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Resumo: O açaí branco é uma variante que ocorre em populações da espécie Euterpe oleracea Mart., 

sendo fonte de alimentação na Amazônia. Estudos sobre a fenologia desse tipo de açaí são 

fundamentais para auxiliar seu manejo e trabalhos de melhoramento genético. O objetivo deste 

estudo foi avaliar a dinâmica dos eventos fenológicos de floração e frutificação em germoplasma de 

açaizeiro do tipo branco em Belém-PA. Avaliações de três eventos de floração e quatro de 

frutificação foram feitas mensalmente, em 222 indivíduos, representantes do germoplasma de açaí 

branco, no período de janeiro a dezembro de 2015. Os dados obtidos de cada evento foram 

expressos em porcentagens. Os eventos de floração ocorreram o ano todo, com maior intensidade 

nos meses de novembro e abril. Já os de frutificação foram mais intensos de abril a dezembro. Os 

eventos de floração e de frutificação ocorrem ao logo do ano no germoplasma de açaizeiro tipo 

branco, com picos em épocas distintas. 
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Introdução 

O açaizeiro (Euterpe oleracea Mart.) é uma palmeira típica do Estuário amazônico, fazendo 

parte do ecossistema de várzea e terra firme. Nesse local, destaca-se pela abundância e produção de 

um importante alimento obtido da polpa dos frutos, para as populações locais, em especial as 

ribeirinhas, o açaí (XAVIER et al., 2009). O açaí é rico em lipídios, de valor essencialmente energético, 

com alto teor calórico, que pode ser consumido de várias formas, sendo os tipos o roxo e o branco, 

os mais encontrados, cuja diferença é feita com base na coloração dos frutos maduros (NOGUEIRA, 

1997). O branco produz o refresco de coloração verde opaca e creme-esverdeada (OLIVEIRA et al., 

2000). Em razão dessas perspectivas, torna-se necessário o conhecimento de estudos que possam ser 

úteis à sua domesticação, como as informações fenológicas. 
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A fenologia envolve o estudo das fases do ciclo de vida dos seres vivos e sua ocorrência 

temporal ao longo do ano, contribuindo para o entendimento dos padrões reprodutivos e 

vegetativos (MORELLATO, 1995; PASCALE; DAMARIO, 2004), sendo essencial a avaliação sistemática 

das mudanças periódicas na aparência e constituição desse tipo de açaí por causas ambientais. 

Portanto, entende-se fenologia como a observação dos processos periódicos visíveis. Picos e 

depressões nas curvas fenológicas de floração, frutificação e brotamento, não ocorrem apenas em 

climas com estação seca definida, mas também em florestas úmidas, onde as condições climáticas 

variam de forma leve ou irregular (LONGMAN; JENIK, 1987). 

Pelo exposto, objetivou-se avaliar a dinâmica dos eventos fenológicos de floração e frutificação 

em germoplasma de açaizeiro do tipo branco nas condições de Terra firme, em Belém, PA. 

 

Material e Métodos 

Foram coletados, mensalmente, no período de janeiro/2015 a dezembro/2015, sete eventos 

fenológicos, em 222 açaizeiros representantes do Banco de Germoplasma de Açaí Branco (Nº 

002/2008 – Processo 02001.000104/2013-62), conservados na forma de plantas vivas no campo, na 

sede da Embrapa Amazônia Oriental, em Belém, PA. 

Os eventos avaliados foram: 1) três de floração: emissão de brácteas (BRA), inflorescência (INF), 

inflorescências secas (IS); e 2) quatro de frutificação: cacho recém fecundado (CRF), cacho com frutos 

Imaturos (CFI), cacho com frutos maduros (CFM) e cachos secos (CS).  

Os dados obtidos foram organizados e digitados em planilha Excel, sendo expressos em 

percentagem de ocorrência.  

 

Resultados e discussões 

Durante o período de estudo foram verificadas as ocorrências de todos os eventos fenológicos 

de floração e de frutificação. Os eventos de floração ocorreram com maior frequência nos meses de 

novembro a maio, com picos de emissão de brácteas nos meses de fevereiro, março e maio; de 

inflorescências em floração nos meses de março e abril; e sem registros de inflorescências secas em 

decorrência da não fecundação das flores (Figura 1 A). Ressalta-se que os picos dos eventos de 

floração coincidiram com o período de grande precipitação de pluviométrica em Belém e de 
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temperaturas mais amenas (Figura 2). Nos meses de agosto a outubro houve as menores 

porcentagens dos eventos de floração.  

Os eventos de frutificação foram mais frequentes de abril a dezembro, principalmente de 

cachos verdes com frutos imaturos.  O pico de cachos recém fecundados ocorreu em janeiro, 

enquanto cachos maduros em agosto e outubro, mas em porcentagens que não refletem o evento de 

cachos com frutos verdes. Para frutificação houve registro de cachos secos, de outubro a janeiro 

(Figura 1 B). De um modo geral, os eventos de frutificação foram mais evidentes no período de 

menor incidência de chuva e das mais altas temperaturas (Figura 2). 

 

 

Figura 1. Porcentagens de ocorrência de três eventos de floração (A) e de quatro de frutificação (B) em 
germoplasma de açaizeiro (Euterpe oleracea Mart.) do tipo branco, no período de janeiro a dezembro de 2015. N° 
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de Emissão brácteas (BRA); N° de inflorescência em floração (IF) e N° de inflorescência seca (IS); Cacho recém 
fecundado (CRF), cachos com frutos imaturos (CFI), cachos com frutos maduros (CFM) e cachos secos (CS). 
 

 

Figura 2. Médias para precipitação pluviométrica e de temperaturas, no período de janeiro a dezembro na cidade 

de Belém, PA. (Fonte: http://www.climatempo.com.br) 

 

Conclusão 

Os eventos de floração e de frutificação ocorrem ao logo do ano no germoplasma de açaizeiro 

tipo branco, com picos em épocas distintas. Tais eventos sofrem forte influência climática com a 

floração mais intensa de fevereiro a abril e a frutificação de agosto a dezembro. 
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