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A  mapirunga  (Eugenia  tinctoria  Gagnep.)  é  um  arbusto  de  folhas  opostas  e  coriáceas,
flores alvas e axilares, com baga preta, doce e comestível, pertencente à família Myrtaceae.
 O  conhecimento  da  fenologia  é  de  suma  importância  na  compreensão  da
dinâmica  complexa  dos  ecossistemas  vegetais  e  para  o  manejo  das  plantas  e
manutenção da vida silvestre, contribuindo para o entendimento da regeneração
e reprodução das plantas e das interações com polinizadores e dispersores, bem
como,  da  organização  temporal  dos  recursos  dentro  dos  ecossistemas.  No
entanto,  a  fenologia  da floração à  frutificação  pode  auxiliar  na  determinação  do
ponto  de  colheita  ideal  e  na  estimativa  de  produção.  A  pesquisa  objetivou
caracterizar  a  fenologia  da  floração  à  frutificação  da  mapirunga  nos  tabuleiros  praieiros
cearenses.  Foram  escolhidas  10  plantas  matrizes  e  5  inflorescências/planta  apenas  com
botões florais. A fenologia foi acompanhada diariamente até a antese e em seguida aos 0,
14,  21,  28,  35,  42,  56,  63,  70  e  77  dias  após  a  marcação–DAM,  através  das  seguintes
determinações: número de botões florais (BF); número de flores em antese (FA); número
de flores abortadas (FAB); número de frutos no estádios 1 (E1), 2 (E2), 3 (E3), 4 (E4), 5 (E5)
e  6  (E6);  número  de  frutos  abortados  (FUA);  diâmetros  longitudinal  (DL)  e  transversal
(DT) de cada estádio em mm. Os resultados apresentaram a seguinte variação: BF – 100
(72 BF) a 6,25%; FA - 15,28 a 11,11%; FAB – 50 a 31,25%; FUA – 16,66 a 50%; DL –
6,41 a 11,71; DT – 6,57 a 13,11. Apenas um fruto atingiu o E6/inflorescência. O número
de  flores  abortadas  foi  3,66  vezes  superior  ao  número  de  frutos  abortados.  Podemos
concluir  que os  estádios  antese e  1,  2,  3,  4,  5  e  6  de maturação dos frutos  de mapirunga
ocorreram respectivamente aos 7, 14, 21, 28, 35, 42 e 63 DAM.
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