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O estudo teve como objetivo caracterizar a época de floração e frutificação, morfológica da flor, 
fruto, semente, germinação, plântula e muda de Holocalyx balansae Micheli, além da análise de 
sementes da referida espécie. Foram realizadas observações fenológicas mensais, no período de 
março de 2007 a março de 2010, em 20 indivíduos arbóreos, dos quais foi coletado material botâ-
nico para análise morfológica. O lote de sementes formou-se a partir de seis indivíduos que dispu-
seram frutos maduros no mesmo período. Na sequência, foram retiradas amostras de sementes 
para análise física e germinativa. A presença de flores ocorreu no mês de fevereiro e nos meses 
de junho a setembro. Enquanto os frutos, maduros, surgiram em novembro e nos meses de março 
a abril. A inflorescência é paniculada, constituída por pequenas flores de coloração esbranquiçado
-esverdeada, hermafroditas. O fruto simples, de coloração amarela, é uma baga carnosa, de forma-
to globoso. A semente possui superfície lisa, coloração castanha, exalbuminosa, com cotilédones 
carnosos. A germinação é hipógea e a plântula, criptofanerocotiledonar. O tamanho dos frutos e 
sementes foi variável, o número de sementes por quilograma foi 793, a umidade de 46%, germina-
ção de 83% e emergência de 51%. Observaram-se variações fenológicas conforme o ano e entre 
árvores. O número de árvores marcadas para observação fenológica e coleta de sementes deve 
ser expressivamente maior do que o recomendado em diferentes trabalhos, já que há assincronia 
tanto para a floração quanto para a frutificação. A germinação das sementes de Holocalyx balan-
sae pode ser considerada elevada (83%), entretanto sob condições ambientais não controladas, a 
emergência pode ser inferior 51%. 
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