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Fenologia reprodutiva de açaizeiros (Euterpe oleracea 
Mart.) em áreas de várzea e terra firme

Ivana Meyce Ferreira Mota1 
e Silas Mochiutti2

O açaí (Euterpe oleracea Mart.) tornou-se uma das princi-
pais fontes de renda da Amazônia e vem se tornando cada 
vez mais importante seu cultivo e manejo. Do açaizeiro são 
retirados o palmito e o fruto para a comercialização. O ob-
jetivo deste trabalho foi comparar a floração e produção de 
frutos de duas populações de açaizeiros estabelecidas no 
Campo Experimental de Mazagão da Embrapa Amapá, uma 
estabelecida em área de várzea e outra em terra firme. A po-
pulação localizada na várzea possui 50 progênies com dez 
touceiras por progênies e cinco estipes por touceira, dando 
um total de 2.500 estipes; e é mantida apenas com limpeza 
da área. Já a população de terra firme possui 336 touceiras, 
com três estipes em cada touceira, com um total de 1008 
estipes; e, recebe adubação e irrigação no período de es-
tiagem. Foram avaliadas a produção de espata, flor, fruto 
formado, fruto verde, fruto maduro e cacho seco. As ava-
lições fenológicas foram realizadas no final dos meses de 
abril, maio e junho de 2018. Na área de várzea as variáveis 
espata e flor diminuíram no decorrer dos três meses de pro-
dução e as variáveis fruto verde, fruto maduro, fruto formado 
e cacho seco aumentaram sua produção. Na área de terra 
firme as variáveis espata e flor aumentaram no decorrer dos 
três meses avaliados, enquanto que para fruto formado, fru-
to verde, fruto maduro e cacho seco não variou nos meses 
avaliados. Concluiu-se que nos meses de abril, maio e junho 
a floração (espata e flor) diminuiu na várzea e aumentou na 
terra firme. A frutificação (frutos verdes a maduro) aumentou 
na várzea e não variou na terra firme. O comportamento veri-
ficado na várzea reflete ao período de safra desta população 
no ambiente natural do açaizeiro. Na terra firme o açaizeiro 
apresenta um comportamento de floração e frutificação dis-
tinto do que ocorre no ambiente natural da espécie.
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