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Seção: Biologia Floral/Reprodutiva
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Eugenia uniflora L., conhecida popularmente como pitangueira, pertencente à família Myrtaceae 
se caracteriza por ser uma árvore frutífera de porte médio. Utilizada como madeira, na indústria 
de alimentos e cosméticos. A espécie é recomendada para o reflorestamento heterogêneo, como 
áreas ribeirinhas, visando proporcionar alimento à fauna. Objetivou-se, determinar a soma térmica 
de plantas de pitangueira em estágio reprodutivo no Jardim Botânico da Universidade Federal de 
Santa Maria, RS. As observações fenológicas foram realizadas semanalmente, no período de 22 
de setembro a 06 de dezembro de 2010, em 10 plantas selecionadas aleatoriamente na área. Em 
cada planta foram selecionados 20 botões florais e observados até a frutificação madura, sendo 
as fenofases: botão floral, antese, fruto verde e fruto maduro. No total foram cerca de 200 botões 
florais selecionados, porém somente cerca de 160 completaram seu desenvolvimento parcial ou 
integral (até fruto maduro). Analisou-se o desenvolvimento reprodutivo em número de dias, além 
de associar aos dados à soma térmica. Os dados de temperatura do ar foram obtidos na estação 
meteorológica instalada no Campus da UFSM e pertencente ao 8º Distrito de Meteorologia do Insti-
tuto Nacional de Meteorologia, distando do Jardim Botânico, aproximadamente, 1000m. As tempe-
raturas da época influenciam diretamente no processo de floração, o que pode ser observado pela 
soma térmica acima de 10ºC para os diferentes sub-períodos: do início-final do botão floral foi de 
140ºC; do início-final da antese, de 263ºC; do início-final do fruto verde, de 165ºC; e início-final do 
fruto maduro, de 192ºC. Constata-se que as exigências térmicas são distintas para os diferentes 
sub-períodos. Os valores elevados para o sub-período início-final da antese sugere mudanças na 
metodologia para próximas observações, visando entender melhor o sub-período, sua exigência 
térmica e implicações no desenvolvimento da frutificação.
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