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Como contribuição ao conhecimento da ecologia de ecossistemas amazônicos, foram feitos 
registros das interações ecológicas de Astrocaryum acaule Mart no período reprodutivo. A 
população estudada está densamente distribuída em baixio periodicamente encharcado, na 
floresta do Campus da Universidade Federal do Amazonas, Latitude 03º 07’ Sul e Longitude 
59º 57’ Oeste. Os registros são decorrentes de 15 meses de acompanhamento de 19 
indivíduos. No total foram marcadas 28 inflorescências, observadas semanalmente, fazendo-
se registros das interações planta-planta e planta-animal. Além disso, foi feita a análise de 12 
infrutescências em quatro fases distintas do desenvolvimento, sendo três infrutescências/fase. 
Em cada infrutescência foi averiguado sinais de predação tanto no pericarpo quanto na 
semente. Foi registrada uma grande variedade de insetos presentes nas inflorescências, antes, 
durante e após a antese, sendo identificados como: Coleoptera Nitidulidae, Scarabaeidae e 
Curculionidae, Hymenoptera Apidae – Meliponinae e Díptera Drosophilidae que participam 
da biologia reprodutiva da planta, por certo buscando pólen, proteção e abrigo para a 
reprodução. Insetos do grupo Ortoptera também foram registrados se alimentando da flor 
estaminada. É comum encontrar inflorescências com a superfície interna da espata recoberta 
de cupins que em alguns casos chegam a inviabilizar as flores. Esta associação também é 
comum nas infrutescências que em geral danificam a superfície dos frutos e às vezes causam a 
morte total dos mesmos. Nos frutos também é comum encontrar perfurações de onde saem 
exudatos gelatinosos de cor marrom ou âmbar, que provavelmente são ocasionados por ataque 
de insetos sugadores. Estes não chegam a inviabilizar a semente, restringindo-se à predação 
do pericarpo até ao nível do mesocarpo, ao contrário de larvas de Díptera que se instalam na 
flor e perduram no fruto ocasionando o aborto prematuro dos mesmos. Além dos insetos a 
espécie também faz associação com plantas epífitas, principalmente da família Araceae e com 
invertebrados. (CNPq; FAPEAM)
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