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Seção: Biologia Floral/Reprodutiva

ANÁLISE FENOLÓGICA PRELIMINAR DE PALMEIRA ENDÊMICA DA MATA ATLÂNTICA: 
Syagrus pseudococos (Raddi) Glassman (Arecaceae) OCORRENTE NO PARQUE 
ECOLÓGICO DO PEREQUÊ, CUBATÃO/SP.
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Estudos fenológicos têm ganhado espaço em diversos campos de pesquisa ligados à sistemática, 
ecologia e biologia da conservação. O gênero Syagrus está associado ao Bioma Mata Atlântica 
com interessantes padrões fenofásicos documentados, e é uma importante fonte alimentar para os 
frugívoros. Com o objetivo de investigar o comportamento e padrão fenofásico de uma população 
natural de Syagrus pseudococos (Raddi) Glassman (Arecaceae) ocorrente no Parque Ecológico do 
Perequê, Cubatão/SP, foram realizadas avaliações quinzenais para registro fotográfico e morfomé-
trico de 50 indivíduos, de março a julho/2012. Os eventos avaliados foram: floração e frutificação. 
Utilizou-se como método de avaliação o Índice de Atividade para avaliar sincronia entre os indiví-
duos e o Índice de Fournier para avaliar pico de intensidade das fenofases. Resultados parciais 
demonstraram que o Índice de Atividade revelou alta sincronia para ausência de fenofase (64%) e 
baixo sincronismo para as fenofases de floração e frutificação durante o período avaliado (36% e 
44%, respectivamente). O Índice de Fournier demonstrou pico de maior intensidade para floração 
em março (34%) e frutificação em julho (41%). Conforme os resultados parciais, podemos concluir 
que: A) a população estudada apresentou Alta Sincronia para ausência de fenofase e Baixa Sin-
cronia para floração e frutificação, podendo estar relacionada com fatores endógenos e abióticos 
que atuam na fisiologia desses indivíduos, restringido a ocorrência das fenofases; e B) apresentou 
tendência para pico de floração em março e frutificação em julho, padrão este dependente do cli-
ma, disponibilidade de recursos, abundância de polinizadores e dispersores. Por fim, verifica-se a 
necessidade de maior período para avaliação e aplicação de análise estatística para as variáveis 
abióticas e que, apesar de representar resultados parciais, esse estudo sinaliza a importância da 
conservação dessa espécie na manutenção e preservação desse ambiente ameaçado.
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