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ASPECTOS DA BIOLOGIA REPRODUTIVA DE UMA POPULAÇÃO 

NATURAL DE ACAIZEIRO (Eyteree � Mart.) NO 

ESTUÁRIO AMAZÔNICO 

RESUMO 

Autor: Mário Augusto Gonçalves Jardim 

Orientador: Prof.Dr. Paulo Yoshlo Kageyama 

O presente estudo avalia aspectos da biologia 

repr-odutiva de uma populaç:ão natur-al de aç:aizeir·o (E11h"'r:P� 

.o..1-E.r..ac...E..a Mar-t.) no Estuár-io Amazônico. For-am estudados 

aspectos da fenologia de �lor-ação e fr-utificaç:io, da 

biologia flor-al e do sistema r-epr-odutivo. O tr-abalho de 

campo foi realizado na Ilha do Combu, Município de Acar-á 

1. '"';.:?5 'S). O p e-�r í odo de estudo foi de dois 

anos (janeir-o de 1988 a dezembro de 1989). 

Os resultados mostrar- am que 

flor-esce em maior pico nos meses de fever-eir-o a maio e 

�rutifica em maior- pico nos meses de Junho a dezembr-o. 

Dur-ante os eventos de floração e fr-utificaç:ão, em difer-entes 

épocas (chuvosa e seca), constatou-se var-iaçies na distincia 

média entr-e touceir-as repr-odutivamente 

conseqüentemente influência na atuaç:ão dos pol inlzador-es e 

disperso�es nas diferentes épocas. 



A espicie produz altas quantidades de grios de 

pdlen com alto grau de fertilidade. Prov�velmente seria uma 

estratigia da planta para saciar visitantes ocasionais P 

predadores, alim de manter Insetos polinizadores. 

E • .o..k� apresenta um sistl�ma reprodutivo 

predominantemente aloglmico, com uma alternativa para uma 

pequena produ�io de frutos por autogamia. 

As características f1 orê\ is da 

enquadram na síndrome de cantarofilia, onde considerou-se 

quatro insetos coleopteros como prov�veis polinizadores. 



ASPECTS OF THE REPRODUCTIVE BIOLOGY OF A NATURAL 

POPULATION OF THE ACAI PALM ( Eut e:ree: til e:rac:era. Mart.) 

IN THE AMAZON ESTUARY 

SUMMARY 

Th is 

Author: M�rio Augusto Gonçalves Jardim 

Adviser: Prof. Dr. Paulo Yoshio Kageyama 

!õ,l 1..1,d�J aspec:ts of the 

reproductive biology of a natural population of the açai 

in the Amazon Estuary. The 

emphases of the study were açai flowering and fruiting 

cycle, floral biology and reproductive system. Fieldwork was 

conducted on Combu Island, Municipality of Acari r State of 

The r-esults sho\.'Jed that E.o..l..fãac:f•'a flm,iE-�rs 

malnly from February until May and fruits between June and 

December . It was found that the average distance between 

inflorescences increased during the dry season, which 

resulted in different arrays of pollinators and dispersers 

between the two seasons. 

The açai palm produces large quantities of 

pollen grains with a high degree of fertility. Thls is 

probably a strategy of the plant to feed predators and 

ocasional visitors, while maintaining pollinators. 



E.oler:acea has

reproductive system. Autogamy 

a predominantly allogamous 

is an alternative •aç:ai" 

reproductive strategy, through which a small 

fruits can be produced. 

number of 

The floral characterist ics of this species 

correspond to the poll inator syndrome of cantharophyly. Four 

�;pec i es of 

pollinators. 

identified as 



1. INTRODUÇÃO

As informações sobre a biologia reprodutiva de 

árvores em florestas tropicais sio escassas, dF:vendo··-se 

ressaltar a necessidade desses conhecimentos, por estarem 

associados a dois aspectos importantes: a baixa densidade 

populacional e a ampla distribuiçio espacial 

(BAWA tl .al.i.i, i 985). A biologia reprodutiva afeta o fluxo 

de genes e, em conseq�fncia, a diferenciaçgo genitica de 

populações ,, indispensáveis para €")-:plicar a alta diversidad<-� 

de espicies nos tr6picos (SCARIOT, 1987 e COSTA, 1988).

gfnico é 

Conforme LEVIN & KERSTER <1.974), o fl u�-:o 

constituído por dois processos básicos nas 

angiospermas, caracterizados atravis da polinizaçio e da 

dispersio de sementes que, devido a dificuldade de se medir 

as distincias em que o p61en e as sementes sio dispersados, 

limitam as informações sobre o fluxo gfnico em populações de 

plantas .. 

Quando se refere a biologia reprodutiva, devem 

ser enfocados eventos diretamente associados a evoluçio 

reprodutiva das plantas, tais corno: eventos fenoldgicos, 

biologia floral, si sb-,:ma de reproduçio e a distribuiçio 



espacial, que sio fatores essenciais ao entendimento da 

estrutura genitica das populaçies de plantas. 

As informaçies fenológicas podem ser usadas 

para o entendimento da ecologia de ecossistemas e de 

comunidades, atravis das interaçies planta-animal, as quais 

auxiliam a 

sementes. Por 

polinizaçio, a dispersio e a predaçio de 

outro lado, a biologia floral está inserida 

num contexto mais amplo na ecologia de polinizaçio, visando 

avaliar todos os eventos que ocorrem na flor, desde a 

formaçio das gemas florais até sua fecundaçio. 

O sistema reprodutivo de espicies árboreas tim 

sido muito discutido nos Jlt imos tempos, desde que BAWA 

(1974) mostrou a predominincia da fecundaçio cruzada em 

floresta tropical, contrariando a idiia predominante de 

autogamia como principal forma de reproduçio das árvores nos 

trópicos. 

A associaçio da síndrome de pol inizaçio e o 

sistema reprodutivo resulta na produçio de sementes, que 

esti associada, segundo KAGEYAMA & PATINO (1985), 

distribuiçio espacial das espicies árboreas, considerando 

comportamentos distintos de flores e polinizadores. 

Dessa forma, os estudos de biologia 

reprodutiva evidenciam condiçges para um entendimento global 

das espicies em seu habitat natural, Justamente por envolver 

eventos bioeco16gicos das plantas, ou seja, podem abranger 

desde a formaçio das gemas florais ati a sobreviv&ncia e 

mortalidade de plintulas. Por isso, estes conhecimentos 
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devem ser- buscados e utilizados na elaboraç:io de planos de 

manejo florestal, priorizando assi• o uso racional das 

espécies. Estes estudos poderio auH i 1 i ar , também. na 

preservaç:io e conservaç:io de recursos genéticos florestais, 

pois os métodos desenvolvidos com e para espécies cultivadas 

t f.m si do ineficazes para espécies perenes tropicais, que 

possuem estrutura populacional e sistema reprodutivo mais 

e: omp 1 e>:os. 

D aç:aizeiro é uma 

espécie de grande importfincia para a populaç:io amaz6nica 

constituindo parte das matas de terra firme e ocorrendo em 

alta freqUfncia nas matas de virzea no estuirio amaz6nico. 

Esh, espécie influência, pr inc ipa1mente, nas atividadt2s 

alimentícia e sdcio-econ6mica das comunidades ribeirinhas do 

estuirio amaz6nico. 

pouco se conhece sobre a 

estudos sio necessirios para um maior entendimento de sua 

distribuiçio espacial, reproduçio e sobrevivincia Em habitat 

natural r alim de fornecer 

genitico da espécie. 

subsídios para o entendimento 

Este trabalho visa contribuir com E.'st udos 

sobre a biologia reprodutiva de uma populaç:io natural de-:.' 

no estuirio amaz6nico 7

enfocando aspectos da biologia floral e sistema reprodutivo r

associando-os com a sua fenologia de reprodu�io. 
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2. REVISÃO DE LITERATURA

2.1. ASPECTOS GERAIS DAS MATAS DE VÁRZEA

Denomina-se •várzea· as áreas onde o excesso 

de umidade é sempre freqUente em virtude das constantes 

inundaçies, representadas pelas áreas inundáveis, p1anas, 

baixas, de formaçio sedimentar . Tem como principal tipo de 

!:>010 o gle� pouco ,.ímido, pert f.:•ncent e ao grupo doi;; 

hidromdrficos, constituindo as várzeas do baixo Amazonas e 

estuário. Nessas áreas, a vegetaçio é caracterizada por uma 

diversidade relativamente e uma dominância 

acentuada de poucas espécies. Muitas dessas espicies t&m 

e\ 1 to va 1 or econômico, tais como: o c\çai (Euter:p....e. ole:r:ac�), 

a seringueira < &_v_e_a b..r . ..a.sJ....LLe.n.sJ...:s. > , 

fil.Q.ffib.ln. ) e ,:\ ,:1. n d i r o b a 

(ANDERSON tl a.Lli, 1985)" 

di?nt re outras 

Nessas matas existe abundância de sapopemas, 

raízc?s aéreas ,. pneumatdforos, 1enticelas, que parecem ser 

adaptaç8es as condiç8es pecul lares do solo. As enchentes 

periddicas das marés exercem uma forte influ&ncia sobre o 

devido a esse fator, grandes áreas 

sofrem inundaç�es diárias durante a estaçio chuvosa e, nas 



épocas de maFis altas, estas ,reas ficam totalmente 

inundadas <LIMA, 1959). 

Além de leve salinizaÇ.âo vinda do Oceano 

Atlint ico, as iguas das maFls sio carFegadas de sedimentos 

ricos em N, P, Ca, Mg e K; a baixa lnfiltFaçâo e a falta de 

relevo desses solos determinam que essas ireas sejam mal 

drenadas e conseqUentemente pobres em oxiginio (VIEIRA tl 

Segundo PIRES & PRANCE (1984), as matas de 

várzea são habitadas por pessoas conhecidas v�lgarmente no 

estuirio amazBnico por Os caboclos seguem 

pr,ticas econ6micas predominantes entre a população rural em 

todo estuário amazBnico, tendo como principais atividades a 

pesca, a criação de animais e o aproveitamento extrativista 

de muitas espécies florestais. O açaizeiro i a espicie 

dominante nestas áreas, viabilizando força ativa para o 

extrativismo, concentrado nos seus frutos e no palmito. 

Esses recursos permitem condiçies de subsistfncia econ6mica 

e alimentar para estas comunidades. 

LIMA (1959) relata que a vegetaçio das áreas 

de várzea possui caracter(st icas flor(sticas variiveis em 

comparação com as de terra firme, com diferenças em áreas 

próximas umas das outras� que provável mente estão 

relacionadas com o relevo, natureza do solo e o regime de 

Estando fatores subordinados a um sistema 

hidrogrifico influenciando diretamente o fluxo de maris, é 

natural que venham acarretar modifica�aes na distribuiçio 
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das espécies e na formação de diversos tipos de associações 

vegetais. 

O regime de inundaç:io I o fator que mais 

Influi na composição floríst ica das ireas inundiveis, pois 

um grande n�mero de sementes de plantas são transportadas 

pelas iguas dos rios; e em função delas é que se criam 

condiç:Bes favoriveis ou desfavorivels ao crescimento de 

determinadas espécies evo1uç:ão dt)S d i f er <ô:n t e�r, 

agrupamentos botânicos. 

2.2. CONSIDERAÇÕES BOTÂNICAS DA ESPÉCIE 

a c1assificaç:�\O intE.Tnac iona1, 

E • o 1 er: � e � 

Segundo 

Mart. pertence a divisão 

(=angiospermae); classe Li1 iopsida C=monocotyledoneae); 

subclasse Arecidae (=espadiciflorae); superordem Arecanae; 

ordem Arecales (=princípes); família Arecaceae (=palmae); 

subfamília Arecoidae; tribo Areceaep subtribo Eureceae 

(Salomon r 1887; Takhtajan, 1980; 

por ALVES & DEMATTE (1987). 

Cronquist, 1981) citados 

� conhecido v ulgarmente como "palmiteiro"; 

indios Curuahes (CORREA, 1926)F 

Norte; •juç:ara· no Maranhiop nas Guianas i denominado pelos 

francesP.s como 

i ng 1 esc-:-:-s e por 

1972). 

"palmP.ira pinot·; pelos 

"manaca· pelos venezuelanos ( CAL.Zf'WARA, 
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O caule i denominado de estipe, com formato 

cilindríco, anelado, ereto, nio possuí ramificaçSes, podendo 

atingir de 25 a 30 metros de altura, de natureza fibrosa. Os 

feixes vasculares sio numerosos, partindo das raízes 

chegando ati as folhas, espatas e ped�nculos, variando de 

espessos a capilares, e nascem dentro da casca na parte 

jovem do estipe. Os feixes diminuem ou ati se e�tlnguem � 

medida que envelhece renovando-se somente nas partes 

superiores, tornando a espessura do estipe mais constante 

(COSTA, i973). 

As folhas sio os orgios mais vistosos desta 

palmeira, caracterizando-se por uma bainha que envolve o 

caule, cornumente com pecíolo 

pronunciado eixo central (riquis). 

distinto e limbo, com 

As folhas mais novas 

recebem a denominaçio de "flecha" e concentram-se em posição 

ereta no ápice da copa. Apds a abertura, as folhas 

apresentam-se em posiçio alternada no estipe, de forma 

arqueada, com bainha forte e pouco persistente, pecíolo e 

r�quis lisos sem espinhos ou acdleos (CALZAVARA, 1972). 

Espata do tipo fusiforme, intrafoliar, com 80-

90cm de comprimento, 13-iS cm de largura; de consist&ncia 

persistente, externamente lisa, de coloraçio 

esverdeada quando imatura e amarelo-claro quando madura. 

Denominada vulgarmente de sua ruptura para 

l iberaçio da inflorescfncia se d� por meio de rachaduras 

longitudinais provocada por excesso de umidade e actamulo de 
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vapor de �gua, que ao se expandir rompe a espata (CALZAVARA, 

i 972). 

Inflorf!'ScÊ:nc ia andrógina, interfol iar, 

protegida pela espata, formada por um eixo central chamado 

riquis com 40-50 cm de comprimento; pedJnculo entre 11-30 cm 

de comprimento; l "<:\91..1. Í 1 i é\S 60--90, entre.' i5-·30cm de 

comprimento; flores pistiladas dispostas alternadamente e 

2 flor�� estarninadas compondo a tríade (Figura 

iA) .. 

Flores estaminadas com p�talas de 3,0-3,4mm de 

compr i mEnto <'? de 1,8 a 2,0mm de largura, <."\ 1 ongadas, 

pont€•:i:-l.9'ldas na bot�-ío; 3 sipalas distintas, 

c:urtos, 1 i nf::ai--, 

alongadas 

valvadas; 

a 1 !:J umas VE.'ZE.'S 

6 estames, f i 1 ament 01;;

1 ar go na bc\Se p 

e o 1 on,.ç: ão pistilódio 

atrofiado, com 3,0 a 3,8mm de compi--imento (Figura 1B). 

Flor<?S pi1;tiladas, globoso--ovó ides T com 

pitalas de 2,5 a 3,0mm de comprimento e 2,0mm de diimetro, 

sisseis, tr{meras; com as 3 pitalas recobrindo o ov,rio e 

quase completamente o pistilo; estigma trífido; 
, . 

OVc\r I o

tricapelar ,, t ri 1 oc1.1 lar; coloração clara; 

coloraçio rdseas-brilhosas, passando a marrom escuro quando 

receptivo (Figuras iC). 

O fruto i uma baga globosa, de coloraçio verde 

imaturo, mudando gradativamente até tü i ng ir a 

de matun,,ç�{o. 
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encontra-se envolvida pelo mesocarpo com aproximadamente 

1.0- 1,5 mm de espessura, constituindo sua parte comestível, 

e mais externamente o epicarpo de forte consistência (Figura 

iD). 

A pr incÍpal característica do açalzeiro i a  de 

produzir perfilhamentos sempre presente na base do estipe 

adulto (COSTA, 1973; BOVI & CARDOSO, 1984). 

O conjunto foliar (capitel) J formado na sua 

parte superior e central por folhas jovens que ainda nio se 

abriram, conhecidas popularmente como ·flecha", a qual 

indica o crescimento gradativo do estipe e forma�io de novas 

folhas. As folhas jovens, � medida que vio amadurecendo 

passam por estigios sucessivos de desenvolvimento, at� 

secarem e desprenderem-se do est ipe. As folhas adultas 

chegam a alcan�ar dois metros de comprimento, compostas de 

70 a 80 pares de folíolos CCORREA, 1926; COSTA, 1973). 

apresenta um 

Segundo CALZAVARA (1972), a 

envolt6rio de constituiçâo 

inflorescincia 

lignificada 

conhecida por "facio" ou ·espata·, cuja ruptura para liberar 

a inflorescência dJ-se atravis das estrias longitudinais, 

desprendendo-se a seguir e caindo ao solo. � formada por um 

eixo central chamado "rJquis" e vários eixos secundários 

chamados ·rJquilas·, constitui do de flores mascul lnas e 

femininas, conjunto conhecido por COSTA (1973) 

descreve a inflorescincia como um cacho envolvido por uma 

estrutura foliar de consist&ncia coredcea denominada 

·espata•, que protege as flores antes de sua antese. Apds a 



A A A 

e 

D 

Figura 1. AspE.'ctos morfológicos de (E.i.lULP.....E. �.cac� Mart.): 

A> aspE.'cto da raquÍla; B> flor estaminada após 

antese; C) flor pist ilada; D) Fruto. 

10 



queda da espata o cacho apresenta flores sisseis e monóicas, 

dispostas em um espidice ramoso, no �ual encontram-se flores 

masculinas e femininas. 

BOVI tl .alLL (i986), 

si st emát i e as, e ar ac t 1::.'r i zam E. o.l.e..r._;:.\.c.r::.a como espé-c i e mon ó í ca, 

dicógama e protindrica; quando '--:idulta possui de i a e:· 
J 

inflorescfncias em diferentes fases de desenvolvimento. 

Estas compiem-se de uma ráquis principal e de 48 a 

ráquilas. Ao longo delas estáo dispostas flores sésseis, 

unissexuais, em tríade (2 masculinas laterais e i feminina 

central); a antese é- gradativa ocorrendo desordenadamente ao 

longo das ráquilas. As flores femininas s5o menores e se 

desenvolvem progressivamente até a receptividade do estigma. 

Os frutos quando maduros fornecem a bebida 

comumente conhecida por "vinho de a�ai" (CORREA, 1926). A 

semente encontra-se envolvida por uma massa sucosa com 

aproximadamente i 

parte comestível 

a 1,5mm de espessura, constituindo em sua 

e mais externamente por uma película 

consistente, a casca. 

c:t:rca de 49 

espicies, distribuídas desde a Guatemala ati a Argentina 

(GLASSMAN, i 972 > • Possuem distribuiçio significativa em 

grandes concentraçSes na Colômbia (19 e1:;péci2s), na 

LLER r\S i:;;:..t .al.li ( i 98:3) afirmam que o g?nero

grandes altitudes r podendo obscrvar-··!:,E do i 1:, c:entr--os 

U.
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principais: o primeiro ocorre a Noroeste da Col6mbia nos 

Estados de Antidquia e Chocd, com espécies desde o n{vel do 

mar até mais de 3.000m de altitude na costa ocidental dmida 

dos Andes; o segundo coincide com as montanhas do escudo das 

Guianas e alto rio Negro em ireas bastante dmidas. 

CORREA (1926) cita a ocorrincia de oito 

espécies nat i vas de E..u.i.f:'.r.J.1.J;:. d i st ri bu { das no Bras i 1. Em 

revisio do trabalho de DAHLGREEN (1936), GLASSMAN (1972) 

enumera 10 espicies de ocorrfncias freqUentes no Brasil. 

mais conhecidas como produtoras comerciais de palmito 

(CALZAVARA, 1972; BOVI & CARDOSO, 1974). 

Amaz6nia brasileira, estendendo-se até o Estado da Bahia 

(CORREA, 1926). Por outro lado, DUCKE & BLACK (1954) afirmam 

que o açaizeiro em estado natural 
I 

alcança somente êbidos 

(PA) no lado norte e atinge ati o interior de Parintins no 

Amazonas. CALZAVARA (1972) relata ainda que o açaizeiro 

distribui-se naturalmente pe1os Estados do f.lf!lê:\ �::. C)f) a S 7 

Maranhio e Territdrio Federal do Amapi e Pari, chegando a 

atingir as Guianas e a Venezuela. No Estado do Pari, a 

palmeira aç:ai é de ampla ocorrgncia no estuirio amaz6nico, 

próximo de i 9arapés, terrenos de baixada e �reas cuja 

umidade é permanente (PIRES & PRANCE, 1984). 



2.3. REPRODUC�O DE ESPÉCIES ARBÓREAS 

2.3.i. FENOLOGIA DE FLORAÇÃO E FRUTIFICAÇÃO 

As informaçies sobre fenologia de floraçio e 

frutificaçio estio diretamente relacionadas aos aspectos 

reprodutivos das espé:cies, 1::,endo E!:,!;,enc ia i S para o

entendimento da ecologia de ecossistemas e de comunidades, 

por meio das interaçZes planta-animal, assim como para o 

manejo de florestas, para a produçio de sementes e para 

Em florestas tropicais, h� necessidade de 

maiores pesquisas que associem os eventos fenológicos com as 

bióticas e fisiológicas, para que 

tenhamos melhor 

Apesar de seu grande valor para an�lise de organizaçio 

biológica das comunidades e ecossistemas, sio ainda raros os 

estudos sobre fenologla de esplcies em ambientes tropicais, 

especialmente no Brasil (MATTHES, 1980). 

,Jt.iNZEN ( i 97 6) afirma que diferentes espicies 
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de irvores apresentam períodos variados quanto a ocorrincia 

do florescimento e frutificaçio, podendo uma irvore nio 

formar nenhum fruto em dado período de floraçio. Segundo o 

autor, a sincronia de frut ificaçio nio é uma conseguincia 

fisioldgica obrigatdria da sincronia de florescimento, pois 

para muitas Jrvores indlv{duais a importincia adaptativa 

total ou parcial do florescimento é: a polinizaçio de outras 

.,\rvor es e, por i !:',�,o• o n�mero de frutos nio produzidos nio 

podem medir o sucesso do evento sexual. 
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Em relaçio aos padrões de fenologia do 

florescimento, estes podem apresentir grande variaçio quanto 

duraçio e freqUincia. Em termos de ipoca, existem 

espicies adaptadas para florescimento em período seco, Jmido 

ou indiferente; para a duraçio, as espicies podem apresentar 

florescimento em um dia. um mfs ou um ano; em tfrmos de 

freqtiincia, as esp�cies podem apresentar florescimento dnico 

ou m�ltiplo no seu tempo de vida CBAWA, 1983). Essa variação 

tem implicaçSes na organizaçio e estrutura de comunidades e 

na biologia de população, influindo diretamente no fluxo 

ginico entre plantas, determinado pelo comportamento de 

polinizadores e na evolução de estratigias reprodutivas 

(FRANKIE, 1975). 

Os padrSes de florescimento refletem 

diferentes modos de resolver os conflitos envolvendo a 

polinização e a produção de flores para atrair os 

polinizadores 7 mas nio o su�iciente para saci�-los e assim 

permitir os movimentos entre plantas e efetivar a 

polinizaçio cruzada (PIJL, 1961). 

Segundo JANZEN (1980a) e BAKER (1978), citados 

por KAGEYAMA (1907), a ocorrincia de co-evolução nos 

sistemas planta x polinizador deve ter ocorrido em muitas 

espicies de plantas. Sendo assim 7 tanto a concentraçio e 

composiçio de açJcar ou de amino�cidos visam mostrar o papel 

adaptativo da especificidade do polinizador, principalmente 

tropicais. Do ponto de vista animal, a 
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polinização é um produto oferecido em recipientes 

denominados f1ores e que atendem su�s necessidades; do ponto 

de vista da planta, a polinizaçio é uma forma de aumentar ao 

máximo o f1uxo gfnico e permitir com isso sua sobrevivfncia. 

Para TAKHTAJAN (1980), os processos de 

florescimento nas angiospermas tfm caracterizado a evoluçio 

de muitas espicies de plantas, através de mecanismos que 

efetivamente participam da seleç5o natural, principalmente 

quando uma populaçâo apresenta grande n�mero de lndíviduos. 

avaliados quanto à ipoca de Estes mecanismos podem ser 

ocorr&ncia dos eventos, na variaçâo de ocorrfncia dos 

eventos entre �rvores e na própria irvore, nas 

características particulares de cada espicle. 

JANZEN (1967) e STILES (1978), citados por 

BORCHET (1983), ressaltam que os ecologistas tropicais estio 

considerando os padries de florescimento como resultado da 

evoluçio das espécies irboreas com seu polinizador 

especifico e com o predador das sementes, em consequfncia da 

relaçio de ocorr&ncia dos picos de florescimento e a alta 

atividade de polinizador/predador. 

A complexidade da relaçio entre grupos de 

diferentes espicies, 

mostram o efeito de constelaçio de espicies associadas no 

fen6meno da polinizaçio. Na adaptaçio das plantas à um grupo 

de polinizadores, existem evidfncias de uma organizaçio 

entre e1as para que floresçam em períodos diferentes e 
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sequenciados, reduzindo a competiçio pelo mesmo polinizador 

<FRANKIE, 1973). 

Diante da importincia dos processos de 

florescimento na formaçio de frutos e, conseqUentemente no 

início de todas as relaçies existentes entre polinizador/ 

predador, as espJcies vegetais procuram evidenciar em formas 

alternadas o seu período de florescimento. A atividades 

definidas pela planta visando favorecer agentes visitantes 

e/ou polinizadores, 

florais. 

atraindo-os por meio de recursos 

2.3.2. BIOLOGIA FLORAL 

Todas as 

flor/visitante/polinizador 

interrelaçBes que ocorrem entre 

estio diretamente relacionadas 

com os recursos florais oferecidos pela planta. Contudo, 

esses recursos podem ser variiveis e especificas conforme a 

As flores apresentam duas principais funçies: 

de fertilzação e produçio de sementes. Para que ocorra o 

processo de polinização é importante que elos móveis atuem 

como respons�veis pela troca de material ginico, seja por 

meio de 

desses elos mdveis nas 

energéticos da planta no 

mamíferos, etc ••• A presença 

,-lores requer investimentos 

intuíto de atraí-los e recompes�-

los. Com estas interaç3es entre flores x recursos florais x 

elos m6veis i que ocorre a síndrome de polinizaç�o. 



Como elementos priorit�rios na polinizaçio, as 

flores sio os atrativos para vetores· de polinizaçio, atravls 

das características presentes nas suas estruturas florais. A 

polinizaçio para o animal t um produto secund�rio de um 

recurso largamente espalhado (pdlen e/ou nictar) oferecido 

para a planta t uma forma de recepção de genes 

de outras plantas (JANZEN, 1980). 

O autor complementa que a estrutura bioldgica 

das flores, associada as recompensas florais oferecido aos 

visitantes, mostra claramente que cada grupo de animais esti 

associado a um conjunto de 

flores polinizadas por 

caracterist icas florais. As 

beija-flores são geralmente 

tubulares, de cor vermelha a laranja; as flores polinizadas 

por morcegos sio noturnas, de cor esverdeada, branca ou toxa 

e com grande quantidade de ntctar; as flores polinizadas por 

insetos pequenos apresentam tamanhos pequenos e algumas 

vezes coloraçSes fortes. 

Segundo PILJ (1960). Ji se considerava nesta 

�poca pesquisas sobre biologia floral seriam subsídios novos 

para explicar a importincia évolucioniria da especificidade 
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pois desde os fins do século passado, ado polinizador; 

biologia floral importincia da polinizaçio cruzada, de 

polinizadores especifícos e seleçio natural, foram colocadas 

em dtlvidas por 

fisiologistas que 

virios autores, principalmente por 

achavam as estruturas de uma flor 

puramente necessidades fisioldgicas e que estas estariam 

condicionadas as leis fisioldgicas. Atribuíam a



variabilidade das flores somente a fisiologia, ignorando a 

genitica e a ecologia floral. Dent�o deste contexto, eles 

nio conseguiam explicar a funçio de certos orgias. 

Ressalta ainda o autor, que a diferenciaçio 

nas flores de plantas superiores, discutidas pelos anti

Darwinistas, que colocaram em d�vida a natureza adaptativa 

das estruturas florais especializadas, foram descritas em 

pesquisas, onde nem a morfologia e fisiologia foram 

suficientes para explicar tanta variabilidade e o cariter

funcional dos orggos adaptativos. Isto mostra que os 

conceitos ecoldgicos de Darwin levam em consideraçio a 

importincia dos polinizadores em relaçio as características 

de certas classes ,-1orais. 

Para BAKER os aspectos mais 
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importantes sio os atrativos ,-]orais, a recompensa floral e 

os impedimentos que podem evitar a exploraçio dos recursos 

florais pelos visitantes; durante o processo de visita dos 

polinizadores as plantas, estes recebem uma espicie de 

recompensa que pode incluir químicos provedores de energia, 

químicos construtores do corpo e, em algumas situaçies, 

químicos voláteis que podem ser usados para marcaçio de 

territdrio pelas abelhas ou mesmo para atrair outras abelhas 

para a área. 

A recompensa cedida pelas plantas aos 

visitantes dividem-se em categorias distintas como corpos 

s61idos (brácteas, 

líquidas 

sipalas, pitalas e pdlen) e recompensas 

estigmáticas e nictar). Dentre as 



recompensas sdlidas, o pdl en ide maior importincia, pois 

pode ser usado na alimentação de �isitantes e o elemento 

fecundante das flores (BAKER, 1983). 

LEVIN & ANDERSON (1970) comentam que a 

distribuiç:ão da atividade do polinizador 

da atraç:ão dos ª sinais florais
ª 

da 

disponibilidade de pdlen e nictar. Apesar dos polinizadores 

possuirem preferfncias baseadas nas características de suas 

espicies de a] imentação, estas prefergncias estão sujeitas a 

mudanças se a abund�ncia dessas espfcies for alterada. 

Dentro do contexto de biologia floral CRUDEN 

(1983) relatam que os nfctarios florais são 

depdsitos de alimentos que estreitam a relação entre a 

planta e o polinizador. Os nect�rios contlm açucares que os 

visitantes utilizam como fontes energiticas. 

A importgncia dos nect�rios i evidenciada por 

OPLER (1983) que mostrou as vantagens da planta em investir 
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recursos energiticos na produção de nictar para uma ou mais 

classes de agentes visitantes; alfm de estarem associados a 

modlficaç8es nas estruturas f lorais como odores na corola, 

posicionamento das partes !:,e:-:ua i s, período de antese; 

visando auxiliar na polinizaçio. 

FAEGRI & PIJL (1976) associam variados eventos 

e características florais, que vão desde ofertas por meio de 

recursos florais ati modificaç:Bes nas estruturas florais, 

como uma maneira de interagir a flor e o polinizador. Essas 

interaçies podem SE.'r ob set- vad as atravis de atrativos 
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primirios (pdlen, néctar, dleos, outras substincias, atraçio 

sexual) e atrativos secundirios (odores, atraentes visuais, 

temperatura, sina is de atração), qt.Hl.' poderão 

direcionados ou optativos na flor, conforme os agentes 

visitantes, <:�st r <� i t ando as relaç:Ões flor-

po1 inizador. 

Todas as interre1aç:ÕE:s flor 

polinizador- por- meio de recompensas florais tim sido 

bastante abor-dadas por JANZEN (1980 a), que re1c1.ta a 

ocorr&ncia de coevolução nos sistemas planta x polinizador . 

Esta coevolução é reforçada por BAKER (1978), enfatizando 

que a concentração e composição de aç:Jcar- e aminoicidos 

visam atender a especificidade dos polinizadores, o que 

e�·�P 1 i caria certas var-i ações genét i cas em espécies vegetais. 

As pesquisas com estudos de biologia floral em 

espécies irboreas tim sido fundamentais para se entender o 

fluxo g&nico em virtude da interação planta x animal e da 

sua contribuição no sistema de reprodução das espécies, como 

trabalhos relatados por BAWA (1974); BAKER (1978); JANZEN 

(1980 b); Cr\THARINO cl .a.1.J.i (1982); CRESTANA (1983); 

CRESTf'iNA tl .alil (1984); KAGEYAMA & PATINO (1985); COSTA 

(1988). 

2.3.3. SISTEMA REPRODUTIVO DE ESPÉCIES ÃRBOREAS 

O sistema reprodutivo, ou a forma como os 

indíviduos trocam material genético na popula�io, é o 

primeiro passo para o conhecimento genético de uma espiciev 



caracterizando o tipo de estrutura genitica que apareceri em 

suas populaçies <KAGEYAMA & SOUZA DIAS, 1982). 

O sistema reprodutivo em espicles irboreas vem 

caracterizar um aspecto muito discutido por virios autores, 

sobre o que predomina nas espÉcies, se a autogamia ou a 

alogamia, assim como seus impactos sobre a diferenciaçio, 

conseqüentemente na estrutura genÉtica das 

populaçies. 

Para a realizaçio desses estudos, algumas 

tÉcnicas tim sido adotadas para verificar a forma de 

reproduçio das plantas, inicialmente com plantas cultivadas 

e atualmente em espÉcies árboreas; aplicadas atravÉs de 

experimeRtos para 

autopolinizaçio ou 

determinar SE

de pol inizaçio 

uma planta É de 

controlada. Estes 

experimentos consistem de exame da estrutura floral <Ji 

obtidas na biologia floral) Ev em seguida v no isolamento de 

flores com observaçSes se hi ou nio produçio de sementes. A 

nio produçio de sementes indica certamente de que a espicie 

� aldgama (ALLARD r 1960). 

Estes testes de cruzamento visam determinar a 

predominincia do sistema de reproduçio das espicies. 

Anteriormente, muitos autores consideravam que as espicies 

irboreas apresentavam autofecundaçio, principalmente por se 

constituirem de flores hermafroditas nio levando em 

consideraçio que estas flores poderiam estar em sincronismo 

com seus polinizadores. 
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Entre os trabalhos cl,ssicos sobre sistema 

reprodutivo de esplcies árboreas ·tropicais, BAWA (1974) 

estudou 34 espécies na floresta tropical da Costa Rica, 

caracterizando 27 espécies como auto-Incompatíveis e 7 como 

autocompatíveis, sendo que todas espécies auto-Incompatíveis 

apresentaram um sistema de incompatibilidade homom6rfico. 

Contudo, é possível que em muitas espécies autocompatíveis, 

um certo grau de cruzamento natural ocorra por dicogamia. 

BAWA (1976) cita que entre os principais 

componentes do sistema genético que influenciam no fluxo 

gênico e, portanto, na estrutura genttica das populaçges 

estio o sistema de cruzamento e os padr3es de dispersio de 

p/21en e de sementes. 

Anteriormente, embora se considerasse que as 

espécies árboreas teriam a predominincia da autogamia, 

SOLBRIG & SOLBRIG (1979) ressaltam que as plantas sempre 

apresentaram grande diversidade e alteraç8es no sistema de 

reproduçio, envolvendo desde a reproduçio assexual até as 

com endogamia completa e alogamia. 

EDWARD & WRATTEN (1980) citam que em espécies 

�rboreas tropicais existe alta predominincia da polinizaçio 

cruzada feita principalmente por insetos. Da mesma forma, 

JANZEN (1980) aponta que a maioria das irvores da floresta 

tropical apresenta flores hermafroditas e é predominante-

mente de pol inizaçio cruzada, demonstrando que certos tipos 

de polinizadores podem fazer a polinlzaçio cruzada à longas 

distincias. 



BAKER tl .a.1li (1983) relatam a existincia de 

mecanismos f{sicos e de sincronismo, -f.ac ili tando os 

cruzamentos. Tais separaç:ies físicas das anteras e estigma 

(hercogamia), afirmam os autores, aumenta a possibilidade de 

polinizaçio; ainda, a deiscincia das anteras e receptividade 

do estigma pode ser separada no tempo (d i_cogam ia) com 

l iberaç:io do pdlen precedendo a receptividade do estigma

(protandria), assim como ao contrário (protoginia). 

H(-1MR I CK ( i 983) verificou que em populações 

naturais existe alta associaçio entre o sistema reprodutivo 

e o fluxo de genes com a estrutura genttica das espicies. 

que a dispersio de pdlen e sementes i um 

importante processo que afeta o fluxo ginico entre e dentro 

de populações conseqilentemente altera a estrutura 

genética das populações. 

BAWA tl ElU (i985), atrav/s de síndromes 

florais 7 observou que a grande maioria das espicies irboreas 

da floresta tropical da Costa Rica era polinizada por 

animais que efetuavam a fecundaçio cruzada, 

alogamia nestas espicies. 

KAGEYAMA & PATINO (1985) 

conf i r·r1\ando a 

€�nfocam o 

relacionamento entre irvores e animais. onde hi grande 

interaçio no que se refere a pol inizaçio e dispersio de 

sementes, estando associado com a estrutura genética das 

popu]açSes florestais. Acrescentam que a estrutura genit ica 

de uma espicie, considerada como seu padrio de variaçio 

existente dentro e entre populações, i determinada por 
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numerosos fatores complexos e que parece existir um consenso 

de que os padries de fluxo gfnicd atravis de dispersio de 

pólen e sementes tim alta correlaç:io com os padries de 

variaç:io genttica nas populações. 

BAWA & (i99i) rE:1atam que a 

diversidade nos mecanismos de polinizaç:io em irvores da 

floresta tropical i marcada pela alta viriaç:io nos sistemas 

sexuais para efetivar a fecundaç:io cruzada. Caracterizam o 

sistema reprodutivo como um meio de estimar a ;;\ 1 og am i a, 

determinando par§metros que d efine o tamanho efetivo da 

popu1aç:�{o, 

populações .. 

o fluxo gfnico e a estrutura genit ica das 

2.3.4. BIOLOGIA REPRODUTIVA DE ESPÉCIES DO GÊNERO 

E.u.L� 

A ecologia de palmeiras tfm sido pouco 

estudada, talvez devido a alguns fatores limitantes, tais 

como: altura e localizaç:io, principalmente as que ocorrem em 

t'lreas alagadas ( B ,�NN I STER , 1970).0s estudos estio mais 

voltados à taxonomia ou concEntrados em palmeiras d€ pEqueno 

porte, utilizadas em ireas de paisagismo. Pouca atenç:io está 

voltada para as espicies normalmente encontradas na floresta 

tropical. 

Poucos s�xo 

do genfro 

reprodutivos. Atualmente, 

os t t· aba 1 hos 

qUE:' 

com 

enfocam 

os estudos est�o voltados para 
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tris espicies que possuem o palmito como principal produto: 

E.globos� Gaertn.; E.edulis Mart. e E.oleracea Mart.

BANNISTER (1970) estudou alguns aspectos do 

e iclo de reprodução de E.globo..s..a G<.:i.ertn., abrangt:ndo desde a 

fenologia de floraçio e frut ificaçio até a dispersão e 

germinação de sementes. O estudo foi realizado na Serra das 

palmeiras 7 na Estaç:io Experimental 

Ric.,,. 

de Luquillo na Costa 

No Brasi 1, 

sendo desenvolvidas na Seção de Plantas Tropicais do 

Instituto Agr6nomico de Campinas, fazendo parte do programa 

Essas pesquisas j� acumularam uma série de 

resultados com respeito à biologia floral, si st f::·ma 

r f-::-p1r od1.1t i vo, sistema radicular e hibridação 

interespecífica <BOVI, 1984). 

que discorram sucintamente sobre seus aspectos reprodutivos, 

principalmente em populaç:Ses naturais. 

Cf\LZiWARA (í972) relata que o si st em,:t 

reprodutivo do aç:aizeiro é de fecundação cruzada, sendo que 

a polinizaçio i realizada por insetos da ordem Hymenoptera 

durante o período diurno. Res!:,alta, ainda, que a e-:-spécie 

apresenta assincronia no florescimento, P<)is as flon:,:-!r, 

masculinas iniciam sua antese da base para o ipice das 

riquilas, logo apds o desprendimento da brictea; depois de 

alguns dias que inicia a ant E.'se fE:minina. Portanto, 

considera o aiaizeiro uma espécie protandrica. 
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COSTA (1973) descreveu a inflorescência do 

aç:aizeiro como um cacho de flores slssels mondicas. 

HENDERSON (1986) fiz descriç:ies da morfologia floral e 

algumas observaç:ies pol inizaclores da 

espécie. 

BOVI E..t tlil < i 986), est ud,wdo a ft:nol og í a de 

floraç:âo de 

definidos de 

E • n..l.f::.r.....ac..E..a Mar t . , determinou dois picos 

f 1 cn-esc: i merd: o: abril -junho e outubro 

dezembro, em Jreas na faixa litorinea do Estado de São 

Paulo. Nestes períodos foram realizadas observaçies na 

biologia floral e insetos visitantes. Constataram que a 

espécie l mondica, dicdgama e protandrica e que suas 

infloresc&ncias sio visitadas por diversos i nsf::-t os, tais 

e: omo: �.aooot ri gema 

P...artamooa .c_,;pira .. tiRoc:orymu:...a f:1.1c1wc.La e 

Com relaç:âo ao período de f 1 or aç:âo 

frutific:aç:io, CALZAVARA (1972) considera necessirios estudos 

mais profundos. Segundo o autor, é sabido que a emissão da 

inflorescência na Região Norte, ocorre contínuamente na 

mesma local idade. Em funç:âo disso, definiu-se duas épocas de 

frutificaç:io; a safra de inverno que se estende de janeiro a 

Junho e a safra de verão de Julho a dezembro. 

JARDIM & ANDERSON (1987) estudando a fenologia 

de floração e f'rutificaç:ão do .,,ç:ai:;. :eiro (E._oJ_E_E_j;l� Mc\rt.) 

em condiçies naturais. constataram um padrão nítido de 

floração m�xima na estação chuvosa (especialmente nos meses 
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de fevereiro a abril) e frut i�icaçio mixima na estaçio seca 

(especialmente nos meses de setembro·a outubro). O manejo de 

populaçies naturais visando a produçio de frutos deve levar 

em consideraçio a influincia dos eventos fenoldgicos, o que 

poderia ser 

mesmo tempo, 

1989). 

uma alternativa economicamente lucrativa e ao 

ecologicamente racional (ANDERSON & JARDIM, 

Embora poucas pesquisas discorram sobre a 

biologia reprodutiva do açaizeiro, podemos considerar a 

monoicia e 

caracterizar 

dicogamia como fatores evidentes, para 

a predomin�ncia de fecundaçio cruzada na 

espécie. ConseqUentemente, estes fatores poderio influenciar 

no sistema reprodutivo, sistema de polinizaçio, dispersio de 

sementes e distribuiçio espacial da espécie. 



3. MATERIAL E MÉTODOS

3.1. MATERIAL

3.1.1. DESCRIÇÃO DA ÁREA EM ESTUDO E CARACTERIZAÇÃO 

CLIM�TICA 
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O local de coleta dos dados do presente estudo 

é uma irea de virzea com aproximadamente 1,5 ha, pertencente 

� Esta�io Experimental do CNPq/MPEG, localizada na Ilha do 

Combu, no Município de Acari ao Sul de Belém r Estado do 

Pari, a margem esquerda do Rio Guami; dista 1,5 km de Belim 

por via fluvial (Figuras 2 e 3). 

A Ilha do Combu se localiza a uma latitude de 

48°W e 25'W; longitude de 1º e 25'S. O clima segundo Kijppen 

é do tipo Am. Os dados pluviométricos apresentam uma 

precipita�go média anual de 2.500mm, com temperatura mldia 

anual de 32°c. Os dados mais detalhados de pluviometria e 

temperatura, referentes ao período de janeiro de 1988 a 

dezembro de 1989, foram obtidos na Esta�io meteoroldgica da 

SUDAM (Figuras 4 e 5). 



Figura 2. Mapa de localiza�io geogr�fica da Ilha do Combur 

Munic{pio de Acar� (PA), onde foi realizado o 

presente estudo. 



BOA VISTA 

'f 

o 

l H A 

C O M B U 

(') ÁREA EXf>E.RlMENTAL 

1 L K A 

00 

30 

Figura 3. Mapa de localizaç5o da irea experimental de 1,5 ha 

na Ilha do Combu, Município de Acari. 
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Figura 4. Dados de precipita�io mensal em m.m.mis durante o 

período de janeiro de 1988 a dezembro de 1989, na 

Ilha do Combu, Município de Acar� CPA). 
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J F Ili A M J J A S  O Ili D J F N A  tll J J A S O N D 

1963 1989 

Dados de t emper atura em ºC durante o período de 

janeiro de i988 a i989, na Ilha do 

Cornbu, Município de Acari <PA). 
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3.í.2. SOLO DA ÁREA EM ESTUDO

Sio chamados solos aluviais, originaram de 

depósitos aluviais dos rios, formados por materiais nio 

consolidados, apresentando-se em camadas estratificadas, nas 

quais as caracterist icas determinadas pela açio do clima e 

agentes biológicos ainda nio se desenvolveram inteiramente 

em virtude da restriçio imposta pela elevaçio do lençol 

freático, condicionado pe1o relevo drenagem. As 

características físicas e químicas destas camadas variam 

grandemente de acordo com a natureza do material depositado, 

resultando difícil descriçio de um perfil típico, Já que 

estio estreitamente relacionados com o tipo de sedimento 

depositado CLIMA, 1959). 

Dentre os so1os aluviais, o g1ei pouco h�mico 

i o caracter{stico da área de estudo; estes sio solos jovens 

resultantes do ac1mulo de sedimentos muito recentes, 

imperfeitos a mal drenados, com um horizonte superior pouco 

espesso de baixo a midio teor de matiria orginica, sobre 

horizonte de forte gleizaçio, de coloraçio acinzentada ou 

neutras (compostos reduzidos do ferro), que se apresenta por 

v&zes mosqueado de vermelho-amarelado, como consequ&ncia da 

oscilaçio do lençol freático. Sio geralmente argilosos com 

elevado teor de limo na composiçio granu1omitrica (VIEIRA r

1971). 
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3.1.3. VEGETAÇÃO DA ÁREA EH ESTUDO 

Área de mata natural coberta continuamente de 

cipds, árvores e sub-bosque relativamente fechado. Apresenta 

estrutura e composiç:ão flori'stica bastante variada, 

incluindo mata primária e secundária, esta dltima não 

manipulada ou apenas sujeita a manipulaç:ies esporádicas. 

O açaizeiro É- a espicie mais abundante nesta 

mata, alÉ-m de ser a espÉ-c i e si 1 VE·st re de maior i mport 5.nc ia 

econ6mica. AlÉ-m do açaizeiro sfio encontradas outras espÉ-cies 

silvestres de reconhecido valor em economia de mercado, tais 

e orno:: murumuru burit i 

t aperebá and i roba 

seringueira e 1.1cuiíba 

3.2. MÉTODOS 

3.2.1. FENOLOGIA DE FLORAÇÃO E FRUTIFICAÇÃO 

Durante os anos de 1988 a 1989 foram 

realizados acompanhamentos de características fenoldgicas de 

floraç:ão e frutificação em 232 louceiras de açaizeiro num 

total de 540 estipes adultos. As plantas com 6 a 11 metros 

de altura e de 5 a 30 cm de circunfer&ncia, encontram-se em 

uma �rea de 1,5 ha na Ilha do Combu. 

Os estipes adultos foram marcados com pequenas 

placas de alumínio e ident ificad6s com o ndmero da louceira 



e do estipe. Em seguida foram mapeados para 

localização e distribuiçio na irea (Figura 6). 

indicar sua 

As observaçies fenoldgicas foram registradas 

quinzenalmente e anotados os est ipes que apresentavam 

inflorescfncia na forma de espata (desde o aparecimento att 

a liberação do cacho), floração (abertura de flores 

masculinas e femininas) e frut ificaçio (formaçio dos frutos 

Para a observação de todos os eventos acima 

citadosr elaborou-se um formul�rio de campo. 

3.2.2. AVALIAÇÃO SOBRE A BIOLOGIA FLORAL 

A nível de campo, considerou-se para avaliação 

da biologia floral desde o aparecimento da espata at� a 

abertura das flores masculinas e femininas. Neste período de 

observação, selecionou-se louceiras que Ji faziam parte dos 

estudos fenoldgicos. 

Nas inflorescfncias constataram-se os 

seguintes eventos florais: 

- tempo de permanincia da espata fechada e 

hor�rio de abertura da espata; 
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- observaçies periddicas para determinar o 

horirio de abertura e tempo de vida das flores masculinas e 

femininas. funcionalidade do androceu e gineceu, intensidade 

de emissgo de odor; 

- alteraçies na cor e forma dos elementos 

florais. 
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A nível de laboratdrio, foram aplicados testes 

bioquímicos para complementar os istudos, conforme citados 

por- LEWIS (1979), ALEXANDER (1980) e CRESTANA tl .al..U 

(1984), com os seguintes testes: 

Classificaçio de odores em recipientes de 

vidro fechc1.dos; 

Teste do vermelho neutro par-a identificar a 

exist&ncia e localizaçio de glindulas de odores; 

- Detecç5o de pigmentos, usando-se amoníaco em

recipientes de vidro fechados para verificar a exist&ncia de 

guias de néctar; 

-- Re�ce�pt i vi d ade do estigma em reaçio com 

oxigenada e Sudan III glicerinado; 

- Teste de viabilidade de gr�os de pdlen por 

meio de carmim acético, verde malaquita e fucsina Jcida� 

- Teste de germinaçio de gr�os de pdlen em 

soluçio de agar à 1% em concentraç:3es diferentes de aç:Jcar 

A concentraçio de açucares no n�ctar- foi 

medida com auxílio de um refrat6metro de campo. 

Os agentes visitantes foram observados durante 

os períodos diurno e noturno (a noite com lanterna coberta 

c:om papel 

iomportamento e freqilÊ-ncia nas flores ma i; c 1.1 1 i n as 

femininas7 proc1 . .tt"ando associá-Jos com 

polinização. 

entomológica, 

Em s<:.-91.1 ida 

tr-ansportados 

frn-- am coletados 

para recipientes 

com 

de viclt-o 



contendo etér 70%, fixados em alfinete entomoldgico e 

F.,ecados em estufa a 25°c. 

Os insetos coletados foram identificados no 

laboratdrio de Zoologia, Divisio de Entomologia do MPEG, 

Departamento de Entomologia da EMBRAPA CPATU e 

Departamento de Entomologia da ESALG-USP. 

3.2.3. DETERMINAÇÃO DO SISTEMA REPRODUTIVO 

A instalaç:âo dos tratamentos foi realizada à 

n íve1 cl e C:ciff!PO, no pet- í ode de maior pr ocluç: �\o 

inflorescÊ-ncias (març:o � junho de 1990), a partir da queda 

das br,cteas e liberaç:io dos cachos. 

Nas instalaç:3es e observaç:3es dos tratamentos, 

utilizou-se uma escada de 8m de altura e 2 torres de madeira 

de 10m cada. 

o de l nfl ot-escÊ-nc ias (cachos) 
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manuseados foi de 20 inflorescÊ-ncias por tratamento; de cada 

cacho 250 flores foram manuseadas, localizadas no ipice, 

meio e base das r�quilas. Os tratamentos aplicados basearam-

se em SCARIOT (1987) e COSTA (1988) 7 sendo: 

a) Polinizaç:io aberta - controle <PA): cachos sem manipula

çio para verificar a taxa de formaç:io natural de frutos; 

b) Polinizaçio abidtica (PAb): cachos com flores emasculadas

e isolados em sacos de fild para testar a existincia ou

nio de fecundaçio com pdlen trazido pelo vento;

e) Polinizaçio cruzada - Xenogamia (PCR): cachos com flores

isolados com sacos de fild. Com um pequeno 
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pincel transferiu-se pdlen de cachos de outra touceira 

para os estigmas das flores pistiladas. Isolou-se 

novamente o cacho com saco de filó. 

d) Autopol inizaçio com pdlen de est ipes de uma mesma 

louceira 

emasculadas e 

Gueitonogamia <AET): 

isolados com fild. 

cachos com flores 

Com pequeno pincel 

tranferiu-se pdlen de cachos de estipes diferentes de uma 

mesma louceira para as flores pistiladas. Isolou-se 

novamente o cacho com saco de fildi 

e) Autopol inizaçio com pdlen de mesmo est ipe Autogamia 

(AME): cachos com flores emasculadas e isolados com sacos 

de fild. Com pequeno pincel transferiu-se pdlen de cachos 

de um mesmo estipe; 

f) Agamospermia <AGA): cachos com flores emasculadas e iso-

lados com sacos de fild.

Nio foi aplicado o tratamento de autopolini-

za�5o com p61en de um mesmo cacho r pois a Espécie em estudo 

l protandrica.

Os dados coletados foram analisados estatisti

camente permitindo a comparaç5o entre os tratamentos. O 

delineamento estat(stico utilizado foi o de blocos ao acaso. 
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4- RESULTADOS E DISCUSS�O

4.1. FENOLOGIA DE FLORAÇÃO E FRUTIFICAÇÃO

A queda de folha do açaizeiro corresponde ao 

aparecimento de uma br�ctea, inicialmente com posiç�o ereta 

em relaç�o ao est ipe, que ao aproximar-se do amadurecimento, 

posiciona-se perpendicularmente, mudando de coloraçio 

esverdeada para amarelo-escuro. O tempo considerado desde o 

aparecimento ati a maturaçio da espata e l iberaçio do cacho 

i em midia de 30 a 45 dias, deste período em diante começa o 

processo de floraçio. 

A floraçio do açaizeiro ocorreu em todos os 

meses do ano (1988-1989), com o pico de m�xima floraçio de 

fevereiro a maio, correspondendo ao período da estaçio 

chuvosa. O ponto minímo de floraç�o se deu no período de 

julho a setembro, correspondendo ao período da estaçio seca. 

A frutificaçio ocorreu principalmente na 

estaçio seca, de junho at� meados de dezembro, com picos bem 

definidos nos meses de setembro e outubro. No período da 

estaçio chuvosa tambim ocorreu um ,Pico de frut ificaçior 

porim nio com alta intensidade, estendendo-se de fevereiro a 

abril, com o miximo no mfs de março. Esta frutificaçio 
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cor-i r esp onde a chamad .. .-.. safra de inverno do aç:aizeiro, 

est� relacionada com a floraç:io de Verio. 

A sazonalidade fenoldgica de inflorescincias e 

infrutescincias por est ipe e por touceira durante os anos de 

1988 e 1989 r foi registrada (Figuras 7 e 8). 

Os proc.:-:ssos de florescimento nas palmeiras 

parece representar muito importante para o fluxo 

9Ê-nico, por estabelerem padr�es na sazonalidade de floraçio 

e frutificaç:io e relações com polinizadores e dispersares de 

!:,emen t E:'S. 

Em E • .o.1-E:.t�.a, os primeiro!:, mes;cs do c\no <�Jan--

Mai) revelam picos definidos cnqu;;,nto no 29 

semestre (Jul-Set) picos de frutificaç:io. Para HENRY (1960) 

E:·st as v;;-..r i aç:Ões sao COfi'!Uns nas palmeiras, E:·st ando 

relacionadas com as épocas de chuva e de seca nos trdpicos. 

Quanto e\ e omp ar aç: �{o de 

frutificaç:io entre os dois anos estudz..-..dos 

f1 ores-,.c: i ment o e 

i ?B9), 

observou-se um mesmo padrio sazonal idade para os 

dois (::ventos fenoldgicos, com um maior mé-d i e, d(:;:

infloresc&ncias no 2Q ano (1989). A maior variaçio climática 

entre os dois anos foi para o regime de temperaturas (ver

figura 5). Um maior nümt::To de anos de ob sr:t-Vc\Ç: �xo 

revelar se este fator está realmente asi:1oc i ado ao 

florescimento do açaizeiro na regiâo. 

floraç:io com o alto

pluviomtltrico dentro cio ano df:�ve estar 

f nd ice 

necessidades fisioldgic:as adaptativas na planta e/ou com a 
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síndrome de polinização, 

polinizadores. 

ou adequação ao hibito dos 

Diante dos resultados obtidos sobre 

informaç3es da fenologia do se discutir a 

relação existente na variação da sazonalidade de floração e 

frutificação com as �pocas de chuva e seca na região. 

distincia 

Foram registradas as variaçSes existentes na 

m�dia entre louceiras em diferentes períodos 

(meses) de floração e frutificação (Tabelas 1 e 2). 

relação ao 

As variaç3es na sazonalidade de floração em 

período chuvoso e seco vem a influenciar na 

distfincia midia efetiva entre louceiras (Tabela i ) • Nos 

meses de maior pico de floração <Fev-Mai) a distlncia m{dia 

entre louceiras varia de 8,18m a 8,78m e nos meses de menor 

floração (Jul-Out) varia de 13,60m a 18,47m. Isto mostra que 

existe um maior n�mero de louceiras em floração no período 

chuvoso, com menor espaçamento entre elas, assim como um 

menor n�mero de louceiras em floraçio no período seco, 

associado a um maior espaçamento entre as mesmas. 

As variaçSes na sazonalidade de frutificaçio 

ao período chuvoso e seco tambim vem a 

influenciar na distincia midia entre touceiras. (Tabela 2). 

Nos meses de maior pico de frutificaçio (Jul-Out) a 

distincia midia entre touceiras varia de 8,4m a 8,6m e nos 

meses de 

Novamente, 

louceiras 

menor frutificaçio varia de 13,0m a 

verifica-se que 

em frut ificaçio 

existe um maior 

no período seco, 

nJmero de 

com menor 



Tabela i. Variaçao d a  dist9ncia mldia efetiva (Dme) entre 

louceiras nos diferentes perfodos de f loraçao na 

irea experimental de 1,5ha na ilha do Combu, 

Munic(pio de Acari (PA). 

No de Touceiras % de Touceiras DistSncia Mldia 

MESES Florando Florando Efetiva (m) 

FEV 223 96 8,18m 

MAR 218 94 8,31m 

ABR 212 91 8,43m 

9 MAI 209 90 8,49m 

8 

8 JUL 44 19 18,47m 

AGO 46 20 18,06m 

SET 53 23 16,82m 

OUT 65 28 15,19m 

FEV 220 95 8,25m 

MAR 209 90 8,49m 

ABR 199 86 8,66m 

MAI 195 84 8,78m 

8 

9 JUL 46 20 i8,05m 

AGO 67 29 14,97m 

SET 70 30 i4,63m 

OUT 81 35 13,60m 

Per rodo chuvoso: Fev - Mai

Per rodo seco: Jul - Out
Média <Fev - Mai) = 8,45
Média (Jul - Out) - 16,26
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Tabela 2. Variaçao da distincia mfdia efetiva (Dme) entre 

touceiras nos diferentes perlodos de frutificaçao 

na ãrea experimental de 1,5ha na ilha do Combu, 

Municlpio de Acari (PA>. 

No dE� Touceiras % de:· Touceirê\S DisUJnciê\ Mé·d i <:I 

MESES Flor,':<.ndo F1cw,':<.nclo Efet iva ( m) 

FEV C" .. 1 
.J r: .. 

r)'j 
c_f::_ i6,9m 

MAR 68 '29 1.4,Bm 

ABR 79 34 1 . 3, 7m
1 
9 MAI 88 38 í3,0m 

8 ,JUL. �!.04 88 B,6m 

?'1GO 209 90 B, :-5m 

SET 21.0 9í 8,4m 

OUT �!.07 89 8, �jm 

FEV 41. í8 í9,ím 

MAR 43 í9 í8,7m 

(.\BR 50 
r;,; 
<:.. <:.. 1.7,:im 

9 MAI 48 21 17,Bm 
8 

9 �ILIL 218 94 B,3m 

AGO 206 89 8,5m 

t>ET :í.87 8í 8,9m 

OUT 41 i8 i9,im 

Perfoclo chuvo�;o: Fev -- M21 i 
Perfodo SE·C: O: �.lu 1 - Out
Medi ê\ (Fev -·· Ma i) -· 1.6,42 
Mt-d ia (Ju1 - Out) ··- 9,85 
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espaçamento entre elas, e um menor ndmero de touceiras em 

frutificaçio no período chuvoso, co� maior espaçamento entre 

as mesmas. 

Conforme a Tabe1a i 7 as variações 

sazonal idade de floraçio em relaçio ao período chuvoso P 

seco vem a influenciar na distincia mldia efetiva entre 

louceiras. Nos meses de maior pico de floraç�o (Fev-Mai) a 

distincia midia entre louceiras varia de 8,18m a 8,78m e nos 

meses de menor floraçio (Jul-Out> varia de 13,60m a 18,47m. 

Isto mostra que existe um maior n�mero de louceiras em 

floraçio no período chuvoso com menor espaçamento entre 

elas, assim como menor n�mero de 

período seco, 

mesmas. 

associado a um maior 

louceiras em floraçio no 

espaçamento entre as 

Estes resultados 1evam a considerar como 

hipdtese que os eventos feno1Ógicos do açaizeiro estio 

diretamente associados aos períodos chuvoso e seco, assim 

como aos padrSes de polinizaçio e na dispersio de sementes. 

Salientando-se que, na floraç�o em ambos os períodos podem 

ocorrer vetores de polinizaçio específicos para cada ipoca 

de floraçio, sendo de curto e longo alcance de v8o devido as 

variações nas distincias efetivas entre louceiras. O mais 

importante t que as sementes produzidas nas duas estações 

tfm composiçio diferenciada quanto a polinizaçio. Da mesma 

forma, as variaç�es nas dist�ncias entre louceiras nestes 

períodos devem influenciar tambim no processo de dispers�o e 

de predaçio de sementes e, possivelmente na 



espacial da espicie. Durante o período seco há uma maior 

produçio de sementes para dlsp�rsores que devem se 

movimentar a curta distincia para retirada dos frutos das 

plantas-mies. No per{odo chuvoso há menor produçio de 

sementes para dispersares de longo alcance de v6o, com menor 

probabilidade de predaçio. 

Segundo FRANKIE (1973) a predominincia de uma 

complexa relaçio entre grupos de espécies induz a padrZes 

diferenciais no comportamento do florescimento, associado ao 

fen6meno da polinizaçio, permitindo que floresçam em 

períodos diferentes e sequenciados reduzindo a competiç�o 

pelo mesmo polinizador. 

Para JANZEN a assincronia de 

florescimento em épocas diferentes implicaria no tamanho 

efetivo da populaçio, considerando que esse comportamento 

das plantas determinaria uma local izaçio dos cruzamentos 

preferenciais. nio permitindo ou restringindo o fluxo de 

pdlen de forma contínua na mata. 

Quanto as variaçSes fenoldgicas associadas a 

períodos Jmido ou seco 7 FRANKIE (1975) aborda que os padries 

de fenologia de florescimento podem apresentar grande 

variaçio em época, duraçio e freqU&ncia. Em t&rmos de ipoca 

existem espécies adaptadas para florescimento em período 

SECO, Jmido ou intermediirio. Essas variaç6es teriam 

implicaç3es na organizaçio e estrutura da comunidade e na 

biologia de populaçio influenciando diretamente no fluxo 

ginlco. 

48 



No caso de E.� estas variações em 

ipocas de florescimento foram encbntradas em populações 

naturais na Ilha das Onças, Município de Barcarena < PA) , 

onde se verificou que a floração ocorre de fevereiro a Julho 

com picos de floraçio de fevereiro a abril (fpoca chuvosa) 

(JARDIM & ANDERSON, 1987). 

BOVI .E:.i. alii (1986), e:studando a fenologia de 

Paulo, determinaram dois picos de florescime:nto: a 

Junho (correspondente a ipoca do invErno) 
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dezembro (correspondente a ipoca do verio), enfatizando que 

estes florescimentos em duas épocas seriam para manutenç�o 

na produçio de frutos durante o ano todo. Deve-se enfatizar 

que, neste caso, trata-se de plantaç6es da espicie n�o 

populações naturais. 

BANNISTER (1970), estudando a fenologia de 

floração de E • .9..l.J:ih..u.s..a na -floresta trop ica1 ; 1 r l ; ) P i t� (J- r 

determinou que o miximo de florescimento ocorreu nos meses 

de Junho a setembro (durante o veria) e a min(ma de dezembro 

a maio inver-no). A autora explica que a 

ocorr&ncia de duas Jpocas de florescimento durante o ano 

�,er ia uma ela floração miníma s;ubst i tu ir 

infloresc&ncias que nio foram fecundadas ou apresentaram 

dormfncia no meristema floral; estes impulsos podem ser 

provocados por fatores ambientais como umidade e calorr 

assegurando assim a constante produção de sementes para 

saciar predadores. 



ANDERSON tl tli.i (1988) rea1 iz;.wdo obi,,er\n-:"çõeis 

feno1Ógicas no babaç:1.1 (f1t'.:lliqnya mar:tiana Mart.) obsE·rvaram 

dois picos de florescimento (estação chuvosa E seca), que 

estariam relacionados com as variações de visitantes florais 

durante todo o ano e provávelmente com tipo de reprodução da 

Espécie. 

A relação sazonal de floraçio e frutificação x 

épocas do ano (chuvosa x maior ou menor distância 

entre touceiras deve estar relacionado com prov�veis vetores 

de po1inizaç:ão ,. de dispersão de semEnt E.'S e com 

distribuição espacial dos indíviduos. Esta hipótese pode se 

basear na própria distribuição espacial da espécie na área 

de 1,5 ha (Figura 6) e nas hipóteses de KAGEYAMA (1977) que 

poderia caracterizá-la como uma espécie de distribuição 

VÔOu 

esp aç: amen to 

pen-tanto, com po1 in i:::ê,dores d€' cut-to a1c�:i.nc:e de 

Como em 

entre 

E.cleracea ocorrem 

t o 1.1 c e i r as , 

no

que f.:>: i st am 

polinizadores específicos para as Jpocas chuvosa E seca, com 

diferentes características de alcance de vôo. 

4.2. AVALIAÇÃO DA BIOLOGIA FLORAL 

As observações abrangeram desde 

fechadas que envo1vem as inf1orescfncias, pois determinou-se 

que o aspecto intumescido e a posição quase perpendicular da 

espata em estipe indic;.,\t ivos d a 

proximidade do dia de abertura e queda da espata. 



A abertura da espata que a

inflort::scfncia inicia com o surgim0:-r1to eh.' umc1 fclld,,i vi:·rd:r a1 

mediana. A pressio da infloresc&ncia parece forçar a rápida 

e comp 1 t::-t a 

1 i berando a 

t:::-spata, a 

ao estipe, 

espata que fende t ot a 1 ment E:, 

infloresc&ncia. Apds a abertura E queda da 

infloresc&ncia liberada fica inclinada em relaç:io 

rJquilas compostas 

masculinas e femininas. 

maturaç:f�o foi 

O tempo de abertura das bricteas apds sua 

de 4 a 5 dias, pois estas Ji se mostravam 

bricteas geralmente ocorre entre 06:00h E 08:00h d� 

As inflorescincias do aç:aizeiro compiem-se de 

uma r�quis principal, em midia com 72 a 167 ráquilas. Em 

cada ráquila estio dispostas flores sisseis e unissexuais, 

for-mando um conjunto cham,,.do "Tr Íade" (2 flores m,,i.!;;c1 ',;;.-,.,; e 

1 feminina central). Em midia, uma infloresc&ncia possui 

quase tris v&zes mais flores masculinas. 

4.2.1. ANTESE E AVALIAÇÃO DOS TESTES BIOGUIMICOS 

Apds a abertura da bráctea r a antese masculina 

ocorre lentamente da base para o apíce das r�quilas. Em 

seguida, as flores masculinas abrem-se gradativamente. Estas 

apresentam seis estames de coloraçâo clara, com trfs pitalas 

de coloraç5o violicea. Permanecem em média 10 a 12 dias no 

cacho, com presença de alta quantidade de grgos de pdlen, 

que sio liberados durante todo período de vida das flores. A 



partir do i 30. dia, os estames recurvam-se para baixo com 

e:-', 
... ) e;_ 

aspecto seco e coloraçio marrom escuro E as flores começam a 

C<."'I ir· 1 E'nt ament e. Nestas flores nio foi constatada nEm e\ 

1 iberaçio de odor e nem tampouco a mudança de coloraçio. 

A B.ntese feminina ocorre no sentido da base 

para o ápice das ráqui1e\S, 1090 ap6s a queda de todas as 

flores masculinas, OU SE'j a 7 a partir do 13Q dia. 

abrem-se lentamente, em sequfncia uniforme durante o período 

diurno. A abertura das flores em relaç�o as pitalas e 9,1ase 

impErceptíve1, pois estas apresentam-se soldadas no ovário 

d a f' 1 or , deixando-se notar apenas a porçJo mais superior e 

afilada das pétalas. 

logo ap6s a lenta abertura das 

pétalas, o estigma trífido apresenta coloraçio roséa e fica 

t·ec:obet·to por uma subst ânc: ia i n e o 1 ot· com carac:teríst ica 

pEgajosa. Neste estágio os estigmas Já est5o receptivos, 

permanecendo durante quatro dias, algumas vfzes cinco. Ap6s 

o 5Q dia de sua estes v5o tornando-se mais 

escuros, sem a presença de qualquer 

começa a ficar com formato abaulado e com maior rigidez;esta 

t a  caracterização de que as flores Já foram polinizadas e 

inícia a formação dos frutos. 

Os testes bioquímicos aplicado'!:; flores 

masculinas E femininas mostraram os seguintes resultados: 

a) C1assific:ação ele flores masculinas não 

apresentaram odores em nenhuma fase de vida, enquanto que 

femininas notou-se suave 1 ibcraçio de odores, 
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principalmente durante a fase inicial de receptividade do 

estigma. 

b) Teste do vermelho neutro: Nas flores masculinas nio se 

observou a existincia de glindulas de odores nas suas 

estruturas florais. Nas flores femininas observou-se a 

presença de pontuaçies azuladas na base inferior das 

pitalas. Observando-se com mais detalhes, Identificou-se 

a presença de pequenas glindulas odoríferas na porçio 

basal do ovirio com a inserçio das riquilas. 

e) Detecçio de pigmentos: Nio se constatou a presença de 

nenhum tipo de pigmentaçio nas flores masculinas. Nas 

flores femininas observou-se pequenas 

coloraçio na parte inferior das p�talas 

rosio para azulada), evidenciando a 

antocianina. 

mudanças de 

presença 

d) Receptividade do estigma: Nos testes de campo utilizando

se �gua oxigenada, observou-se o "borbulhamento· (reaçio 

da �gua oxigenada com a enzima catalase) logo ap6s a 

antese feminina. Este fato foi constatado durante cinco 

dias. 

e) No laboratdrio utilizando Sudam III glicerinado sobre o

estigma, observou-se que estas coravam completamente de

vermelho as papilas estigmit icas durante os cinco dias de

receptividade das flores.

f) Teste de viabilidade dos gr�os de pdlen: Estes testes 

foram aplicados nas flores masculinas utilizando-se o 

carmim acit ico E o verde malaquita com fucsina icida. 



grãos de:· pólen alto percentual de 

viab1il idade. 

g) Teste de germinação dos grãos de pólen: os testes de

germinação foram aplicados para as flores masculinas

obtendo-se os seguintes resultados (Tabela 3 e Figura 9).
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Os eventos de biologia floral determinaram que 

E • .o.l.E.L�E . .E..a É um a ft s; p é e i e mo n ó i e a , d i e ó g cH1, a e p r o t a n dr i e a • 

Apresenta anteses florais masculinas e femininas em períodos 

diferentes, caracterizando assincronismo floral de abertura 

em duas anteses: antese de flores masculinas (duração de 

t n-:-�-::e d i as) e antese de flores femininas (abertura após a 

queda das flores masculinas). 

Nos testes bioquímicos auxiliares a biologia 

flora 1 não se:- dr:t ec t ou nenhuma característica floral 

marcante nas flores masculinas, nem odores e tampouco a 

presença de pigmentos. Nas flores femininas, det ectou·-se 

suave:- l iberaçio de odor e pequenas mudanças de coloraçio nas 

pétalas, além de exudaçges durante a receptividade do 

estigma, durante os cinco apds a abertura. 

A ênfase maior em re:-1ação aos testes 

bioquímicos foi constatada primeiramente na viabi1 idade dos 

grãos de pdlen, com alto percentual de viabilidade:-. 

Estes resultados foram seguramente:- comprova

dos, pois submeteu-se os grios de pdlen das flores masculi

nas em testes de germinação � diferentes concentraç�es de 

sacarose, mostrando que o alto percentual germinativo i bem 

evidente (ver Tabela 3 e Figura 9). 



Mart.) submetidos à concentraçies de 5, 10, 15, 20, 25, 30 e 35% 

de sacarose durante o tempo de vida das flores masculinas (dias). 

CONCENTRAÇÃO FLORES MASCULINAS 

DE SAC?iROSE 

0:) 

5i; 

107. 

it:-'I'
J,. 

20% 

25i. 

307. 

357. 

----------------------------------------------------------------

1 

0,0 

i, i 

3,4 

e- e-

J,J 

14,0 

38,5 

33,8 

2 3 

0,0 0,0 

i 'i L2 

e- '"l 
,J ,i:. 5,5 

5,9 6,i 

14,6 i7,0 

39,2 46,0 

36,7 48,0 

4 5 6 

0,0 0,0 0,0 

i, 3 2,2 2,5 

5,6 5,8 6,i 

6,3 6,6 6,9 

17,5 19,1 19,8 

48,1 57,8 59,3 

52,4 59,0 65,9 

7 8 9 10 H i2 >! 

2,3 2,6 2,7 0,0 0,0 0,0 0,63 

2,6 2,6 2,7 2,0 0,0 0,0 í,67 

6,3 6,4 6, i 5,2 5, i 4,6 5,44 

7,0 7,8 8,i 6,2 6,0 5, 1 6,46 

2i,6 23,4 27,1 31,0 28,0 25 7 2 21 ,53 

62,0 63,5 65,0 42,0 40,5 36,0 49,82 

67,2 75,6 79,9 63,0 58,2 46,7 57,20 
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Figura 9. Porcentagem mtdia de germinaç:io de grios de pdlen 
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a1ogamia em 

O monoicismo E' 

p1antas superiores. 

a dicogamia favorecem a 

BAWA (1974) re1ata que a 

identificaçio de-sses mecanismos nas plantas é fundamenta1 

para entender o f1uxo gfnico e a diferenciaçio genitica 

entre populaç3es. 

El OV I ( i <?86) , estudando a biologia floral 

plantas cultivadas mostrou que a espicie J 

seguramente monóica e dicdgama (protandrica), o que nio Jhe 

p e:·r mi te a autopol inizaç�o em um mesmo cacho. Considera a 

monoicia uma das principais características da espJcie. 

A presença de monoicia e dicogamia foi tamblm 

constaL: i.da por BANNISTER 0970) esti.1d<Ando E.9-.lJ.:th.us_a n,?\ Co�;t;;1. 

Rica. BAWA (1985), estudando sistema sexual de oito espcicies 

de pa1meiras na floresta tropica1 da Costa Rica, determinou 

que seis 

We1fia .9�...9J...i) são monóic<:,s e polini�--::adas por cole:·opteros. 

MOORE & UHL (1982), estudando o sistema sexual 

o mono i c i é,mo como uma 

caracterís-tica que vem a facilitar a pol inizaç�o cruzada. 

igualmente? a 

monoicia como característica sexual da cspicie. Contudo, o 

f',:\to mais importante i que T as 

altas quantidades de grãos de 

flores masculinas produzem 

pó 1 en, leva a 

considerar em hip6tese que ê\ planta investe em grios de 

pdlen para saciar visitantes ocasionais e/ou predadores e ao 

mesmo tempo �avorecer os proviveis polinizadores. 
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explicar a necessidade da planta 

e:m produzir altas taxas de grãos de pdlen com significativo 

padrio germinativo r estimou-se o n�mero de grios de pdlen em 

seis anteras de cinco flores masculinas. Contou-se os dvulos 

de cinco flores femininas, baseando-se na metodologia usada 

por FRANCESCHINELLI (1989). 

A E�:.pÉ'c i E 

(Tabela 4). 

CRUDEN (1977) 7 

mantim um a]to 

rElacionando o sistema de 

reprodução com a razão pdlen/Óvulo, mostra que as plantas 

xendgamas produzEm mais grios de pdlen do tjue aquelas que 

sâo autdgamas e/ou autocompat íveis. Isto sugere que a 

para a autogamia É' tendfncia evolutiva 

acompanhada por uma diminuiçffo da taxa de grãos de pdlen por 

óvulo. 

FRANCESCHINELLI (1989) Estudando tr&s espÉ'cies 

do gê-nero Uclicter:e� obb�-ve como rE.'suHados alta ta>:a d<-2 

grãos de pólen por 6vulo comprovando a xEnogamia; supondo 

que a alta produção de flores e a elevada razão P/0 seria 

para suprir a ineficiincia do polinizador. 

Para E-��a supõem-se que a alta produção 

de grãos de pdlen com alta razão P/0 teria o objetivo de 

atrair saciar insetos visitantes, sejam ocasionais, 

predadores ou polinizadores. 



------------------------·-·--------··--·--------·----·---· 

CONTAGEM DE PÓLEN 

E ÓVULO 

FM FE P/0 

---------·-·----·-------------------

,.,o 
r.., _.,. 

39 

FM: Flores masculinas 
FE: Flores femininas 

3. iB0

2. S-'56

�:.. i00 

i.770

�2. 960 

2. :593

i 

i 

i 

i 

i 

i 

3. i80

2.956 

2. i00

1 .• 770 

;· ,, 760 

P/O: Relaçâo de grâos de pólen de flores rnascul inas E óvulo 
de flores femininas. 



4.2.2" INSETOS VISITANTES DA INFLORESCÊNCIA 

Os insetos que visitaram as inflorEsc&ncias de 

local de estudo foram das ordens: Coleoptera 

(com U. espÉ-c i es); DiptEra (3 espécies); Homopt f,'r a ( i 

espicie) e Hymenoptera (4 espicies). 

As visitas dos insetos iniciaram-se logo após 

das flores masculinas r concentrando-se no período 

de 8:30h ás i7:30h, sendo que as visitas nio foram uniformes 

variando quant itat ivamcnte ou f i ;<,:1n do s2u 

hm-ár i o de v í sita conforme a época do ano (estaç5o chuvosa 

ou qucnt e). 

Deve-se salientar que as flores femininas de 

foram visitadas somente por 4 espfcies da 

ordem c:oleoptera. As visitas se concentraram no período de 

antese; quando em receptividade as flores femininas liberam 

na est i grnát i Cê1. Quando Estavam 

receptivas, estes insetos pousavam nas ráquilas e caminhavam 

sobre as flores, em horários que 07:00h às 

i7:30h e foram observados nos períodos chuvosos e quentes na 

estudo. A Tabela 5 mostra os principais insetos 

visitantes, idc�ntificados ,i nfve1 ,é\ 1 guns em 

espéc iE, com su;;is r0:�;pec:t i vas 

quanto à possível atividade nas infloresc&ncias. 

O cornportamEnto e freqi.iênc ia dor.; i n�;etos. sio 

a confornH,.' s1.1a 

i nf1 orr:�;c:fnc i ;-;\�,: 
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Tabela 5. Insetos visitantes das inflorescências de Eul.E:r:.tt ol..e:r:.a _c..e.a_Mart. e 

suas respectivas freqüências e classificação. 

NQ ORDEM FAMÍLIA ESPÉCIE F1. Per Freq. C1ass if. 

1,2 Coleopte:-ra Scar;:i_bae i dae OH) M G ** V.O.

3 Cokoph-ra Curculionidae OH) M C,Q * V.O.

4 Coleopte:-ra Chn.:1s.omel i dae OH) M e * V.O.

5 Coleoptua OH) M e * V.O.

6 Diptera OH) M G * V.O.

7 Diptera Sirphidae E.r__y__s:ttliSc. s P • M C,Q * V.O.

8 Diptera Mi cropez i dae h€'.J11ae .. lf:Lª-. l-ª--2:.ci..Y.iL 
M e * V.O.

9 Homoptera Membracídae Tufil-JJ...a. sp • M G *** V.O.

i0 Hymenopt era Apidae ê.Qj.s, lltcllikr:..a.. M C,Q * IJ. o.

H HymenoptE:ra Ha1 ict idae OH) M C,Q ** V.O.

12 Hymenoptera OU) M C,Q * V.O.

i3 CoJeoptE:ra Carabidae �bla sp. M G ** P.R.

i4 Coleoptera Chrysome1idae OH) K C,Q * p. R.

15 Hymrnopt era Apidae Ir:.i.ruJna SP.J..D...l2.f:_s_, M G 1(-lidE P.R.

16 Coleoptera (NI) M C,G * p .R.

17 Coleoptera Curcu1ionidae OH) M,F C,G *** P.P.

i8 Coleoptera Curculionidae OH) M,F e *** P.P.

19 Cokoptera Curcu1ionidae OH) M,F e *** P.P.

20 Co1eoptera OH) M,F C,Q *** P.P.

(NI) - Insetos não identificados 
F1 - Flores Freq - FreqiiÊncia Classif. - Classificação 
M - Masculinas * - Raro (i à 20%) V.O. - V is itante ocasional

- Fenlin i nas ** - Comum (21 à 507.) P.R. - Visitante predador

PH - Período *** - Muito cmum ( Si à 100%) P.P. - Provável polinizador

- Chuvoso
- Quente



a) VISITANTES OCASIONAIS:

Cole:optero (nQ i,2): "Chegavam em p.::i.re.'S (macho 

e fimea) r pousando no ipice das r,quilas a partir das 09:00h 

da manhi permanecendo ati o entardecer. Caminhavam sobre as 

ráquilas num ritual de copulaçio; somente a ffmea tocava com 

o aparelho bucal nos 

caminhava lentamente 

e::,t ames das f1ores 

retirando grios de pdlen, 

os quais 

macho realizava ato de copulaçio. Permaneciam em uma r�quila 

de 30 a 50 minutos. A freqü0ncia desses besouros foi de 10 a 

1.2 Pi:1re::,/cê1.cho de· c\Ç:ai��eit·o �?m f1orê1çf{o, Pt .. inc:ip;ê:\1rncntE nos 

rn2ses mais quentes do ano. Nos meses chuvosos a freqUfncia 

foi de 2 a 5 pares/cacho. Nio foi constatada a visita desses 

coleopteros sobre que continham somente 

femininas. Foram observados em açaizEiros com altura mixima 

b2 

voavam e pousavam em cachos florando num 

mEsmo est ipe ou cachos florando entre est ipes. 

Coleoptero (nQ 3): Pousavam r,obre as flores 

masculinas e enfiavam o aparelho bucal 

i a 2 minutos por flor; caminhavam e voavam 

1 igeiramente para flores na 

de um mesmo cacho. Apareciam no per{odo diurno a partir das 

09:00h até às i7:00h, com baixa freqU0ncia de ind(viduos em 

todos os meses do ano; nio visitaram flores femininas. 

Coledptero (nQ 4): Visitavam, Em 

qiiênc ia de ind(viduos os estames de algumas flores, durante 

o período diurno e em épocas chuvosas do ano. N�o foram 

observados visitando flores femininas. 
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Coleoptero (nQ 5): Pousavam próximo das flores 

mascu1 i nas e numa rápida at ividad·e passavam suas p,üas 

dianteiras sobre as anteras; caminhando em seguida 

outras flores numa mesma r.,{quila. ob �;.er vaclos 

visitando flores fEmininas. Sua freqiifnc ia foi 

quant idade: de indívicluos, a partir do horário de 09:00h �s 

mf::Sf::S mais chuvosos do ano. Estes nio visitaram 

flores nos meses mais quentes do ano. 

na is em 

Diptera (nQ 6): Apareceram em visitas ocasio

flore:s mascu1 inas, inser indo o ê\Pêin:::1ho bucal t:·nt:re 

oi,, E:s t ames r 

freqUfnc:ia foi 

p e1· m,:1.n ec <-::·ndo alguns segundos na f 1 or. 

de 2 indíviduos/cacho nos meses mais quentes 

do ano, com variaç�es no horário de visita. 

E..r...l-1:iJ: .al.11.s. s p • ; D i p t e r a ( n Q 7 ) : A p ar E c i a m "' p ó s 

a antese masculina, voando ao redor das flores. Pousavam nas 

ráquilas e com as patas dianteiras raspavam 

c: ..... minhanclo 12m seguida para outras flores nas ráqui]as. A

freqU&ncia desses insetos foi baixa durante todos o meses do 

ano, com horários variados de visita. Nio foram observados 

visitando flores femininas. 

I a E: m i-:J. p Ler:...a .l..a.s . .c:..bL.a ; D i p t: e r a ( n Q 8 ): Pousavam 

prÓNimos as flores masculinas e inseriam o aparelho bucal

e ntre os estames, num curto espaço de tempo por flor. 

Freqilentemente, apareciam nos meses chuvosos, porim sempre 

indíviduos no 

período diurno. Nio foram observados em flores femininas. 



mE·nt E f 1 or-es 

so···· 

masculinas, onde inseriam o aparelho bucal na 

da flor, p E":r· man ec en d o por alguns 

ó4 

C:c,minh.;:i.v;\m par-e1 ou voavam para 

de cacho adotando o mesmo

procedimento. Apareceram freqUentEmente nos per í odof; fliê\ i s

quentE:!;;, do elevada quantidade de indíviduoi;;, pcw 

todo o período diurno. 

(:)_p_Ls. m.f.,:_ll_Lf__r:::r....a -· HhlmEnoptera (nQ t0): Conhec: i-· 

da vulgarmente por "abelha 

visihrnte ou 

italiana·; pode ser considerada 

pois cm bet 1 >:a 

freqilfncia, sem horário determinado durante o dia e em todos 

o:, per· í odas que a p 1 ante\ apresentava cachos florando. 

Comportava-se sobrevoando as flores masculinas; pousavam em 

flor e com suas patas dianteiras esfregava 

OS {� S t <:!. flH-2 S numa ativid<:1.dE muito 1r ,"ipida, 

danificá-los. Em seguida passavam a 

atividade em outras florEs num curto Espaço de 

detalhe importante É: que estas abelhas 

tempo. Um 

danos, tanto para os estames como tambim para as p�talas, 

(:jlJE fiC:ê\Vê\ffi totalmente danificadas devido ao pisotcamento 

Estas abelhas n5o foram observadas visitando 

flores femininas. 

Hymenoptera (nQ 11): Visitavam flores masc:ul i

nas, pousando em algumas flores. Com as patas dianteiras e o 

aparelho bucal raspavam as anteras em curto espaço de tempo; 

voavam rapidamEnte florEs num mesmo cacho ou 



para outro cacho num mesmo est ipe, adotando o mesmo 
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procedimento. A freqUincia desses i�setos foi muito comum em 

todos os meses do ano. principalmente na ipoca chuvosa, onde 

apareciam em n�mero maior de indíviduos em todo per{odo 

diurno. Nio foram constatados visitando flores femininas. 

Hymenoptera (nQ 12): Visitavam flores mascu-

linas em baixa freqU&ncia de indivíduos, durante todos os 

meses do ano, nas horas mais 

riquilas e caminhavam sobre 

alguns segundos prdximo de 

quentes do dia. Pousavam nas 

as flores. 

uma flor, 

Permaneciam por 

na qual tocavam 

lentamente as anteras com o aparelho bucal. Apds visitarem

v�rias rJquilas num cacho, voavam e nio mais retornavam. 

insetos 

femininas. 

nio foram constatados visitando flores 

b) VISITANTES PREDADORES

Coleoptero (nQ 13): Visitavam flores masculi-

nas, triturando com o aparelho bucal as anteras e pétalas 

das flores. Sua frcqUfncia foi constatada no período diurno 

E nos meses mais quentes do ano. Nio constatou-se a visita 

em flores femininas. 

Co1coptero (nQ 14): Pousavam sobre as flores 

masculinas e com o aparelho bucal trituravam e se 

alimentavam das pitalas. FreqUentes no período diurno E 

baixa ocorr&ncia de indíviduos durante todos 

ano. Nio visitaram f1ores femininas. 

os meses do 
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Tr iqou_a �nj� - H�.Hnenoptera (nQ i5): Conhe-

cida vulgarmente por ªabelhas irapU�s·; sio os primeiros 

i nsE·t os que aparecem nas flores masculinas, 1090 ê1P Ós a 

antese; geralmente entre as 9:00h e i2:00h em horários mais 

q1Jent e do dia. Sobrevoavam flores 

sobre as ráquilas (no espa�o entre as 

f:,.uavemE:nt e com 

pousando 

trí,:1des), 

estames 

t oc ,:\ndo 

de uma 

flor, vo,:1ndo em seguida para outra. Algumas v&zes percorrem 

as ráquilas sem trajeto definido, ou seja v�o do ápice para 

ou vice-versa, passando depois para outras ráquilas, 

adotando o mesmo procedimento. Ao que parece estas abelhas, 

ao tocarem as anteras recolhem gr�os de pólen que são 

depositados nas suas patas traseiras. além de apresentarem 

quantidades significantes de pólen 

abelhas visitam flores femininas. 

nas suas asas. 

Quanto à 

durante o 

de e!:,t udo 

ano, ocorrem mais nos períodos quentes na região 

(julho a novembro); nos primeiros meses do ano, 

durante a ipoca chuvosa, sua freqUJncia t baixa 

Coleoptero CnQ 16): Pousavam nas flores mascu

linas e com o aparelho bucal trituravam e alimentavam-se das 

anteras. Ocorrer ctm em baixo n�mero de indívid1..10s, 

períodos diurno, durante todos os meses 

visitaram flores femininas. 

e) INSETOS PROV�VEIS POLINIZADORES (Figura 10)

Coleoptero (n9 17): Pousavam nas 

do <"!1.no. 

em 

Não 

caminhavam sobre as flores masculinas, passando <:,,ntre o'.; 



b7 

estames; em seguida voavam para outros cachos em floraçio em 

um mesmo est ipe, em uma mesma toucelra ou touceira vizinha. 

O corpo do inseto apresentava-se recoberto de gdios d€.' 

pdlen. Nas flores femininas, alojavam-se na inserç:io da flor 

com a quando esta continha E:;•:sudaç: Õe:·s na 

superfície estigmática, caminhavam sobre elas e enfiavam o 

apandho bucal por alguns segundos; em seguida caminhavam 

para outra flor. A frcqüfncia de visita foi no PErÍodo 

diurno e em todos os meses do ano� principalmente na cstaç:io 

chuvosa com maior nJmero de indívíduos (Figura 10A). 

Colcoptcro (nQ 18): Ar6s a antcse ma!scul ina, 

apareciam em freqUfncia elevada. Pousavam nos estames de uma 

flor, onde caminhavam por alguns s<�gundos 7 voando para 

outras f'1ores em uma mesma ráquila ou para outros c;;,c:hos 

f)orando em um mesmo estipe. Nas flores femininas foram 

observados elevada freqU&ncia sobr E.' a :,.up er f í e i e-

estigmática e;-:sudaç:ão. A freqUfncia desses i nse·tos 

ocorreu s;.omE·n te no horário da manhi (08:00h às i 1: 00h), 

durante o período chuvoso. Devido ao tamanho do inseto, nio 

foi po�,:, í ve l constatar se voavam de uma touceira para outra 

(Figura 108)" 

Coleoptero (nQ 19): Visitavam em alta freqUfn-

eia f'lores masculinas e femininas. Pousavam sobre os estames 

de uma f'lor permanecendo por alguns segundos; 

seguida para flores de outras rJquilas; apresentavam o corpo 

r- E"v'E" s t i cl o d e srâos de p61en. Caminhavam sobre as 

fe-mininas ant<-::s e apds a antese, permanecendo por tempo 
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maior quando estas se encontravam receptivas. A freqUfncia 

nas flores masculin�s e femininas foi maior 

no período chuvoso, entre 08:00h e 17:00h. Raramente foram 

observados no período seco (Figura 10C). 

Coleoptero (nQ 20): Pousavam ao 1 ado elas fl o··-

es mascu1 inas com SlJaS dianteir;,1s rc1SPc,vam 

1 E'nt <'.-\nH-2nt e as anteras e com movimentos rJpidos, passavam no 

Not 01J-··se que: a parte dorsal do corpo do 

inseto ficava revestida de grâos de pdlen. Ards a antese das 

flon::·s fem ln i na<:;, estes in<:,etos toccivam a 

estigm1tica com o aparelho bucal e voavam para outras flores 

realizando o mesmo procedimento. A freqU&ncia 

de indíviduos foi elev,:-i.da em flores masculinas e femininas 

em todo':', os meses do ano, nos horirios de 12:00h �s i7:00h 

Pelas características observadas no comporta-

menta das i9 espécies insetos que visitaram as 

infloresc&ncias de apenas 4 

coleopteros visitaram flores ma!;cu l i nas e 

diferentes Jpocas do ano (chuvosa e seca) 

espek i es 

femininas, 

no 1 oca1 

estudo. Os demais insetos visitantes comportaram-se 

de 

como 

ocas i on;,\ is e predadores, alimentando-se de gr�os de pdlen e 

partes florais durante todos os meses do ano. 

A síndrome de cantarofilia tfm sido conside-

rada como o modo mais 

angiospermas. A hipdtese da 

provim da entre 

antigo poli n i :.::ação 

primitividade desta associaçio 

bESOl.lF()S com 
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Figura 10. Proviveis insetos polinizadores de 

infloresctncias de <�,����

Mart.> (Aumento de 40x). 

A> Curculionidae (NI)

8) Curculionidae (NI)



Figura 10. Províveis insetos polinizadores de 

i n f1 o n�' <.:> e ê n e i ai:, d E' ( Eu tf� .o..L:�c:.E..a 

Mart.) (Aumento de 40x). 

C) Curcul ionidae <NI)

D) ( NI)

70 
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primitivas r sendo nestas as 

monocotiled6neas <GRANT, 1950). 

WYATT (1983) indica características importan-

tes na síndrome de cantarofilia: antese diurna e noturna, 

flores com coloraçies opacas, 

cálice pequeno, 

como principal 

POUCOS guías 

odores fortes ou sem odores, 

de nectário e grios de pólen 

recompensa. Todas estas características são 

for·temente evidf�nc iadas <c::-m E.o.lJ;;::.rs.1,_c1;;_.a. 

Segundo SCARIOT (1988), flores cuja recompensa 

c'10 poli n i �::;:\dor É p Ó 1 E�n são denom i nc\das "flores de pólen·. 

Estas flores possuem o perianto em forma de xícara, pólen em 

androceu vistoso, assim como anteras e pólen com fácil 

visualizaç5o. Nestas flores, a polinizaçio por besouros 

ocorre quando os mesmos deslocam-se nas flores e ficam com o 

de pólen e, ao deslocarem-se para flores 

femininas, efetuam a polinizaçio. 

�JANZEN ( 1967) relata que plantas que utilizam 

somente o pólen como recompensa para polinizadores parecem 

produzir quantidades maiores, que podem ser importantes no 

aumento e sobrevivfncia dos polinizadores, assim como para 

saciar os predadores. 

entio desempenhar 

flores estaminadas 

as seguintes 

de E.� podem 

para a infloresc&ncia atravis de altas taxas de produçio de 

grãos de pdlen; b) fornecer partes florais como alimento aos 

coleopteros predadores; grãos de pó 1 e-n 

visitantes ocasionais e polinizadores. 



DELEVORYAS (1971) afirma em algumas 

angiospermas que são polinizadas por besouros, existe pouca 

especializa�âo estrutural nas suas flores que ajudem a 

c\ssr-:·gurar a polinização com alto grau de 

Geralmente estas flores podem ser visitadas por coleopteros 

polinizadores ou predadores-mastigadores, que se alimentam 

de partes florais, tais como estames e anteras. Porém 1 estas 

flores são produzidas em abundincia, de forma q UE.' 1 SE'U S 

funcionais não atingidos. Essas 

florais com coleopteros predadores foram também constatada 

homopteros, e omp l E·mE·n ta o autor, 

visitam flores de angiospermas que possuem 

possuam abundincia em néctar e pdlen para sua 

de:· néctar, pode-se considerar que a eficaz e alta produção 

de grãos de pdlen seria justamente para saciar os visitantes 

ocasionais e os polinizadores efetivos. 

B AWA ( í 985) ; MOORE & UHL (í982) e HENDERSON 

(1986), estudando o sistema de polinizaçio de palmeiras 

tropicais e 

poliniz;;tdas por 

assoei aç:âo de 

e o 1 E.'OP t <�r os • 

n1;�otropicais 7 deter-minaram que 80% são 

col eopt e:-r·os, o 

primitividade 

que representa um grau de 

monocoti1ed6neas 

as quatro E.'SPÉC j es 

e

de 

coleopteros que visitaram flores masculinas e �emininas 

apresentaram comportamentos um tanto distintos, que poderiam 
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estar associados diretamente com as flores. A variação no 

tamanho dos i nse·t os podem estar relacionados com as 

varia;Bes em distâncias entre touceiras nos diferentes 

períodos do ano. 

4.3. AVALIAÇÃO DO SISTEMA REPRODUTIVO 

Os resultados dos testes de sistema reprodu

tivo mostraram que a proporçio de frutos formados no teste 

(83,0%) é significativamente maior 

formadas nos testes de gueitonogamia (6,8%) e de autogamia 

(7,16%). Isto caracteriza Elltr--rP..E. .o� como uma espécie 

predomi-nantemente xenogâmica ou alogâmica, no 

entanto, apresentar grau de compatibilidade na formaçio de 

frutos entre cachos de um mesmo est ipe e mesmo entre cachos 

de estipes de uma mesma touceira. Os resultados dos testes 

para detecçio do sistema reprodutivo da espécie, indicam que 

a predominância da xenogamia i significativamente maior que 

a autogamia (Tabela 6). 

predominantemente >ienogâm í ca

apresentando geitonogamia (6,8%) que, embora tratada como 

forma alog§mica de reproduçio, 

como autogamia. 

é geneticamente considerada 

Os resultados na produçio de frutos mostram o 

alto grau de auto-incompatibilidade genitica que associado 

,,\o mono i e ismo, 

fc:::,minino entre 

o tempo de m�turaçio dos orgios masculino e 

estipes e entre louceiras, constituem 
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Tabela 6. Resultado do experimento efetuados para verificação do 

TRATP,MENTOS 

Polinização aber·t a 

(PA) 

Poli n i zaç:ão abiótic:a 

<PAb) 

Poli n i zaç:ão cruzada 
( PCR) 

Gue i t onog ,:H1i ia 

(AET) 

Autogamia 

( r-�ME) 

(-igc,mosperm ia 

(AGA) 

NQ DE FLORES N9 DE FRUTOS 

l"ESTADAS PRODUZIDOS 

�j000 i.800

5000 350 

5000 4.150 

5000 340 

5000 358 

5000 e'") 
�>e.. 

l�ELf'!iÇr.�O FRUTOS/

FLORES (o/.)

36, ('.) 

7,0 

83,0 

5,8 

7,16 

1,04 



mecanismos importantes que favorecem a fecundaçio cruzada 

(alogamia) em detrimento a autofecun�aç:io (autogamia). 

Estes pr-ováveis mecanismos podem favorecer a 

B1ogamia na fecundaç:io cruzada louceiras e uma 

eventual autogamia entre estipes. 

JAIN (1976) citado por WYATT (1983), levanta a 

hipótese que a ocorrgncia de autogamia em algumas plantas 

estratégia substitutiva d a ê1 1 o g cd'lí i a , no caso da 

falta de polinizadores e mesmo para manter a sobrevivfncia e 

OHASHI ( i 990), 

em cart:i.cteres morfológicos 

observou 

indivíduos < t o 1J e e i r as ) 

9UE a 

foi 

caracteri'st icas estudadas. 

e ar ac t Er i za a espécie:- como 

estudando variações genéticas 

de populaç:Õe:-s naturais de 

variação gE:nét ica 

alta 

Neste 

para a 

trabalho 

maiot·ia das 

a 

a]Ógama� E constata que a 

alternativa de autogamia ser ia uma 

sobrevivência da planta. Uma ótima adaptabilidade st::ria 

obtida através do processo em funçio de novas 

re:-comb i naç:Ões genéticas, PE:·rmitindo lhe e>:p 1 orar novos 

habitats sem prejudicar sua sobrevivência. 

Para o aç:aizeiro considera-se que a a]ogamia é 

o principal fator que pode e:>�P l i car tanta var i ab i l i dadE' 

9e:-nét ica em suas populaç:Ões outro 1 ado, a 

autogamia seria uma forma de manter a nível de reproduçâo de 

indivíduos amplamente espa�ados ou isolados E sem a presença 

de polinizadores específicos. 

7,::•.J 



objetivo de 

obtidos levam 

conhecidos na 

A e;:·strutura ge-nét ica de E.oler:a� não é o 

discussao neste 

a considerar 

espécie, tais 

trabalho, 

aspe:ct os 

porém, 

valiosos 

os dados 

e pouco 

como: (1) a ocorr?ncia de dois 
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eventos de floração e frutificação e sua importância na 

determinação do espaçamento efetivo entre touceiras; (2) a 

E'SpE·C i f i C j d ade de insetos coleopteros visitando flores 

ma�;cul inas e- femininas durante épocas distintas do ano; (3) 

a pr edom i nânc i "' da xenogamia como sistema reprodutivo e (4) 

a relação desses tr�s fatores com a distribuição espacial da 

importância desses fatores na estrutura genética 

das populaç:ies da espécie- é objeto que deve- SEI'" estudado. 

no espaçamento entre touceiras 

Em floração estaria associado a duas situaç:6Es distintas: a) 

maior floraç:ão na época chuvosa com menor espaçamento entre 

plantas E coleopteros de curto alcance de vBo como 

polinizadores e b) menor floração na época seca com maior 

espaç:amento entre plantas e coleopteros de longo alcance de 

v8o como polinizadores. Ambos os C êt. SOS favoreceriam a 

alogamia. porém, com diferentes composiçies genlticas nas 

sementes produzidas. 

A deter mi naç:ão do espaçamento entre touceiras 

<=:·m frutificação estaria associado tambim a duas situaç8es: 

a) menor frutificaçio na �poca chuvosa com maior espaçamento

entre plantas e com o possível dispersor de maior alcance; e 

b) maior frutificação na �poca seca com menor espaçamento 

entre plantas e o dispersor de menor alcance de v6o. Ambos 



os casos 

época do 

favoreceriam a dispersio de 

ano e, conseqüentemente, 

distribuiçio espacial da espécie. 

sementes 

poderiam 

A ocorrfncla de dois eventos de 
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para cada 

afetar a 

floraçio e 

frutificaçio, em épocas distintas, podem afetar a estrutura 

genética da espécie, uma vez que nestes dois períodos o 

processo de fluxo de genes, seja por rdlen ou por semente, 

pode ser modificado pelas condiç�es ambientais, pelos 

comportamentos do polinizador e do dispersor e pelo padrio 

espacial de floraçio e frutificaç�o na populaçio. 
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5. CONCLUSÕES

em maior pico durante os meses de fevereiro a maio (época 

e huvo�,.a) e menor pico nos meses de ju1ho a st:·t embro 

(época sec;:.'\); tem maior pico d1.ur ante º,:·_,

meses d e junho a 

i nt 2n is i d cHlE nos ffiE'SES de 

(época seca) 

fevereiro a maio 

E mf:.'nor 

(época 

b) Os p2ríodos de f1 oraç:ão e frutificaç:ão Em du.,,s É-poc as 

diferent2s do ano estão associados a um menor e maior 

espaçamento efetivo entre inclíviduos (touceira) para 

troca gfnica, afetando, conseqUentemente, o comportamento 

dos pol inizaclores e dispersares de sementes; 

c) Verificou-se para a espécie uma alta produção de flores

mascu1inas e de grãos de pólen, que sup5e-se seja para 

saciar visitantes ocasionais e predadores, além de manter 

visitantes po] inizadores; 

é uma <�i?,péc i e no geral <:l.l.l to--

i ncornpat Íve1, apr es;ent ando prEdominância do sistema 

>:enoi.:J âm i co; 



e) O conjunto de características florais e de comportamento 

da espicle apresenta adaptaçies que permitem enquadrá-la 

na síndrome de cantarofil ia; 

f) Os prováveis polinizadores de E.o1erace..a sâo os insetos

da ordem Coleoptera, estes visitam flores masculinas e 

femininas e transportam pólen de uma flor para outra. 

79 



80 

REFERÊNCIAS BIBLIOGRáFICAS 

ALEXANDER, M.P. A versatile stain for pollen, fungi, yeast 

and bacteria: New York. Stain Technology, 55 (1): 13-8, 

1980. 

ALLARD, R.W. Princípios do melhoramento genitico de plantas. 

São Paulo, Ed. Edgar Blucher. 1960. 381p. 

ALVES, M.R.P. & DEMATTE, M.E.S. Palmeiras, características

botânicas e evolução. E.!.m�l:..9Jll Campinas (SP). 

129. 1987.

r,NDERSON ,. A.B.; GELY, A.; STRUDWICK, �J.; SOBEL, G.L. & 

PINTO, M.G.C. Um sistema agroflorestal na várzea do 

Estuário AmazBnico ( I1 ha das Onças, Município de 

Barc,:wena, Estado do Pará) .. ê!:.ta Amaziin...u:..a, sup1. 15 (1-

2): 195-224. 1985. 

ANDERSON, A.B.; OVERAL, W.L. & HENDERSON, A. Po11 ination

ecology of a forE:·st··-dominant pa1m (Orbignya phalerata 

Mart.) in Northc�rn Brazi1 .. EU.o..tLo.R.i.c..a. �:.'.0(3): 192··-205. 

1988. 



ANDERSON, A.B. & JARDIM, M.A.G. Cost and benefits of 

81 

floodplain forest management by �ural inhabitants in the 

Ama:::on Estuary: A case study of aç:ai palm product ion. 1.o..: 

BROWDER, J.O. ed. FRAGILE LANDS OF LATIN AMERICA 

STRATEGIES FOR SUSTAINABLE DEVELOPMENT Colorado, p.114-

29. i 989 ..

BAKER, H.G. Chemical aspects of the poll ination biology of 

plants in the tropics. In: 

( eds.) Tropical 

P.B. Tomlinson and M.H.

trees as living sistems. 

Cambridge University Press, Cambridge, p.57-82. i978. 

BAKER, H.G.; BAWA, K.S.; FRANKIE, G.W.; OPLER, P.A. Breeding 

syst <·:.'ms. In: GOLLEY, F .B .. Tropical r-ain forest 

ecossistems structure and �unction. Amsterdam, Elsevier , 

i983. p.i83-2i6. 

B?1NNISTER, B. A. Eco1ogic:cd 

Gaertn. In: ODUM, H.T. & PIGEON, R.F. A Tropical Rain 

Forest. A study of irradiation and ecology at El verde 

Puerto Rico. 1970. Vol.i, P.B - 299-3i4. 

BAWA, K .S. Breeding systems of tree species of a lowland 

tropical commun i ty. �' 28: 85-92, i 974. 

BAWA, K. S. Breeding of tropical hardwoods an evolut ion of 

underlying bases, current status and future prospects. 

In: BURLEY, J. & STYLES, 8.T. Tropical trees: variat ion,

breeding and conservation. London, Academic Press, 1976. 

p. 4:-l-·-59.



BAWA, K.S. Patterns of flowering ín tropical plants. In: 

.JONES, C.E. R. J • .  < ed. ) • Handbook of 

experimental pollination biology. New York, Von Nostraud 

Reinhold Co. p.394-410. 1983. 

BAWA, K.S.; PERRY, D.R. & BEACH r J.H. Reproduct ive biology 

of tropical 1ow1and rain forest trees. I - sexual sistems 

ernd incompat ibil ity mechanisms. �al.._..B..oi......., 72 (3): 

:=n1-345. 1985. 

BAWA, K.S. & KRUGMAN, S.L. Reproduct ive biology and genetics 

of tropical trees in relation to conservation and 

mane"lgeme:nt • .I..n.: RAIN FOREST REGENERATION AND MANAGEMENT, 

Cap.5, Ed. by A.GOMES-POMPA; T.C. WHITMORE AND M.HADLEY. 

MAN AND BIOSPHERE SERIES. Vol.6 p.119-136. 1991. 

BEACH, J.H. The reproduct ive biology of the peach or 

ªpejibayé" palm (B.,ac;..Lr.:.l__s__ qr1sip�) and a wi1d cong<�ner 

(B.p...o.r�) in the Atlantic 1ow1ands of Costa Rica. 

Principes 28 (3): 107--119. 1984. 

B2 

BENTLEY, B. & ELIAS, T. The biology of nectaries. Columbia

University Presi, Ncw York, 1983. 259p. 

BORCHET, R. Phenology and control of flowering in tropical 

trees» B .. in.t.r: .. oeJ.J:J�-7 í5 (2): 8í-9. í983. 

BOVI 7 M.L.A. & CARDOSO, M. Instruiies para a cultura do

pa1miteiro (E.!.1t1=·r:pe .....E .. d..! .. LU...s. Mart.). 

de Campinas. 18p. 1984 (Re1atdrio). 

Instituto agronBmico 



BOVI, M.L.A. Pesquisas em desenvolvimento com o aç:aizeiro no 

Instituto Agron6mico. O Agron6mico. Campinas, 36 (2): 

155-178. 1984.

BOVI, M.L.A.; DIAS, G. da S. & JUNIOR, G.G. Biologia floral 

do aç:aizeiro (� olE·racE-a Mart.). Resumo do 

Congresso Nacional de Botinica. Ouro Preto CMG). p.61. 

3. 986.

CALZAVARA, B.B.G. As possibilidades do aç:aizeiro no Estuirio 

A m "' z ô n i e o " B..oJ_e_tj_m _ __d_a _ _Ea.C!ll.rl.ade__ _ _rl..e_C_Lfrn::..Las ___ _tt9.C..áci_a.s ___ d_o 

.e..aci. BE1É-m , (�j). 1.03p. 1.972. 

CATHARINO, E.L.M. tl .aLLL B io1og ia f1oral ela bn:,cat inga 

I".lLm.u.:S.iL..S.C..ab.J:'.'...EJ_.l.a B e n t h • Sl.l�.d...c.uil..llr: a e m __ _s_ão.............P...aul.u , 2 8 :: 

CLEMENT, C.R. & t1RKCOLL, D.B. Observaç:Ões 

a1.1tocompatibilidad2 em pupunha (11.actr:is gj;i__SiPa1;:·s H.B.K., 

Palmae) .. ê.c.i..a.....ê.ntaz.on..Lc.a 14 (3-4): 337-342. 1.984.-

CORREA, M.P. Dicion�rio de plantas �teis do Brasil e das 

plantas cultivadas. Rio de Janeiro. Imprensa Nacional. 

Vol.i. 1.93-195. 1.926. 

COSTA, A.C.A. Projeto palmitos de.' aç:ai LTDA, I.llE..S.f., 2Q ed. 

Belim. 283p. 1973. 

83 



COSTA, R. B. Ava 1 i aç:ão do siste-ma reprodutivo 

Anadenanthera falcata Benth; Vocbisia tucancrum Mart. e 

Xylopia aromat ica Baill. em ire-a de- cerrado no Município 

de Itirapina Estado de São 

(Dissertação de mestrado, ESALG/USP). 

Paulo. 93p. 1988. 

CRESTANA, C.S.M. tl al .. U Biologia floral do guarantã 

< E i s F n b .. e..c..k...La -�-i..o..c..a..r::B.a E n g 1 • > fil..L'l.JJ: .. u.lt.ur...a ___ são .. .....P .. a!..lln , 2 8 : 

35-8. 1 </83.

CRESTANA, C.S.M.; DH1S, I.S. & MARIANO, G. Ecologia de 

p o 1 i n i �-: a ç ão d e l::illID.E:D..a..E..a �_a H .:, y n e , o j a t o b :á •

Silv i c11J t 11r_a_.e11L....S.â.o......P;;;H11 oq 1984.

CRESTl1NA, C.S.M. & BAITELLO, .J.B. Biologia floral de 

NR.c.i...i:Ul.dr...a mo 11 í s ( H • B • K • ) liE.E..S:. s p p • QE..P o <:-,i t i f.!:-i 1 i a n a 

Estação E>:per i nH�nt a 1 de Mog i -Guaçu, São Pau 1 o. B..ol..E±..l.m 

I.6::.nico do Instituto El.or....e:..s.t..aL de S.âo Paul.o, (4��): 1.21-

134. 1988.

CRUDEN, R.W. Pollen-ovule ratios:a conservative indicator of 

breeding systems in flowering p1ants. EJlo..lJ..lt..i.o.n, 31 (1): 

32·-46. 1977 .. 

CRUDEN, R.W.; HERMANN, S.M. & PETERSON, S. Patterns of 

necta.r production and p1ant-po11inator coevolution. 1.n.: 

Biology o� nectaries, Edited by BARBARA BENTLEY AND 

THOMAS ELIAS. Columbia. University Press. New York, 1983. 

p. 80 - i. 25.

84 



OELEVORYAS, T. Diversi�ica�ão das plantas. Editora Pioneira, 

Sio Paulo. 184p. 1971. 

DUCKE, A. & BLACK, G.A. Notas sobre a fitogeografia da 

Amazônia Brasileira .. Boletim Iécn.u:D __ _d_o __ ..1�.EAN. Bf.de:-m 

(2_2.): 1- 62p. 1954. 

EDWARDS, P.J. & WRATTEN, S.D. Ecologia das interaçies

insetos e plantas. Tr-ad. FONSECA, V.L.I. Sio Paulo, 

Editora da Universidade de Sio Paulo. 1981. 7ip. (Coleçgo 

Temas de Biologia, 27). 

ESSIG, F .B. 

fr:: i rn::J..B..e.S :t 5: ;;�0-24. 197 i • 

poll ination in 

FRANCESCHINELLI, E.V. Biologia da reproduçio de espécies de 

CDissertaçio de Mestrado, UNICAMP>. 1989. i22p. 

FRANKIE, G.W.; BAKER, H.G. & OPLER, P.A. Tropical plant 

pheno]ogy: apl ications for studies in community ecology. 

ln: LIETH, H. (ed.) Phenology and seasonal modeling. 

Ber-lin, Spring - Verlag. p.287-96. 1974. 

B5 

FFU�NKIE, G.W. Tt-op ical fot-E:st phenology B.nd po11 inator plêrnt 

coevolut ion. In: LAWRENCE, E.; RAVEU, G.H. & RAVEU, P.H. 

Coevolution o� animals and plants. Austln, University of 

Texas Press. P.192 - 209. 1975. 

FRANKIE, K. & PIJL, V.D. The principles o� pollination 

ecology. Pergamon Press, 22ip. 1976. 



86 

GLASSMAN, S.F. A revision of B.E. Dahlgren's 

American Palms. Phanerogamarum monographlae. Tomus VI: 

Verlag Von J. Cramer r Lehre. 294p. 1972. 

G R A N T , V • T h e p o 1 1 i n a t i o n o f C .. aJ .. Y..c...ar1.t.bl.ls. u.c .. cJ_d..eni..a.Li.s. • Am.. .... 

J..our: .. Bot...... 37: 294-·297. í 950. 

HAMRICK, J.L. The distribuition of genetic variation within 

and among natural forest population. In: SCHONEWAL-COX, 

C.M.; CHAMBERS, S.M.; MACBRYDE, B. e THOMAS, W.L. (eds.) .

.G.en.clJ...c:..s__an�....Y...a.tJ...a.n. ME:· n 1 o P ;;, r k , T h e B e n j ;;, m i n 

Cummings Publishing Company. 1983. p.335-348. 

HENDERSON, A. A review of po11 ination studies in the palmae. 

Bron>�, NE-v� York .. B .. ot..anica.l___r�. 0í-259p. 1.98é.,. 

HENRY, P. Recherches cytologiques sur l'appareil floral et 

la gl"aine chez Elae:'is .9..IJif-'nFnsie:. E:t C..O..c..u.s. n1.1cif . .e.r..a. L La 

format ion de 1 'apparei 1 f1or·a1.. �-6E.n ........ .....B.o.L.... 68: íU.

i32p. 1960. 

JANZEN, D.H. Synchronization of sexual reproduct ion of trees 

with in the dn.:1 season in Ce·ntral t1mer ica. E...\l.O..lll..Li .. o.n., ��i: 

620--637. í 967. 

�JANZEN, D. H. Se-E-dlings patterns of tropical tn:·:€·:'!:;. In: 

Ir: op i .c..aL.tr....e::.e.s_.....a.s.___Lj__y_j..n_g____s_y__s.t.filn.s " C e, rn b r i cl si e- U n i v t:.· r-s i t y 

Pr-ess. p.03-128. 1976. 



JANZEN, D. H. Seedling patterns of tropical trees. In: P.B.

TOMLINSON and M.H. ZIMMERMAM (eds.). Tro2ical trees as 

living systems. C ambridge University Press, Cambridge. 

p.83-128. 1978.

JANZEN, D.H. Ecologia vegetal nos trdpicos. Sio Paulo, 

EPU/EDUSP, 1980. 79p. (Cole�io Temas de Biologia ,7). 

,JANZEN, D.H. When is it coevolut ion. E.Y!ll.u.l..io.n., Wc\�,híngton, 

34 (3): 611-12. 1980a. 

87 

JARDIM, M.A.G. & ANDERSON, A.B. Manejo de populaçies nativas 

Mart.> no Estuirio 

Ama z ô n i e o : r e s 1.1 1 t a d os p r e l i m i n ar e s • Bn.l..e.U.m. _ __rl.e_.2..E.5__.4!1...i:s..a 

.f.lor::..e.s.t.a.L C1'.le.E.. Cur i t i b a. NQ 15. Dez. í 987 • 0 i -19p •

KAGEYAMA, P.Y. & SOUZA-DIAS, I. The appl ication of genet ic

concepts to native forest species in BraziL .I.n.:: E.n.r_es.i. 

.G.en.et ic Re:sJJur_c_.e_s. Reme, FAO, 1985. Informativo 13. p.2-

11. 1982 ..

KAGEYAMA, P.Y. & PATINO - VALERA. Conservation y manejo de

recursos gen�ticos forestales: factores que influem en la 

estructura y diversidade de los ecosistemas forestales. 

Trabalho convidado apresentado ao IX Congresso Mundial, 

Mixico, Julho, 1985. 

KAGEYAMA, P.Y. Conserva�io • in situ· de recursos genéticos 

de plantas. I.P_EE, Piracicaba (3�5): 07-·37. 1.987. 



88 

LEVIN, D.A. & ANDERSON, W.W. Competition for pollinators 

between simultaneonsly flowering.species. The Americao 

Naturalist, 104(939): 445-67 ., set-out, 1970. 

LEVIN, D.A. & KERSTER, H.W. Gene flow in se-ed plants. 

&n.L..hlo.L.. .. 7:1.39-220 .. 1974. 

LEWIST D" Sexual incompatibil ity in plants 7 studies in 

biology. NQ 110, Londres. Edward Arnold. 1979. 

LIMA, R.R. A agricultura nas virzeas do Estuário Amaz6nico. 

B.Jl.1.e.Li .. nL ... I.éc.11.j.J:.o_d_tL ... IE.Efili , B e 1 é m , 3 3 : 1 -- 1. 6 4 • 1 9 5 9 • 

LLERAS, E.; GIACOMETTI, D.C. & CORADIN, l. Areas críticas de 

distribuicion de- palmas em las Américas para coleta, 

eva1t.1acion y conse-rvacion. 1.n: CATIE/FAO. Informe de la 

reunion de consulta sobre palmeras poco utilizadas de 

America tropical. San Jose. 67-101. 1983. 

LOPES, A.V.F. Aspectos econ6micos do açaizeiro. Belém, 

S11D..AM.- 60p. 1.982. 

MATTHES, l.A.F. Composiçio florística, estrutura e fenologia 

de uma floresta resídual do planalto paulista: bosque dos 

jequit ibás. Campinas. �.!09p. í980 de 

Mestrado). 

M00RE 7 H.E • .J. & l.lHL, N.W. Major ln:::nds of t::�volut icrn in 

pa 1 ms. Ibe bot.a��...eJ5! ,. 48 ( i) • 69p. 1. 982. 



89 

MORA-URPi r J. & SOLIS, E.M. Pol inizacion en Baclris gasipaes 

H.B.K. <Palmae). R--EY .. Bio. It:ae. 28(1): 153-174 .. 1980. 

OHASHI r S. T. Variabilidade genetica em popula�Ões de 

a�aizeiro <EuterPE oleracea Mart.) do Estu�rio Amaz&nico. 

Piracicaba, 114p. 

ESALQ/USP). 

1990. (Dissertadio Mestrado, 

OPLER, P.A. Nectar procluct ion in "' tropical ec:ossysb:,'m. 1.n: 

B.J...ol..o.gy o:f _n.ect..arie.s, Ed i t ed by BARBARA BENTLEY AND 

THOMAS ELIAS. Columbia University Press. New York. p.30-

79. 1983.

PIJL, VAN DER. Ecological aspects of flower evolut ion. I. 

Phyh.'t ic evolut ion. E!i,to]ut ion, 14(4): 403-416. 1960. 

PIJL, VAN DER. Ecological aspects of flower evolut ion. 

II. zooph i l 1..1s f1owers e 1 éi!:,!:;.es. EY.oJ_uiJ..on.. 15(1): 44-59.

196L

PIRES, J.M. & PRANCE, G.T. The ,,..eget ac i on types of the 

Brazilian ,�ma��on. J.n.: Amazônia by Pergamon Press. Ed i t ed 

by Ghi11ean T.Prance. 109-145. 1984. 

PROCTOR, M. & YEO, P. ThE: pol 1 inat ion of f'lmvers. In: 

Willian Collins Sons & CO LTDA. St. James's Plac:e, 

London. 1975. 418p. 



90 

ROCHE, L. & DOUROJEANNI, M. Manual sobre la conservacion "in 

situ· de los recursos geneticos de espécies lenosas 

tropicales. Rome r FAO, 1984. 16ip. 

SCARIOT, A.O. Biologia reprodutiva de Acrocomia a.c...u..leata 

(Jacquin) Loddiges 

Federal. Brasí1 ia, 

UNB). 

ex Martius (Palmae) no Distrito 

108p. 1987 (Dissertaçio de Mestrado, 

SCHOEDER, C.A. Temperatura elevat ion in palm inflorescences. 

&in..c..U? ... E: .. !,h 2 2 ( i ) . 2 6 --2 9 • i 9 7 8 • 

SOLBRIG, O.T. & SOLBRIG, D.J. Introduction to population 

bio1ogy and evolution. Reading, Addison - Wesley, 1979. 

468p. 

TAKHTAJAN, A.L. Outl ine of the classification of flowering 

p 1 ant s ( Magno 1 i ophy ta) • Ih.e.......B.n..tn..i.c.:a.1 r:e� i ew. 46: 225-

:359 7 i ?80 .. 

VIEIRA, L.C.; CARVALHO, N.V.O. & BASTOS, T.X. Os solos do

E s t <'-'l d o d o P ar á • 13 e 1 é m • C.:a.d..Er..n..o.s-1:.ar.:...arn.s.e.......rl .. o.... I OE S.f. • P • i -

137. 1?71.

WYATT, R. Poll inator-plant interactions and the evolution of 

breeding systems. In: L. l�E.'a 1 ( (':: d .. > e .. n.1.1 .. in.a.t..i.o.n...........iJ:tl..g_g_y_ • 

Academic Press, Florida. p.51-95. 1983. 

ZAR, J.H. Biostatistical analysis. Prentice-Ha11, Englewood 

Cliffs, New Jersey, 620p. 1?74. 


