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Seção: Biologia Floral/Reprodutiva

FENOLOGIA REPRODUTIVA E ANÁLISE DA COMPOSIÇÃO CENTESIMAL DE FRUTOS 
DE Byrsonima sericea DC. (Malpighiaceae) E Humiria balsamifera Aubl. (Humiriaceae) , 
ESPÉCIES ZOOCORICAS, NO PARQUE NACIONAL DA RESTINGA DE JURUBATIBA, RIO DE 
JANEIRO. BRASIL.
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A análise das fases fenológicas permite inferir o papel da vegetação na ciclagem de carbono e na 
oferta de recursos para outras comunidades bióticas associadas, bem como a influência das altera-
ções climáticas sobre o ecossistema. Em geral frutos são dispersos conforme suas características 
físicas, sendo classificada como zoocória a dispersão realizada por animais. Nove espécies lenho-
sas de reconhecida importância na estrutura vegetacional das restingas foram selecionadas para 
o monitoramento fenológico. Neste trabalho apresentamos resultados preliminares para Byrsonima 
sericea e Humiria balsamifera, espécies zoocóricas. Entre abril de 2011 e março de 2012 foram 
registradas quinzenalmente as fenofases em 12 indivíduos de cada espécie, ocorrentes no PNRJ. 
Para quantificar a intensidade das fenofases (floração e frutificação) por espécie aplicou-se uma 
escala semi-quantitativa de 0 a 3, correspondendo a intervalos percentuais crescentes de ocorrên-
cia. Foram calculadas as intensidades de Fournier e índice de atividade. Para análise da compo-
sição centesimal dos frutos foi utilizada a metodologia descrita nas normas analíticas do Instituto 
Adolfo Lutz e Association of Official Analytical Chemists. Em Byrsonima sericea o aparecimento de 
botões florais ocorreu em setembro, apresentando pico de flores em antese em novembro. O inicio 
da frutificação ocorreu em dezembro e o pico da fenofase frutos maduros ocorreu em fevereiro. 
Enquanto Humiria balsamifera apresentou floração continua durante todo ano fenológico com alta 
atividade e pouca intensidade, apresentou frutos maduros durante todo ano fenológico, apresen-
tando alta intensidade nos meses de abril, maio, novembro e dezembro. Valores de média e desvio 
padrão das análises da composição centesimal em 100g dos frutos de Byrsonima sericea e Humiria 
balsamifera respectivamente: teor de umidade em  76,43g (±4,71) e 79,17 (±7,41), teor de lipídeos 
17,25g (±1,12) e 33,98 (±4,07), resíduo mineral fixo (cinzas) de 0,84 (±0,21) e 0,44 (±0,07) e teor 
médio de proteínas 2,64 (±0,40) para Byrsonima sericea. O método utilizado não quantificou pro-
teínas na composição centesimal de Humiria balsamifera. Os frutos analisados possivelmente con-
tribuem como importante fonte de recurso para fauna local devido a alto ter de umidade e lipídeos.
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