1 
dia, nos meses de janeiro e maio. Nos demais meses a espécie não produziu frutos. O 
padrão de floração é o sub-anual, com mais de uma ocorrência de cada evento por ano, 
enquanto o padrão para frutificação é anual, com meses em que não ocorre esta 
fenofase. Há indicação para coleta de material vegetal visando o uso e análise 
fitoquímica na ausência das fenofases. 
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