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Este trabalho objetiva caracterizar e quantificar as fenofases do pau - brasil (Caesalpinia

echinata Lam.) e verificar as possíveis correlações existentes entre as fenofases e entre as

fenofases e os dados climáticos do Centro de Diversidade de Cabo Frio. Foram feitas

observações mensais sobre 20 indivíduos adultos localizados no Morro do Mico, município de

Cabo Frio, no estado do Rio de Janeiro. Os resultados de treze meses (janeiro de 2004 a janeiro

de 2005) de observações das fenofases revelou uma sincronia muito baixa tanto para a floração

(Z – 0,3039) como para a frutificação (Z – 0,0315). Existe correlação positiva significativa

através do teste de correlação de Spearman (rs) entre a floração e a desfolha (rs = 0,65; p > 0,05).

Botões florais foram observados durante todo o ano, porém sem a presença de flores. A floração

propriamente dita ocorre concentrada no mês de novembro quando do aumento de temperatura e

pluviosidade; existe correlação significativa da floração e a precipitação nos meses anteriores ao

evento na região de estudo. Existe correlação entre a frutificação e o aumento da temperatura e

da precipitação nos meses anteriores ao evento. O pico da produção de sementes ocorre em

janeiro quando os maiores índices pluviométricos foram registrados. A correlação entre o

aumento da precipitação e da temperatura nos meses anteriores à desfolha é negativamente

significativa. Não existe correlação entre a brotação e as constantes climáticas. O levantamento

de informações históricas sobre exemplares nativos e cultivados, revelou que nos últimos 42

anos os ciclos de floração e frutificação do pau-brasil no estado do Rio de Janeiro não sofreram

alterações frente às mudanças climáticas possivelmente acometidas na região; tais eventos

ocorreram nas mesmas épocas daquelas verificadas pelo estudo atual.
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