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Seção: Biologia Floral/Reprodutiva
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(ARECACEAE) NO NORTE DE MINAS GERAIS, BRASIL 
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Acrocomia aculeata é uma palmeira intensamente explorada de forma extrativista, fazendo-se ne-
cessário o conhecimento sobre suas estruturas reprodutivas para subsidiar programas de manejo 
e domesticação. Objetivou-se caracterizar a inflorescência de A. aculeata, a fim de contribuir para 
a ampliação dos conhecimentos sobre a biologia reprodutiva da espécie. O trabalho foi realizado 
nos municípios de Brasília de Minas, Mirabela e Montes Claros - MG, onde foram coletadas 60 
inflorescências. Foram mensurados os comprimentos das inflorescências e das ráquilas e conta-
bilizados os números de flores pistiladas e estaminadas em 20 ráquilas de cada região do cacho 
(basal, mediana e apical). Aos dados foram aplicados o teste de normalidade Kolmogorov-Smirnov 
e o teste de Kruskall-Wallis para a comparação do efeito da área, do indivíduo e da posição na 
inflorescência. A correlação entre as variáveis foi avaliada por meio do coeficiente de Spearman. 
A inflorescência é uma panícula envolvida por uma bráctea lenhosa de coloração marrom e com 
pequenos acúleos. As flores pistiladas são ladeadas por duas estaminadas, formando tríades. Os 
dados referentes a todos os parâmetros não se ajustam a distribuição normal. O comprimento da 
inflorescência (CI) é influenciado pela área (Média= 116,8 cm; Desvio Padrão= 24,1), enquanto que 
o comprimento das ráquilas (CR) (M= 31,3 cm; DP= 7,2), número de flores pistiladas (NP) (M= 4,1; 
DP= 1,5) e número de flores estaminadas (NE) (M= 414,3; DP=128) variam em função da área, 
indivíduo e posição na inflorescência. Existe correlação entre CI e CR (S= 0, 59382; P< 0,0001), 
CR e NP (S= 0,58460; P< 0,0001), CR e NE (S= 0,73799; P< 0,0001) e NP e NE (S= 0,34878; P< 
0,0001).  Existe grande variabilidade morfológica nos componentes da inflorescência de A. acu-
leata, o que é influenciado pela área, indivíduo e estrutura do cacho, sendo a produção de flores 
relacionada ao tamanho da panícula.
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