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Palavras Chave: Curculionidae, palma de óleo, polinização. 

INTRODUÇÃO 
O híbrido interespecífico (HIE) BRS Manicoré é o 

resultado do cruzamento do dendê (Elaeis guineenses 
Jacq.) e do caiaué (Elaeis oleifera Cortés) e apresenta 
resistência ao principal problema da palma de óleo: o 
Amarelecimento Fatal (AF), que há anos vem 
impactando negativamente os índices econômicos da 
cultura de dendê. Entretanto, o HIE apresenta produção 
de pólen reduzida e baixa atratividade aos insetos 
polinizadores, necessitando então de polinização 
assistida. Os principais agentes de polinização da 
palma de óleo são coleópteros da família Curculionidae, 
com destaque para as espécies Elaeidobius 
kamerunicus e Elaeidobius subvittatus. 

Objetiva-se com este trabalho, avaliar a 
incidência de curculionídeos atraídos às inflorescências 
femininas de caiaué, dendê, HIE BRS Manicoré e 
retrocruzamentos com genitores recorrentes (dendê e 
caiaué). 

PROCEDIMENTOS METODOLÓGICOS 
O estudo aqui apresentado foi realizado no 

Campo Experimental do Rio Urubu, pertencente à 
Embrapa Amazônia Ocidental e situado no município 
de Rio Preto da Eva/AM. Este trabalho foi realizado no 
período de agosto de 2014 a agosto de 2015, sendo 
que a cada trimestre, no período de doze meses, foram 
selecionadas três inflorescências femininas de cada 
genótipo avaliado em período de pré-antese, sendo 
eles: dendê, caiaué, HIE BRS Manicoré, RC1 dendê 
(HIE x dendê), RC1 caiaué (HIE x caiaué) e RC2 dendê 
(RC1 dendê x dendê). Quando atingiram o período de 
antese, armadilhas adesivas de 42 cm² de cor amarela 
foram colocadas nas inflorescências (1 armadilha/ 
inflorescência) para capturar seus visitantes florais e 
possíveis polinizadores. Tais armadilhas 
permaneceram nas inflorescências por um período de 
24 horas. Decorrido este tempo as armadilhas foram 
retiradas, armazenadas e levadas ao Laboratório de 
Entomologia da Embrapa Amazônia Ocidental no 
município de Manaus/AM. Com o auxílio do 
microscópio estereoscópico, os insetos capturados nas 
armadilhas, foram quantificados, identificados e 
verificada a presença de grãos de pólen aderidos ao 
seu corpo. 

RESULTADOS E DISCUSSÃO 
No período de um ano de coleta, considerando o 

somatório das três inflorescências avaliadas em cada 

genótipo, foi contabilizada a visitação de 8.386 
besouros da família Curculionidae, pertencentes a 8 
espécies, sendo elas: Elaeidobius kamerunicus, E. 
subvittatus, Couturierius carinifrons, Celetes sp., 
Grasidius hybridus, Parisoschoenus sp. e duas 
morfoespécies ainda não identificadas (morfo 1 e morfo 
2) (Tabela 1). 
Tabela 1- Número total e percentagem de insetos visitantes 
de cada espécie coletados nos genótipos avaliados. (Rio 
Preto da Eva-AM, 2014/2015). 

 
Em um ano de coleta, o genótipo que apresentou 

o maior número de insetos visitantes, considerando a 
média das três inflorescências avaliadas, foi o dendê 
com 1482,75, o que equivale a 47,31% das visitações, 
seguido pelo RC2 dendê, RC1 dendê, HIE, RC1 caiaué 
e caiaué (Tabela 2). 
Tabela 2- Número de insetos visitantes (média) e 
percentagem em cada genótipo avaliado. (Rio Preto da Eva-
AM, 2014/2015) 

 

CONCLUSÕES 
• A espécie mais frequente visitando as inflorescências 
femininas da palma de óleo é Elaeidobius kamerunicus; 
• O genótipo mais visitado é o dendê; 
• O híbrido interespecífico (HIE) BRS Manicoré foi 
receptor de 9,71% do total das visitações, com 304,27 
visitantes de 7 espécies, sendo E. kamerunicus e E. 
subvittatus predominantes nas amostragens. 
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