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A  biologia  floral  e  polinização  da  castanheira-do-brasil  (Bertholletia  excelsa
Bonpl.) foram estudadas em um cultivo de 3.600 hectares na Fazenda Agropecuária Aruanã,
localizada  no  município  de  Itacoatiara,  Estado  do  Amazonas.  A  coleta  de  dados  foi
realizada em cinco árvores  durante  o período de outubro a  dezembro de  2007.  A floração
das  árvores  estudadas  foi  precedida  pela  troca  total  da  folhagem e  teve  duração  de  75-80
dias,  estendendo-se  desde  o  início  de  outubro  à  meados  de  dezembro.  As  flores  são
hermafroditas,  zigomorfas,  com  seis  pétalas  carnosas  branco-amareladas  e  duas  sépalas
amarelo-esverdeadas.  Uma das  pétalas  é  modificada  formando  uma  estrutura  robusta  com
estaminódios  soldados  denominada  lígula,  recobrindo  o  androceu  e  gineceu,  limitando  a
entrada dos insetos visitantes a indivíduos corpulentos, capazes de afastar a lígula para ter
acesso  aos  recursos  florais  ofertados.  As  flores  estão  inseridas  em  panículas  verticais
terminais,  medindo  17,39±0,40  cm  de  comprimento  (n=124),  com  4,01±  0,11  (n=143)
inflorescências por ramo e uma média de 27,55±0,68 flores  por  inflorescência  (n=101).  A
abertura  das  flores  ocorreu  da  base  para  o  ápice  da  inflorescência,  com  uma  média  de
0,59±0,04  flores  abertas  por  dia  por  inflorescência  (n=173).  A  superfície  do  estigma  é
recoberta por inúmeras papilas, as quais facilitam a aderência dos grãos de pólen. A antese
iniciou ainda na escuridão, às 3:00h, e às 4:00h da manhã todas as flores já estavam
em  plena  antese  (n=150).  Observou-se  a  secreção  de  néctar  na  base  dos  estames  e
estaminódios localizados na lígula ainda na fase de botão floral, contrariamente a liberação
de  pólen,  que  iniciou  por  volta  das  7:00h.  As  flores  foram  visitadas  por  19  espécies  de
abelhas, destacando-se Xylocopa frontalis,  Eulaema mocsaryi,  Eulaema meriana  e Centris
denudans. No período da tarde, após algumas visitas de abelhas de maior porte, a lígula da
flor  ficava  pendente,  deixando  expostos  os  órgãos  reprodutivos,  permitindo  a  visita  de
outras  abelhas  menores  que  não  teriam  condições  de  penetrar  na  flor  normalmente.  O
período de longevidade da flor é sempre inferior a 24 h, sendo o pico de abscisão das flores
12h  após  a  antese,  permanecendo  na  inflorescência  apenas  o  ovário,  que  se  polinizado
formará  o  fruto.  Conclui-se  que  as  flores  de  B.  excelsa  ofertaram néctar  e  pólen  aos  seus
visitantes,  dos  quais  X.  frontalis  e  E.  mocsaryi  foram  considerados  os  polinizadores
legítimos,  em função  da  freqüência  de  visitas,  abundância,  forma de  abordagem às  flores,
quantidade de flores visitadas por planta e tempo médio de visita por flor. 
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