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O dendezeiro Elaeis guineenses 
Jacq é uma palmácea que ganhou 
muita importância no Brasil devido, 
entre outros atributos, à elevada 
qualidade de seu óleo para compo-
sição do biodiesel.

A produção do dendê, além de re-
querer práticas culturais especiais, 
depende também da polinização de 
suas flores que é feita com mais efi-
ciência pelos insetos polinizadores.

Lucchini et al. (1984) e Meléndez 
e Ponce (2016) mencionaram que 
a ordem Coleoptera das famílias 
Curculionidae e Nitidulidae é o 
polinizador natural mais numeroso e 
diverso, cujos gêneros Elaeidobius 
e Mystrops têm alta eficiência e 
especificidade para as espécies de 
palma azeiteira.

A polinização entomófila de dendê 
é importante em áreas comerciais 
dessa palmácea. Nesse sentido, 
Lucchini et al. (1984) realizaram 
estudos sobre a polinização en-
tomófila do dendê no estado do 
Pará e evidenciaram o importante 
papel da espécie Elaeidobius sub-
vittatus (Curculionidae) na poliniza-
ção. Posteriormente, Yoshino et al. 
(2015) identificaram, além da es-
pécie E. subvittatus, outra espécie 
de Elaeidobius (provavelmente E. 
singulares) e a espécie E. kameru-
nicus na polinização de dendê na-
quele estado.

No estado do Amazonas, Silva et al. 
(1987) destacaram a presença das 
espécies Trigona sp., Apis mellifera 
e Partamona sp. (Apidae) e do gêne-
ro Elaidobius (Curculionidae).
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No sul da Bahia, Moura et al. 
(2008) estudaram a taxa de fe-
cundação entre as espécies E. 
kamerunicus (introduzida), assim 
como em E. subvitatus, e verifica-
ram que E. kamerunicos são mais 
ativos na fecundação do dendê. E. 
kamerunicus e E. plagiatus são na-
tivos da África Ocidental e são os 
principais polinizadores do dendê 
naquela região (Tuo et al., 2011). 
E. kamerunicus tem-se tornado a 
principal espécie polinizadora de 
dendê em áreas onde são introdu-
zidas, e isso também se tornou evi-
dente em Hainan, na China (Yue et 
al., 2015).

Nesse contexto, foi instalado no 
município de Parnaíba, litoral 
piauiense, um experimento com o 
objetivo de avaliar a influência dos 
níveis de água para irrigação, ní-
veis de adubação e identificação 
de insetos polinizadores sobre o 
rendimento do dendenzeiro. 

Para identificação dos insetos po-
linizadores, foram feitas duas cole-
tas anuais de inflorescências mas-
culinas por um período de 2 anos, 
uma coleta no período chuvoso e 
outra no período seco, totalizando 
quatro amostras. A coleta dos in-

setos foi realizada no período da 
manhã com um saco de polietileno 
com capacidade de 100 litros, co-
brindo-se a inflorescência e retirado 
após leve vibração, para que os in-
setos se desprendessem da inflores-
cência. Os insetos coletados foram 
acondicionados em álcool 70% e 
levados ao Laboratório de Entomo-
logia da Embrapa Meio-Norte, onde 
foram separados e montados para 
posterior identificação. 

A identificação dos insetos foi reali-
zada por meio de análise compara-
tiva, tendo como base os registros 
descritivos constantes na literatura 
especializada, comparando-se os 
espécimes coletados com aqueles 
ali descritos. Em seguida, foram 
efetuados os registros de imagem 
digital. Desse esforço, foi possível 
identificar três espécies de insetos 
polinizando as inflorescências do 
dendezeiro: Elaeidobius subvittatus 
(Coleoptera: Curculionidae) (Figura 
1), Mystrops sp. (Coleoptera: Nitidu-
lidae) (Figura 2) e Apis mellifera (Hy-
menoptera: Apidae) (Figura 3). 

Tanto E. subvittatus como Mystrops 
sp. tiveram sua ocorrência citada 
pela primeira vez nos Tabuleiros 
Costeiros no estado do Piauí.
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Tanto no período chuvoso como no 
seco, E. subvittatus foi a espécie 
mais abundante nas coletas, segui-
da das espécies Mystrops sp. e A. 
mellífera. 

Tanto E. subvittatus como Mystrops 
sp. foram identificadas de acordo 
com as descrições feitas por Moura 
et al. (2008) e Gomes (2011), en-
quanto para a identificação de A. 
melífera foram seguidas as descri-
ções de padrões de nervuras alares 
contidas em Francoy et al. (2010) e 
Sousa (2013). 

Como se verifica, as espécies polini-
zadoras de dendê encontradas nos 
Tabuleiros Costeiros do Piauí são as 
mesmas encontradas em outros es-
tados onde estudos dessa natureza 
foram conduzidos, excetuando-se a 
espécie E. kamerunicus, que foi in-

Figura 1. Vistas lateral (A) e ventral (B) de Elaeidobius subvittatus (Coleoptera: 
Curculionidae) (macho) mostrando em detalhe (círculo pontilhado) o apêndice ventral 
usado na cópula como meio de prender a fêmea. 

Figura 2. Vista dorsal de Mystrops sp. 
(Coleoptera: Nitidulidae).

Figura 3. Vista dorsal de operária de 
Apis mellifera (Hymenoptera: Apidae). 
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troduzida provavelmente da África 
Ocidental.

Dessa forma, os Tabuleiros Costei-
ros do estado do Piauí apresentam 
espécies de insetos polinizadores 
com alta eficiência e especificidade 
para as espécies de palma azeiteira.
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