
 

DIFERENÇAS MORFOLÓGICAS ENTRE O CRESCIMENTO INICIAL DE 
Attalea attaleoides (Barb. Rodr.) Wess. Boer E Attalea microcarpa Mart. 

(ARECACEAE) 
Marcos Melo Corrêa1, Maria Gracimar Pacheco de Araújo2, Maria Silvia de 

Mendonça3 
 
1Instituto Nacional de Pesquisas da Amazônia - INPA, Programa de Pós-Graduação em 
Botânica, Manaus, AM, Brasil. 002mmc@gmail.com  
2Universidade Federal do Amazonas – UFAM, Instituto de Ciências Biológicas, 
Manaus, AM, Brasil. mariagalpacheco@gmail.com 
3Universidade Federal do Amazonas – UFAM, Faculdade de Ciências Agrárias, 
Manaus, AM, Brasil. msilvia@ufam.edu.br 
 
As palmeiras (Arecaceae) se adaptam a diversos ambientes, graças a caracteres como 
presença de sílica, sementes ricas em nutrientes e órgãos adaptados para defesa (e.g. 
espinhos e abundância de compostos fenólicos). Attalea attaleoides e A. microcarpa 
são características dos ambientes de platô e baixio/campinarana respectivamente, 
possuem caule subterrâneo, com similaridades morfológicas em estado vegetativo. O 
objetivo deste trabalho foi caracterizar a morfologia, destacando as diferenças nas estruturas 
emergentes no crescimento inicial de ambas as espécies, informando dados acerca de sua 
ontogenia até o estádio de plântula. Frutos foram coletados na Reserva de 
Desenvolvimento Sustentável do Tupé, Manaus – AM, em seguida foram beneficiados 
com remoção do epicarpo e mesocarpo. 200 diásporos para cada espécie, consistindo 
no endocarpo com a semente no interior, foram embebidos em água por cinco a dez 
dias e semeados em substrato vermiculita e mantidos à temperatura ambiente em casa 
de vegetação com sombrite 70%, irrigados a cada dois dias. As espécies divergem no 
tempo de emergência do botão germinativo, sendo em média de 183 dias para A. 
attaleoides e 15 dias para A. microcarpa, com ampla variação no período. Ambas 
possuem germinação remota sem coleóptilo, com alongamento do hiperfilo formando 
a região chamada apocole, que somente em A. microcarpa pode diferenciar raízes 
adventícias a partir dos feixes vasculares, antes mesmo da emissão da raiz primária, 
que pode ser emitida de forma bifurcada nesta espécie, ao passo que em A. attaleoides 
a raiz primária não se ramifica. O primeiro e segundo catafilos comumente têm 
comprimento maior em A. attaleoides (1,3 e 1,5 cm, respectivamente), do que em A. 
microcarpa (0,95 e 0,8 cm, respectivamente). O primeiro eofilo é emitido em cerca de 
75 dias após a emissão do botão germinativo em A. attaleoides e 115 dias em A. 
microcarpa, se alongando e expandindo posteriormente sem um pecíolo exposto acima 
dos catafilos em 94 e 153 dias, respectivamente. As espécies divergem no comprimento 
da raiz primária na fase de expansão do eofilo, sendo em média 12,1 cm em A. 
attaleoides e 20 cm em A. microcarpa. Os dados morfológicos acerca do 
desenvolvimento apresentados aqui auxiliam no reconhecimento taxonômico das 
espécies em desenvolvimento inicial, além de aumentar o conhecimento sobre a 
propagação em condições naturais, complementando estudos ontogenéticos e história 
natural de palmeiras amazônicas (CAPES). 
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