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A Lecythidacea é uma família numerosa de fácil identificação e importante para estudos de
interação  Flora-fauna.  Este  estudo  foi  realizado  em  uma  Área  de  Reserva  Legal,  com
32.599,99 m², compreendendo um fragmento de Mata Atlântica Estacional Semidecidual,
localizada  em Aracuí,  Castelo  –  ES,  pertencente  a  Companhia  de  Alimentos  UNIAVES.
Para verificar o período de floração e frutificação foram realizadas inspeções quinzenais de
novembro  de  2009  a  Maio  de  2010  pela  manhã,  totalizando  43  horas.  Os  indivíduos
selecionados para observação possuem DAP igual ou maior a 40 cm. No tocante a floração
e frutificação, dos espécimes selecionados, foram observadas em condições naturais, suas
inflorescências e seu desenvolvimento até a formação de frutos. Verificou-se que o período
reprodutivo da Lecythis lurida (sapucainha) na região, varia de dezembro a abril, em cada
cacho  de  inflorescência  uma  a  duas  flores  se  abrem  por  dia.  Segundo  bibliografia
consultada  seus  visitantes  florais  são  pequenas  abelhas,  formigas,  moscas,  e  alguns
pequenos  coleópteros.  Durante  a  duração  deste  trabalho  as  florações  não  resultaram  em
fruticação,  provavelmente  pela  falta  de  polinizador  natural  específico,  já  que  nenhum
agente  polinizador  foi  observado  visitando  as  inflorescências,  vale  lembrar  que  sua  flor
possui uma estrutura de proteção que dificulta que outros agentes polinizadores a polinize.
A área estudada é  um fragmento isolado,  cercado de áreas  de pastagens a  décadas o  que
provavelmente  dificulta  a  presença  de  agentes  polinizadores.  Isso  vem  de  encontro  a
inúmeros trabalhos publicados referentes à fragmentação dos ecossistemas como um fator
agravante  no  aumento  das  taxas  de  extinções,  já  que  a  redução  das  áreas  de  mata  pode
diminuir consideravelmente o número de agentes polinizadores e dispersores.
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