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RESUMO

O Chrysobalanus icaco L. é um arbusto pertencente à família Chrysobalanaceae, caracterizada pela fixação em dunas e área de restinga. Também 
encontrado em área costeiras   do Rio Grande do Norte, Ceará, Pernambuco e Pará. Por ser uma espécie pouco utilizada, referente ao Ajirú da 
Amazônia. É utilizado na medicina popular como diurético, antidiarreico, antifurunculose, atuando também no combate do cálculo renal e além 
de taxas hipoglicemiantes que já foram comprovadas, pode ser indicada para infecções de pele e afecções de tecidos subcutâneos. O objetivo da 
pesquisa consiste em analisar a fenologia, morfologia e bioquímica das três espécies de ajirú. A área experimental foi realizada na Ilha de Albatroz, 
arquipélago de Maiandeua, Município de Maracanã. Os instrumentos para demarcação das espécies foram bandeiras, tesouras de poda, saco de 
papel kraft e caneta piloto. Quanto analise fenológica foi realizado a comportamento dos vegetais, quanto às doenças e pragas, brotamento, 
floração e frutificação. Quanto a analise morfológica foi observado formato de folha, de fruto, altura da planta e números de folhas. Quanto à 
análise bioquímica utilizou-se as folhas como amostra, onde foram para estufa, durante 15 dias, a uma circulação forçada a 70 oC, no Laboratório 
de Botânica da ESTÁCIO CASTANHAL. Em seguida foram trituradas em liquidificador da marca ARNO, e levadas ao Laboratório de Análise de 
tecidos vegetais da EMBRAPA para determinação das CST(Carboidratos Solúveis Totais), AST( Aminoácidos Solúveis Totais) e PST(Proteínas 
Solúveis Totais) .Observou-se que as espécies apresentaram fenofases distintas quanto à frutificação, porém na fase de brotamento e floração 
apresentaram o mesmo crescimento e desenvolvimento de Janeiro a Dezembro. Quanto aos aspectos morfológicos e anatômicos apresentaram 
diferenciação de tecidos e células. E nos resultados bioquímicos quanto aos teores de carboidratos, aminoácidos e proteínas solúveis totais 
apresentaram diferenças de concentração nas folhas das espécies de fruto branca, rosa e preto coletado, em áreas de mata. Após os resultados 
conclui-se que há necessidade de estudos sistêmicos, quanto as pesquisas voltadas as ações especificas dos princípios ativos das plantas de Ajirú 
devido seu potencial medicinal na cura de doenças mais severas no mundo a diabetes e o câncer.
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