0

UNIVERSIDADE FEDERAL DE PELOTAS
Programa de Pós-Graduação em Agronomia

Dissertação

Biologia reprodutiva de Butia odorata (Barb. Rodr.) Noblick

Marina de Magalhães da Fonseca

Pelotas, 2014

1

Marina de Magalhães da Fonseca

Biologia reprodutiva de Butia odorata (Barb. Rodr.) Noblick

Dissertação apresentada ao Programa de PósGraduação em Agronomia da Universidade
Federal de Pelotas, como requisito parcial à
obtenção do título de Mestre em Ciências (área
do conhecimento: Fitomelhoramento).

Orientadora: Dra. Rosa Lía Barbieri
Co-orientadora: Dra. Caroline Marques Castro
Co-orientadora: Dra. Rosana Farias Singer

Pelotas, 2014

2

Dados de catalogação na fonte:
Ubirajara Buddin Cruz – CRB 10/901
Biblioteca de Ciência & Tecnologia - UFPel

F676b

Fonseca, Marina de Magalhães da
Biologia reprodutiva de Butia odorata (Barb. Rodr.) Noblick
/ Marina de Magalhães da Fonseca. – 59f. : il. – Dissertação
(Mestrado). Programa de Pós-Graduação em Agronomia.
Área de concentração: Fitomelhoramento. Universidade
Federal de Pelotas. Faculdade de Agronomia Eliseu Maciel,
2014. – Orientador Rosa Lía Barbieri; co-orientador Caroline
Marques Castro; Rosana Farias Singer.
1.Arecaceae. 2.Butiá. 3. Recursos genéticos. 4. Biologia
floral. 5. Insetos visitantes florais. 6. Polinizadores. I.Barbieri,
Rosa Lía. II.Castro, Caroline Marques III.Singer, Rosana
Farias. IV.Título.
CDD: 631.53

3

Banca Examinadora:
Dra. Rosa Lía Barbieri – Embrapa Clima Temperado (Presidente)
Dr. Antonio Costa de Oliveira – Universidade Federal de Pelotas
Dra. Claudete Clarice Mistura – Bolsista Pós-doutor Jr. do CNPq
Dra. Luiza Chomenko – Secretaria Estadual do Meio Ambiente / Fundação
Zoobotânica do Rio Grande do Sul

4

Dedico este trabalho aos meus pais Adriane e
José Inácio, aos meus irmãos Gabriela, Roberta e
Frederico e aos meus amados sobrinhos Éverni e
Anita.

5

Agradecimentos

Agradeço à minha família por serem responsáveis pela construção dos meus
princípios, sendo um exemplo de força, caráter e perseverança. O apoio da família
foi o que me incentivou a traçar objetivos, sendo sempre incansáveis em me ajudar
a alcançá-los. Agradeço por todo amor, ajuda, compreensão e incentivo durante a
realização deste trabalho e em toda minha vida.
Em especial agradeço a minha irmã Gabriela que me ajudou e me
acompanhou durante todo tempo de mestrado, o seu apoio foi o que me deu
coragem para seguir em frente e saber que sempre posso contar com ela.
À minha orientadora Rosa Lía Barbieri, pela orientação e incentivo no
desenvolvimento desta pesquisa, confiando no meu trabalho e apoiando
incondicionalmente.
À minha co-orientadora Rosana Farias Singer, pela dedicação, compreensão
e paciência em me orientar. Obrigada por não medir tempo e esforços para repassar
seu conhecimento. E à Caroline Marques Castro pelo tempo e dedicação.
À Mercedes Rivas e Natalia Arbulo pela orientação, conhecimento transmitido
e dedicação durante minha estadia no Uruguai.
Aos colegas que estiveram junto comigo durante todo mestrado, que me
acompanharam e me ajudaram. Obrigada Carla Sigales, Lílian Barboza, Claudete
Mistura, Daniela Priori, Juliana Villela, Taíse Carbonari, Henrique Padilha, Marene
Marchi, Marco Castro e Viviane Luz.
Aos amigos que fiz durante minha estadia no Uruguai, Henrique Castiglioni e
César Fagundez.
Ao Paulo Roberto Bunde e Eduardo José Ely pela identificação dos insetos.
Ao Paulo Lanzetta pelas fotos feitas para este trabalho.
À Universidade Federal de Pelotas, em especial ao Programa de Pósgraduação em Agronomia/FAEM-UFPel, pela oportunidade de cursar o mestrado.
Aos meus professores do Programa de Pós-Graduação em Agronomia, pela
transmissão do conhecimento.
À Coordenação de Aperfeiçoamento de Pessoal de Nível Superior (CAPES),
pela bolsa de mestrado.

6

À Universidad de la República – UDELAR (Uruguai), à Fundação Zoobotânica
do Rio Grande do Sul e ao Jardim Botânico de Porto Alegre, pelo apoio na execução
das atividades de pesquisa.
À Fapergs e CNPq, e aos projetos Capes / Udelar, RS Biodiversidade e
Probio II, pelo suporte para a execução deste trabalho.

7

Resumo

FONSECA, Marina de Magalhães da. Biologia reprodutiva de Butia odorata
(Barb. Rodr.) Noblick. 2014. 59f. Dissertação (Mestrado em Agronomia) –
Programa de Pós-Graduação em Agronomia, Faculdade de Agronimia Eliseu Maciel,
Universidade Federal de Pelotas, Pelotas, 2014.

Os estudos de biologia reprodutiva são fundamentais para a conservação e manejo
das espécies de plantas, uma vez que o período reprodutivo é uma fase de grande
importância para a dinâmica das populações e sobrevivência das espécies. Esta
dissertação teve como objetivo contribuir para o conhecimento da morfologia floral,
biologia floral e reprodutiva de Butia odorata (Barb. Rodr.) Noblick, além de
identificar os agentes polinizadores e suas relações com as flores. O trabalho foi
realizado em dois países, no Uruguai (em La Paloma, Departamento de Rocha) e no
Brasil (em Porto Alegre, Rio Grande do Sul). Foram identificadas as fases de
floração, antese masculina e feminina. Foi estimado o número de flores masculinas
e femininas por ráquila na inflorescência, e a relação existente entre flores
masculinas e femininas. Foi verificada a coloração das ráquilas e das flores. As
flores foram caracterizadas quanto à sua morfologia e morfometria. Foram
identificadas as ordens de insetos que visitaram as inflorescências, a relação dos
insetos com as flores, os recursos florais coletados e o período de visitação durante
as fases de floração. As flores de Butia odorata são unissexuais, hipóginas,
actinomorfas, diclamídeas e sésseis. As flores masculinas e femininas ocorrem na
mesma inflorescência e possuem formatos distintos, sendo as primeiras muito mais
numerosas do que as segundas. As flores masculinas estão dispostas por toda a
ráquila, com maior concentração do meio para o ápice, as flores femininas são
encontradas do meio para a base da ráquila, formando tríades com duas
masculinas. Existe variabilidade genética para cor e tamanho de ráquilas e para cor
das flores em inflorescências de B. odorata. A espécie apresenta mecanismos de
protandria. Uma grande diversidade de espécies de insetos das ordens
Hymenoptera, Coleoptera e Diptera visitam as inflorescências. Durante a antese
masculina, as ordens Hymenoptera e Coleoptera são mais frequentes, enquanto que
durante a antese feminina a ordem Hymenoptera se destaca. Os insetos são
atraídos pelos recursos como pólen e néctar disponibilizados pelas flores. A
compreensão sobre a biologia reprodutiva, apresentado nos dois capítulos da
dissertação, serve de alicerce para a preservação do butiá, pois este conhecimento
é de grande importância para traçar estratégias de conservação e uso de recursos
genéticos e programas de melhoramento.

Palavras-chave: Arecaceae; butiá; recursos genéticos; biologia floral; insetos
visitantes florais; polinizadores.
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Abstract

FONSECA, Marina de Magalhães da. Reproductive biology of Butia odorata
(Barb. Rodr.) Noblick. 2014. 59f. Dissertation (Master Degree em Agronomia) –
Programa de Pós-Graduação em Agronomia, Faculdade de Agronomia Eliseu
Maciel, Universidade Federal de Pelotas, Pelotas, 2014.

Studies of reproductive biology are essential for the conservation and management
of plant species, once the reproductive period is a time of great importance for the
population dynamics and species survival. This dissertation had as objective to
contribute to uderstanding floral morphology, floral and reproductive biology of Butia
odorata (Barb. Rodr.) Noblick. Also, to identify the pollinators and their relationship
with the flowers. The study was conducted in two Countries, Uruguay (La Paloma,
Rocha Department) and Brazil (Porto Alegre, Rio Grande do Sul State). Stages of
flowering, and male and female anthesis were identified. The number of male and
female flowers per rachille in the inflorescence, and the ratio between male and
female flowers were estimated. The coloring of rachilles and flowers was verified.
The morphology and morphometry of flowers were characterized. Orders of insects
that visited the inflorescences, the relationship of insects with flowers, the collected
floral resources and the period of visitation during the stages of flowering were
identified. Flowers of Butia odorata are unisexual, hypogynous, actinomorphic,
dichlamydeous and sessile. The male and female flowers occur on the same
inflorescence and have different formats, being the male more numerous than the
female. The male flowers are arranged throughout the rachille, with higher
concentration from the middle to the apex. The female flowers are found from the
middle to the base of rachille, forming triads with two male flowers. There is genetic
variability for color and size of rachilles and for color of flowers on inflorescences of
B. odorata. The species has mechanisms of protandry. A great diversity of insects'
species, belonging to the Hymenoptera, Coleoptera and Diptera orders visit the
inflorescences. During male anthesis, the Hymenoptera and Coleoptera orders are
more frequent, whereas during female anthesis the Hymenoptera order stands. The
insects are attracted by the resources such as pollen and nectar provided by the
flowers. The understanding of the reproductive biology, presented in two chapters of
this dissertation, serves as the foundation for the preservation of butiá, because this
knowledge is of great importance to devise strategies for the conservation and use of
genetic resources and breeding programs.

Palavras-chave: Arecaceae; jelly palm; genetic resources; floral biology; floral visitor
insects; pollinators.
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1 INTRODUÇÃO GERAL

A família Arecaceae é representada por cerca de 2.700 espécies reunidas em
mais de 240 gêneros. Seus vestígios remontam há mais de 120 milhões de anos
(LORENZI et al., 2010).
Segundo Leitman et al. (2010), no Brasil são encontrados 39 gêneros e mais
de 266 espécies de palmeiras. Desses 39 gêneros, seis ocorrem no Rio Grande do
Sul: Bactris Jacq. ex Scop., Butia (Becc.) Becc., Euterpe Mart., Geonoma Willd.,
Syagrus Mart. e Trithrinax Mart. (ROSSATO, 2007).
Com relação ao gênero Butia, Soares e Longhi (2011) relatam a ocorrência no
Rio Grande do Sul das espécies Butia catarinensis Noblick & Lorenzi, Butia
eriospatha (Mart. Ex Drube) Becc., Butia lallemantii Deble & Marchiori, Butia odorata
(Barb. Rodr.) Noblick, Butia yatay (Mart.) Becc. e Butia witeckii K. Soares & S.
Longhi.
O butiazeiro, ou butiá, como B. odorata é conhecido popularmente, é
caracterizado por apresentar estipe solitário e ereto, folhas pinadas verdeacinzentadas, bráctea peduncular lenhosa e lisa, frutos ovóides a depressoglobosos, amarelos a laranja-avermelhados (LORENZI et al., 2010). Ocorre
naturalmente no Rio Grande do Sul, ao longo da Laguna dos Patos e Lagoa Mirim.
Os maiores butiazais estão localizados nos municípios de Tapes, Barra do Ribeiro e
de Santa Vitória do Palmar. No Uruguai, existem grandes butiazais no Departamento
de Rocha, com maior concentração em Castillos e San Luis (RIVAS, 2005;
GEYMONAT; ROCHA, 2009; LORENZI et al., 2010; FIOR, 2011; ELOY, 2013).
Constantes ações antrópicas,

incluindo

urbanização,

implantação

de

monoculturas e pecuária extensiva ameaçam as populações naturais de B. odorata.
Esses processos põem em risco a sobrevivência das populações naturais a longo
prazo (RIVAS; BARILANI, 2004). O conhecimento sobre aspectos reprodutivos da
espécie é de extrema importância para programas de conservação e melhoramento
genético, promovendo o desenvolvimento de metodologias adequadas de manejo,
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estabelecendo estratégias de uso sustentável e conservação desses recursos
genéticos. Para caracterização dos aspectos reprodutivos, a forma, o tamanho, a
cor, o odor e o horário de abertura (antese) das flores são parâmetros que têm sido
utilizados, por revelarem importantes implicações, não apenas na relação plantapolinizador, mas também por influenciar no sucesso reprodutivo da planta
(BARBOSA, 1997). A morfologia floral tanto pode excluir visitantes quanto atrair
polinizadores potenciais, seja pela relação interdependente entre o tamanho das
flores e o dos polinizadores ou pela ocorrência de diferentes tipos de recompensas
florais (FRANKIE et al., 1983; MACHADO; LOPES, 2002).
A forma como as plantas se reproduzem tem sido sugerida como importante
para a caracterização e o entendimento do funcionamento das comunidades
(SIGILIANO, 2009). O período reprodutivo é uma fase de grande importância para a
dinâmica das populações e sobrevivência das espécies, desta forma, os estudos de
biologia reprodutiva são fundamentais para a conservação e manejo das espécies
de plantas (LENZI; ORTH, 2004). Estes, por sua vez, podem englobar diversos
aspectos, dentre eles a morfologia e fenologia das flores, os mecanismos de
polinização e a atuação dos polinizadores, o levantamento dos visitantes florais e as
recompensas florais (SILVA et al., 2006).
Neste contexto, o presente trabalho foi desenvolvido com o objetivo de
contribuir para o conhecimento da morfologia floral, biologia floral e reprodutiva de B.
odorata, além de identificar os agentes polinizadores e suas relações com as flores.
O trabalho foi desenvolvido de dezembro de 2011 a novembro de 2013. As
avaliações foram realizadas no Uruguai, com apoio do Convênio de Cooperação
Internacional entre a Coordenação de Aperfeiçoamento de Pessoal de Nível
Superior – CAPES (Brasil) e a Universidad de la República – UDELAR (Uruguai), e,
no Brasil, no Jardim Botânico de Porto Alegre, vinculado à Fundação Zoobotânica
do Rio Grande do Sul.
Os resultados obtidos serão apresentados em dois capítulos, intitulados
Biologia floral de Butia odorata e Visitantes florais de Butia odorata.
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2 REVISÃO DE LITERATURA

A espécie Butia odorata foi descrita pela primeira vez em 1826, por Martius,
como Cocos capitata Mart. Foram feitas várias revisões taxonômicas até ser
nomeada como B. capitata. Em 2010 houve uma ampla revisão da taxonomia do
gênero Butia. A espécie que ocorre no Bioma Pampa, que até então era
denominada de Butia capitata, passou a ser denominada de Butia odorata. A
denominação Butia capitata ficou restrita para uma espécie que ocorre no Cerrado
(LEITMAN et al., 2010; LORENZI et al., 2010; NOBLICK, 2011).
Conhecido popularmente por butiazeiro ou butiá, habita a restinga arbustiva do Rio
Grande do Sul e Uruguai (LORENZI et al., 2010; SOARES; LONGHI, 2011). Apresenta
2n = 2x = 32 como número cromossômico em células somáticas, assim como outras
espécies do gênero Butia estudadas por Corrêa et al. (2009).
De caule solitário, ereto, inclinado ou algo tortuoso, sua estatura varia de 2 a 9 m
por 30 cm de diâmetro. Apresenta folhas pinadas, verde-acinzentadas, inflorescências
ramificadas no nível de primeira ordem protegidas por uma bráctea peduncular (LORENZI
et al., 2010). Produz frutos uma vez ao ano, florescendo de outubro a dezembro e
frutificando de janeiro até abril (BÜTTOW, 2008). O fruto é pequeno, possui mesocarpo
carnoso e fibroso e endocarpo duro e denso além de conter de 1 a 3 sementes
(amêndoas) (LORENZI et al., 2010). A coloração dos frutos maduros pode ser
esverdeada, creme, amarelo, laranja, vermelho e púrpura, dependendo do genótipo
(MISTURA, 2013).
Em Santa Vitória do Palmar, Schwartz et al. (2010) verificaram, em média, a
produção de 1.136,95 frutos por cacho e de 56 kg de frutos por planta. O número médio
de cachos por planta foi de 5,67 e 2,85 em diferentes safras, o que pode estar associado à
alternância de produção de uma safra para outra ou a fatores climáticos. A duração do
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ciclo do desenvolvimento dos frutos, da floração até a maturação, ocorreu em torno de
89,4 a 80,93 dias, respectivos a duas safras subsequentes.
A propagação é efetuada por meio de sementes que têm germinação lenta,
em razão da dormência, podendo requerer dois anos para concluir o processo de
germinação (SGANZERLA, 2010; RIBEIRO et al., 2011).
Büttow et al. (2010) realizaram a caracterização molecular de oito populações de B.
odorata ocorrentes no Rio Grande do Sul, com marcadores do tipo AFLP (amplified
fragment length polymorphism). Verificaram que o padrão de variabilidade genética
encontrado indicou que a maior parte da variação molecular (83,68%) ocorreu dentro das
populações. No entanto, uma quantidade significativa (13,67%) também foi atribuída a
diferenças entre as populações dentro de regiões.
Foi constatada, por Mistura (2013), grande variabilidade genética em uma
população de B. odorata ocorrente no município de Tapes (RS). A variação foi maior entre
os indivíduos de cada uma das três áreas em que a população foi dividida do que entre
aqueles de áreas distintas. Nesta população, a heterozigosidade observada foi menor do
que a esperada, indicando ocorrência de endogamia.
Desde o ano de 1930 até meados de 1970, os butiazais tinham grande
importância econômica no Rio Grande do Sul, suas folhas eram extraídas para a
produção de crina vegetal, a qual era usada na fabricação de colchões e peças de
estofaria. O auge da produção se deu no ano de 1953, a partir dessa data a crina
vegetal foi sendo substituída gradativamente por fibras sintéticas, derivadas de
petróleo (BONDAR, 1964). Atualmente várias partes dessas palmeiras nativas são
utilizadas no artesanato e também na alimentação humana e animal, suas folhas
continuam sendo usadas na produção de cestas, chapéus e outras obras trançadas.
Algumas espécies são cultivadas e muito valorizadas devido ao sabor dos seus
frutos, que são consumidos in natura, ou derivados. A amêndoa da semente é
aproveitada como alimento. Exemplares do gênero Butia são frequentemente
utilizados como plantas ornamentais, no paisagismo urbano e rural (BONDAR, 1964;
ROSSATO; BARBIERI, 2007; AZAMBUJA, 2009; GEYMONAT; ROCHA, 2009;
LORENZI et al., 2010).
O uso do butiá é bem diversificado dependendo da região, tendo como
grande mérito o uso na culinária. No Rio Grande do Sul a população associa o butiá
com cachaça (ROSSATO; BARBIERI, 2007). A parte mais utilizada da planta é o
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fruto, no consumo in natura, no preparo de licor, de cachaça de butiá, de sucos,
geléias, bolos, bombons, sorvetes, mousses e arroz-de-butiá (BÜTTOW, 2008).
No município gaúcho de Santa Vitória do Palmar foi relatada intensa atividade
artesanal a partir do butiazeiro, caracterizando uma fonte alternativa de renda para a
população. A polpa seca do fruto é transformada em papel reciclado e em enfeites
de Natal, das folhas são confeccionados cestos e porta-objetos (BÜTTOW, 2008).
No Brasil, o butiá, junto com outras espécies nativas como araçá (Psidium
spp. L.) e pitanga (Eugenia uniflora L.), apresenta um excelente potencial de
exploração econômica, não só pela qualidade de seus frutos, mas também por
outras possibilidades de utilização (SCHWARTZ, 2008). Pesquisas com frutos
nativos vêm crescendo, a fim de avaliar as suas qualidades nutricionais,
propriedades funcionais e tecnológicas. O interesse em espécies nativas e
pequenos frutos, somado a demanda de inclusão, na dieta básica, de frutos que
apresentem valor nutricional com riqueza de cores, sabores e aromas, vêm
crescendo nos últimos anos devido aos benefícios que podem proporcionar à saúde
humana (SGANZERLA et al., 2010).
Porém, a exploração comercial dos frutos de butiá, até o momento, apresenta
pequena expressividade, pois os frutos comercializados são obtidos pelo
extrativismo (SCHWARTZ et al., 2010).
Como subsídio para o desenvolvimento de metodologias para conservação e
uso sustentável de butiazais no Bioma Pampa, é de grande importância o
conhecimento da variação morfológica de B. odorata. Para tanto, a sistematização
da lista de descritores mínimos para a espécie, contemplando o conhecimento local
e o conhecimento científico (MISTURA, 2013), pode contribuir para a caracterização
morfológica das populações remanescentes, promovendo a conservação pelo uso,
como fonte de renda alternativa para os produtores rurais e artesãos.
Para a definição de estratégias de conservação são imprescindíveis estudos
sobre a biologia da espécie. A compreensão do sistema reprodutivo é de suma
importância para o entendimento da biologia reprodutiva da espécie e base para
desenvolvimento de programas de melhoramento genético.
O sistema de reprodução de determinada espécie vegetal se refere ao
cruzamento entre os indivíduos de uma população envolvendo aspectos
reprodutivos complementares à sua compreensão, como biologia reprodutiva,
morfologia, biologia floral e polinizadores. As flores são órgãos muito complexos,
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adaptados à reprodução sexual, apresentam diversas formas, tamanhos e
coloração. A descrição da morfologia floral permite melhor conhecimento da espécie,
contribuindo para estudos de biologia reprodutiva, que se preocupa em investigar os
fatores envolvidos na reprodução desde a antese até a formação das sementes.
(FAEGRI; VAN DER PIJL, 1979; BACELAR-LIMA et al., 2006).
Segundo Pereira et al. (2009), a biologia floral inclui o estudo de todas as
manifestações de vida da flor, inclusive a fertilização. Nesse sentido, a biologia floral
se conecta com a ecologia da polinização, que engloba os estudos da interação
entre as flores e seus polinizadores. O estudo da biologia floral associado aos
mecanismos reprodutivos das espécies é de fundamental importância para subsidiar
a condução de programas de melhoramento genético, pois auxilia na definição de
métodos mais apropriados a serem usados (FERREIRA et al., 2004). Devido a este
fato, o mecanismo reprodutivo deve ser o primeiro passo a ser seguido para o
conhecimento de uma espécie, visando a conservação dos recursos genéticos e o
melhoramento (PEREIRA et al., 2009).
As relações entre as flores e seus polinizadores são interpretadas como
resultados de complexas interações onde as estruturas florais se adaptam para
otimizar o transporte de polens e garantir a reprodução. As características
morfológicas das flores de uma espécie refletem adaptações a diferentes agentes
polinizadores. (KEARNS; INOUYE, 1993; FIGUEIREDO, 2000).
Os estudos de ecologia reprodutiva são importantes para o aumento da
compreensão sobre o equilíbrio ecológico existente na natureza, sobre como as
plantas evoluíram no planeta e como sobrevivem os animais que utilizam flores
(FIGUEIREDO, 2000).
Diversos estudos vêm sendo realizados com relação à compreensão da
reprodução de espécies de palmeiras. Dorneles et al. (2013) verificaram a fenologia,
o sistema reprodutivo, a produção de néctar, a visitação por abelhas sociais e a
frutificação do palmito, Euterpe edulis Martius. Fava (2010) estudou a fenologia
reprodutiva e vegetativa e a ecologia da polinização das palmeiras simpátricas
Attalea phalerata Mart. ex Spreng e Bactris glaucescens Drude.
Estudo sobre os insetos visitantes das flores de uma palmeira norteamericana, saw palmetto, Serenoa repens (W. Bartram), mostrou como os recursos
florais, néctar e pólen, podem contribuir para a diversidade de visitantes florais. Os
autores verificaram a visitação por 311 espécies de insetos, das quais 121
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Hymenoptera, 117 Diptera e 52 Coleoptera (DEYRUP; DEYRUP, 2012). Outro
estudo com o objetivo de conhecer os insetos visitantes foi realizado em pupunha,
Bactris gasipaes Kunth, com coleta de 9.743 insetos, identificados em nível de
ordem, das quais as mais frequentes foram Diptera, Coleoptera, e Hymenoptera
(GARCIA et al., 2013).
No caso dos butiazeiros (Butia odorata), Schwartz (2008) caracterizou as
inflorescências e os frutos a partir de parâmetros químicos e físicos, além de avaliar
a produtiviadde de frutos. Morel (2006) avaliou a morfologia da inflorescência,
morfologia e desenvolvimento floral, fenologia da floração, início da frutificação e
visitantes florais. Porém, é necessário ampliar a base de conhecimento relacionado
à biologia reprodutiva e polinizadores para que se possa gerar subsídios para definir
estratégias de conservação dos recursos genéticos e seu uso em programas de
melhoramento.
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3 CAPÍTULO I

Biologia floral de Butia odorata

3.1 Introdução

As palmeiras nativas do Rio Grande do Sul agregam uma série de fatores sociais e
econômicos à sua ecologia, constituindo importante fonte de recursos devido à grande
variedade de produtos que delas podem ser obtidos, e ainda apresentam importante
potencial paisagístico. Desde os primeiros registros de seres humanos que habitavam a
região sul do Brasil, são encontrados indícios de que as palmeiras, principalmente o
gênero Butia (butiás), estavam relacionadas a seus hábitos e costumes (ROSSATO;
BARBIERI, 2007), revelando a importância do butiazeiro para as comunidades locais
como fonte de recursos naturais.
Butia odorata é uma espécie nativa do Bioma Pampa, com ocorrência mais intensa
nos municípios de Tapes, Pelotas e Santa Vitória do Palmar, ao longo da Laguna dos
Patos, e em território uruguaio, nos Departamentos de Treinta y Tres e Rocha (ELOY,
2013).
Em estudo etnobotânico realizado por Büttow (2008) foi relatada a diversificação da
utilização do butiazeiro, incluindo o consumo do fruto in natura, a produção de sucos,
licores, cachaça com butiá, geleias, doces, bolos, sorvete, mousse e arroz-de-butiá, além
do uso das fibras das folhas para artesanato e da planta com propósitos ornamentais.
Rivas (2005) sugeriu a implementação de planos de manejo dos butiazais remanescentes
no Uruguai, incentivando a elaboração de produtos derivados do butiazeiro, defendendo o
uso do butiá por moradores locais como parte de uma estratégia de conservação da
biodiversidade.
Os palmares de Castillos, no Uruguai, se encontram ameaçados pela ausência de
regeneração (RIVAS, 2013). As causas desta situação são a pecuária extensiva e a
substituição do campo natural pela agricultura. Os palmares brasileiros se encontram na
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mesma situação, em decadência devido à pecuária, às monoculturas e à expansão das
áreas urbanas.
Para permitir o uso sustentável dos butiazais, é importante o desenvolvimento de
pesquisas que contribuam para o conhecimento sobre a espécie. Neste contexto, existe a
necessidade de ampliar a compreensão sobre a reprodução da espécie, de forma
complementar aos trabalhos de Morel (2006) e Schwartz (2008), estudando a morfologia e
a biologia floral, abrangendo todas as fases da vida da flor, desde a abertura até a
fecundação. A descrição da morfologia e o estudo da biologia floral associados aos
mecanismos reprodutivos das espécies vegetais são de fundamental importância
para subsidiar a condução de programas de melhoramento genético de plantas e de
conservação de recursos genéticos, pois auxiliam na definição de métodos mais
apropriados a serem usados (FERREIRA et al., 2004).
Este trabalho foi desenvolvido com o objetivo de caracterizar a morfologia
floral e avaliar a biologia floral de B. odorata.

3.2 Material e Métodos

A caracterização da morfologia floral e avaliação da biologia floral e
reprodutiva de Butia odorata foi realizada com base em atividades executadas no
Uruguai e no Brasil, nos anos de 2012 e 2013, conforme descrito a seguir.

3.2.1 Atividades realizadas no Uruguai

Nas margens da Ruta 15, rodovia que liga as cidades de La Paloma e Rocha,
no Departamento de Rocha, Uruguai, foram selecionadas dez plantas de B. odorata
com baixa estatura (inferior a dois metros), de modo a permitir contato com as
inflorescências e possibilitar avaliação mais precisa (Figura 1). A idade de cada
planta foi estimada de acordo com Geymonat e Rocha (2009), pela contagem das
cicatrizes de pecíolos foliares existentes no estipe. Essas plantas foram localizadas
geograficamente com auxílio de GPS (Global Positioning System), sendo possível
identificar as coordenadas geográficas, longitude e latitude (Tabela 1).
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Figura 1 – Butia odorata às margens da Ruta 15, rodovia que liga as cidades de La Paloma e Rocha,
Departamento de Rocha, Uruguai. Foto: Marina de Magalhães da Fonseca
Tabela 1 – Idade estimada das plantas e coordenadas geográficas, longitude e latitude das dez
plantas estudadas, localizadas com o auxílio de GPS (Global Positioning System), em La Paloma,
Departamento de Rocha, Uruguai.

Planta

Idade estimada

Latitude

Longitude

P01

20 anos

32° 23’ 002’’

53° 08’ 310’’

P02

18 anos

32° 23’ 009’’

53° 08’ 290’’

P03

19 anos

32° 22’ 985’’

53° 08’ 278’’

P04

25 anos

32° 22’ 983’’

53° 08’ 302’’

P05

9 anos

32° 23’ 014’’

53° 08’ 297’’

P06

8 anos

32° 23’ 014’’

53° 08’ 300’’

P07

22 anos

32° 23’ 008’’

53° 08’ 295’’

P08

9 anos

32° 23’ 011’’

53° 08’ 295’’

P09

13 anos

32° 23’ 011’’

53° 08’ 286’’

P10

15 anos

32° 23’ 011’’

53° 08’ 321’’
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Foram realizadas as seguintes avaliações:
a) período de antese: nas 10 plantas, em 3 inflorescências de cada planta.
b) número de flores: nas 10 plantas, em 9 ráquilas de cada planta, 3 da
porção basal, 3 da mediana e 3 da apical.
c) coloração de flores e ráquilas: nas 10 plantas, em 9 ráquilas de cada
planta, 3 de cada porção da inflorescência.
d) morfologia floral: em 2 plantas, utilizando 36 flores, 18 masculinas e 18
femininas, sendo 6 flores (3 masculinas e 3 femininas)

da porção basal, 6 da

mediana e 6 da apical.
e) morfometria floral: em 3 plantas, utilizando 10 flores masculinas e 10
femininas de cada planta.

O desenvolvimento de três inflorescências de cada uma das dez plantas
selecionadas foi acompanhado desde o rompimento da espata até a fecundação das
flores femininas, possibilitando identificar o período de antese masculina e feminina
(Figura 2). As avaliações nas plantas estenderam-se de novembro de 2012 a março
de 2013 e as análises foram realizadas no Centro Universitario Región Este (CURE),
extensão da Universidad de la República (UDELAR).
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a

c

b

d

e

Figura 2 – Desenvolvimento da inflorescência de Butia odorata: a – espata fechada, b – rompimento
da espata liberando a inflorescência, c – flores masculinas em antese, d – flores femininas em antese,
e – flores femininas fecundadas, início da formação de frutos. La Paloma, Rocha, Uruguai. Fotos:
Marina de Magalhães da Fonseca
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Foi estimado o número de flores por inflorescência, nas dez plantas
observadas, com a metodologia utilizada por Schwartz (2008). Foram avaliadas as
inflorescências de dez plantas, as quais foram coletadas no dia de abertura da
espata, quando todas as flores ainda estavam fixas nas ráquilas. Inicialmente, foi
verificado o número de ráquilas da inflorescência em uma inflorescência por planta.
A seguir, foram contadas as flores femininas e masculinas de nove ráquilas
provenientes de diferentes partes da inflorescência: três ráquilas da porção basal de
inflorescência, três da porção mediana e três da porção apical, as quais foram
escolhidas aleatoriamente.
Foi realizada uma comparação de médias, utilizando o teste de Duncan, a 5%
de probabilidade de erro, com auxílio

do

programa computacional SAS

(STATISTICAL ANALYSIS SYSTEM, 2002). As variáveis analisadas foram número
de flores masculinas e de flores femininas nas diferentes porções da inflorescência,
número estimado de flores, relação entre flores masculinas e flores femininas e
comprimento

das

ráquilas.

O

delineamento

experimental

foi

inteiramente

casualizado, num fatorial 10 x 3 (plantas x porções da inflorescência), com 3
repetições, e os resultados submetidos à análise de variância.
As flores e ráquilas, coletadas no dia de abertura da espata, foram
classificadas quanto à coloração, segundo comparação visual com a Tabela de
cores de Société Française des Chrysanthémistes (1905) (Figura 3).
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Figura 3 – Identificação de cores das ráquilas de Butia odorata segundo a Tabela de cores da
Société Française des Chrysanthémistes (1905). La Paloma, Rocha, Uruguai. Foto: Marina de
Magalhães da Fonseca

Para a caracterização morfológica das flores de B. odorata, foram coletadas
flores pistiladas e estaminadas de duas plantas e armazenadas em FAA, solução
fixadora composta por formaldeído (5 ml), ácido acético glacial (5 ml) e álcool etílico
70% (90 ml), posteriormente foram transferidas para álcool etílico 70%, depois de
serem submetidas a uma lavagem - 24 horas em álcool etílico 100%, 24 horas em
álcool etílico 90% e 24 horas em álcool etílico 80%.
Foram analisadas 36 flores oriundas do Uruguai, 18 de cada uma das duas
plantas, sendo três pistiladas e três estaminadas das três porções da raque (base,
meio e ápice).
A caracterização da morfologia floral foi realizada de acordo com os seguintes
critérios:
a) deiscência das anteras: rimosa, valvar ou poricida;
b) inserção dos filetes na antera: séssil, basefixo ou dorsefixo;
c) inserção dos filetes na flor: epipétalo, receptáculo ou epissépalo;
d) número de carpelos: unicarpelar, bicarpelar ou tricarpelar;
e) número de estames: oligostêmones, isostêmones, diplostêmones ou
polistêmones;
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f) número de lóculos: unilocular, bilocular, trilocular;
g) número de pétalas e sépalas: trímera, tetrâmera ou pentâmera;
h) número de pistilos: sincárpico, apocárpico ou monômero;
i) pedúnculo: pedicelada ou séssil;
j) posição do ovário: súpero, ínfero ou semi-ínfero;
k) presença de verticilos de proteção: diclamídia, monoclamídia ou aclamídia;
l) simetria floral: actinomorfa, zigomorfa ou assimétrica;
m)soldadura da corola: gamopétala ou dialipétala;
n) soldadura do cálice: gamossépalo ou dialissépalo;
o) tamanho relativo dos estames: isodínamos, didínamos, tetradínamos,
heterodínamo;
p) tipo de flor: hipógina, perígina ou epígena.

A morfometria foi realizada com 60 flores, sendo 30 femininas e 30
masculinas. Para isso foram utilizadas dez flores em antese de três plantas. Nas
flores femininas foi medido o comprimento e a largura da flor, das sépalas, pétalas e
do pistilo. Nas flores masculinas foi medida a circunferência da flor aberta, o
comprimento e a largura das sépalas, pétalas e do pistilódio, o comprimento dos
estames, anteras e filetes. As medições foram feitas com auxílio de paquímetro
digital.

3.2.2 Atividades realizadas no Brasil

De forma complementar, no Jardim Botânico de Porto Alegre, um órgão da
Fundação Zoobotânica do Rio Grande do Sul, no período de 28 de outubro a 13 de
setembro de 2013, também foram selecionadas três plantas de B. odorata.
Foram realizadas as seguintes avaliações:
a) morfologia floral: em 3 plantas, com seleção de flores ao acaso, para
confirmar os dados obtidos no Uruguai.
b) longevidade das flores masculinas: em 3 plantas, com 3 ráquilas de cada
planta.
c) morfometria floral: em 3 plantas, utilizando 10 flores masculinas e 10
femininas de cada planta.
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As três plantas foram submetidas à caracterização da morfologia floral, para
fins de comparação com as do Uruguai. Para verificar a longevidade das flores
estaminadas, três ráquilas de três plantas foram protegidas por capas de voal
medindo 5cm x 75cm e 5cm x 50cm (de acordo com o tamanho das ráquilas). Foram
marcadas as flores em antese utilizando cola colorida. Essas flores foram
observadas diariamente até sua senescência e queda.
A morfometria foi realizada com 60 flores, sendo 30 femininas e 30
masculinas. Para isso foram utilizadas dez flores em antese de três plantas. Nas
flores femininas foi medido o comprimento e a largura da flor, das sépalas, pétalas e
do pistilo. Nas flores masculinas foi medida a circunferência da flor aberta, o
comprimento e a largura das sépalas, pétalas e do pistilódio, o comprimento dos
estames, anteras e filetes. As medições foram feitas com auxílio de paquímetro
digital.

3.3 Resultados e Discussão

Foi verificado que as flores de B. odorata estavam reunidas em
inflorescências emitidas entre as axilas das folhas (Figura 4), sendo protegidas por
uma bráctea peduncular (espata) até o momento de sua abertura (floração). A raque
das inflorescências, medindo 90 a 146 cm de comprimento, apresentou ramificação
ao nível de primeira ordem, ou seja, com ráquilas, contendo 78 a 158 ráquilas. As
ráquilas da parte basal mediram de 37 a 94 cm, as da parte mediana de 26 a 71 cm
e as da parte apical de 16,5 a 46,5 cm de comprimento. A coloração apresentada
pelas ráquilas avaliadas foi verde claro, creme ou lilás, independente da cor
apresentada pelas flores.
Esse resultado coincide com as afirmações de Morel (2006) sobre o
desenvolvimento das inflorescências nas axilas das folhas, a cobertura da
inflorescência pela espata até sua maturação, o início da antese masculina e as
medidas das ráquilas variando conforme a posição na raque. Porém, no presente
trabalho foram encontradas amplitudes maiores para as medidas das ráquilas do
que aquelas citadas por aquela autora nos butiazais de Castillos, no Uruguai, (20,6
cm a 83,5 cm), demonstrando diferenças dos padrões encontrados. Ao avaliar
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butiazeiros da mesma espécie em Santa Vitória do Palmar, no Rio Grande do Sul,
Schwartz et al. (2010) citaram dados semelhantes aos aqui mencionados, com a
raque medindo em torno de 108 cm de comprimento e o número médio de ráquilas
de cerca de 140.
Ao avaliar outra espécie de butiá, Butia capitata (Mart) Becc., no município de
Montes Claros, em Minas Gerais, Fonseca et al. (2007), observaram valores
menores tanto para número de ráquilas por inflorescência (de 48 a 127 ráquilas por
inflorescência) como para comprimento de ráquila (mínimo de 6 e máximo de 33).

Figura 4 – Indivíduo jovem de Butia odorata com inflorescências emitidas entre as axilas das folhas.
La Paloma, Rocha, Uruguai. Foto: Marina de Magalhães da Fonseca

Foram observadas apenas flores unissexuais, hipóginas, actinomorfas,
diclamídeas e sésseis, com menor número de flores pistiladas do que estaminadas.
As flores masculinas se distribuíam por toda a ráquila, com maior concentração do
meio para o ápice. Por sua vez, as flores femininas estavam presentes apenas
desde a base até a porção mediana da ráquila, formando tríades, onde cada flor
feminina era ladeada por duas flores masculinas. Essas tríades se distribuíam de
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forma espiralada desde a base até a porção mediana da ráquila (Figura 5). Morel
(2006) também descreveu as flores como sésseis e unissexuadas, organizadas em
tríades, dispostas em forma espiralada sobre os eixos das ráquilas, sendo
interrompida no ápice, onde apresentavam unicamente flores masculinas.

a

b
Figura 5 – Flores de Butia odorata: a - tríade formada por uma flor feminina ladeada por duas flores
masculinas (La Paloma, Rocha, Uruguai), b – disposição das flores na ráquila (Pelotas, RS, Brasil).
Fotos: Marina de Magalhães da Fonseca e Paulo Lanzetta

Foi observado que as flores femininas apresentavam formato ovóide, com
6,64 a 7,61 mm de comprimento por 5,85 a 7,44 mm de largura, contendo três
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sépalas e três pétalas, mais ou menos triangulares, não concrescentes, com
prefloração coclear, as sépalas com 4,42 a 6,03 x 5,93 a 7,86 mm e as pétalas com
4,30 a 5,71 x 4,86 a 7,34 mm. O gineceu era sincárpico, com 4,29 a 5,12 x 5,44 a
7,22 mm, tricarpelar e trilocular, óvulo anátropo, apresentando um disco proveniente
da união dos estaminódios em formato de coroa envolvendo o pistilo na base (Figura
6). A liberação de néctar só ocorreu durante a antese, como atrativo e recompensa
para os insetos polinizadores. As pétalas apresentaram cor violeta no ápice com
base variando de verde a amarelo-creme, sendo o pistilo amarelo-creme. Os
verticilos vegetativos, tépalas, persistiram no fruto.

a

b

Figura 6 – Flores femininas de Butia odorata: a - formato ovóide, coloração violeta no ápice, com
base amarelo (Pelotas, RS, Brasil), b – pistilo envolvido na base por um disco com formato de coroa
(Porto Alegre, RS, Brasil). Fotos: Paulo Lanzetta e Rosana Farias Singer

As flores masculinas apresentaram formato lanceolado, com 6,91 a 10,96 mm
de circunferência em antese, três sépalas e três pétalas triangulares, não
concrescentes, sépalas com 2,15 a 3,55 mm de comprimento por 0,62 a 1,43 mm de
largura e pétalas com 4,64 a 6,37 x 1,53 a 2,55 mm, com prefloração valvar.
Apresentaram seis estames isodínamos inseridos no receptáculo, medindo 3,885,11 mm de comprimento, anteras com 3 a 4,68 mm, dorsefixas e com deiscência
rimosa, filetes com 3,01 a 4,72 mm e pistilódio com 0,91 a 2,55 mm de comprimento.
Foram observados nectários no receptáculo, com liberação de néctar durante a
antese. As sépalas e pétalas apresentaram a mesma coloração, que variou do
amarelo-creme, lilás a

violeta. Após sua abertura, as flores masculinas

permaneceram apenas um dia na inflorescência, e depois disso se desprenderam da
planta (Figura 7).
Os dados sobre a morfologia das flores femininas e masculinas, acima
apresentados, concordaram com os encontrados por Morel (2006). A única
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divergência foi quanto à prefloração, que a autora afirmou ser do tipo imbricada
(coclear) tanto para as flores femininas como para as masculinas, enquanto que no
presente trabalho apenas as femininas foram desse tipo, com as masculinas
apresentando prefloração valvar. Isso pode ser explicado devido à presença de
variabilidade genética na amostra reduzida que foi avaliada em ambos os trabalhos,
uma vez que Morel (2006) avaliou oito plantas e no presente trabalho foram
avaliados cinco indivíduos.

a

b

Figura 7 – Flores masculinas de Butia odorata: a – flores fechadas com formato lanceolado,
coloração púrpura (Pelotas, RS, Brasil), b – flor de coloração amarela em antese, mostrando os seis
estames, anteras dorsefixas e pistilódio (Porto Alegre, RS, Brasil). Fotos: Paulo Lanzetta e Rosana
Farias Singer

Não foi detectado um padrão de abertura das flores, uma vez que a mesma
ocorreu independentemente da posição na inflorescência, tanto para as flores
femininas quanto para as masculinas.
Foi verificada a ocorrência de protandria, com a abertura das flores
masculinas antes das femininas, as quais só ficaram receptivas após um espaço
temporal de um a cinco dias depois que todas as flores masculinas da inflorescência
haviam caído. A antese masculina iniciou ao abrir a espata e teve duração de 6 a 11
dias, enquanto que a antese feminina durou de 4 a 6 dias. Na mesma planta, mas
em diferentes inflorescências, houve coincidência na antese de flores masculinas e
femininas. O número de inflorescências por planta variou de 2 a 7.
Esses resultados reforçam as observações de Morel (2006), que definiu três
fases de floração, separadas temporalmente: floração masculina, floração feminina e
uma separação temporal entre elas. Aquela autora também observou superposição
de floração masculina e feminina na mesma planta, porém em diferentes
inflorescências.
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Para todas as variáveis estudadas a análise de variância evidenciou a
existência de efeito significativo para os fatores principais, planta e inflorescência,
assim como para a interação planta x inflorescência (Tabela 2). Essa interação
indicou que o número de flores masculinas por ráquila, o número de flores femininas
por ráquila, o número total de flores por ráquila, a proporção de flores masculinas e
femininas na ráquila e o comprimento de ráquila foram influenciados pela interação
do genótipo com a porção da inflorescência analisada.
Tabela 2 - Análise de variância para os fatores planta, inflorescência e a interação entre planta e
inflorescência para as variáveis número de flores masculinas por ráquila, número de flores femininas
por ráquila, número total de flores por ráquila, proporção de flores masculinas e femininas na ráquila e
comprimento de ráquila. La Paloma, Rocha, Uruguai.

Variável
Número de flores
masculinas por
ráquila
Número de flores
femininas por
ráquila
Número total de
flores por ráquila
Proporção de
flores masculinas
e femininas na
ráquila
Comprimento de
ráquila

Causa da variação
Planta
Inflorescência
Planta*Inflorescência
Planta
Inflorescência
Planta*Inflorescência
Planta
Inflorescência
Planta*Inflorescência
Planta

GL
9
2
18
9
2
18
9
2
18
9

QM
92231,44**
54026,41**
2149,11**
732,56**
3265,34**
146,31**
100752,82**
82936,43**
3045,74**
481,74**

Inflorescência

2

Planta*Inflorescência
Planta
Inflorescência
Planta*Inflorescência

18
9
2
18

1488,92**
94,35*
1083,68**
10136,46**
75,96**

F
CV %
186,55
109,27 9,90
4,35
36,81
164,09 22,20
7,35
177,09
145,78 9,75
5,35
11,45
35,39 41,66
2,24
54,48
509,56
3,82

9,65

** Valores significativos a 5% de probabilidade de erro pelo teste de Duncan.
GL= graus de liberdade.
QM= quadrado médio.

Nas 90 ráquilas avaliadas (Tabelas 3 e 4), o número médio de flores
femininas por ráquila foi de 20,09 (com mínimo de 2 e máximo de 68), e o de flores
masculinas foi 224,51 (com mínimo de 75 e máximo de 466). Esses números são
bastante superiores aos observados em B. capitata, por Fonseca et al. (2007), que,
avaliaram 80 ráquilas, relataram uma média de 5,78 flores femininas (com mínimo
de 1 e máximo de 21) e 117,86 flores masculinas (com mínimo de 71 e máximo de
171) por ráquila.
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A porção basal da inflorescência (Tabela 3) apresentou maior número de
flores masculinas, com média de 261,73 flores por ráquila, seguida pelas porções
mediana (233,5 flores por ráquila) e apical (178,3 flores por ráquila). A planta 10 se
destacou por apresentar um maior número de flores masculinas por ráquila em todas
as posições da inflorescência. Em alguns indivíduos (plantas 4, 7, 9 e 10), foi
verificado que o número de flores masculinas por ráquila presentes na parte basal
das inflorescências não diferiu significativamente do número de flores por ráquila na
parte mediana da mesma planta, enquanto que sempre houve diferença significativa
para o número de flores por ráquila presentes na posição apical dentro da mesma
planta. Estes dados concordam com aqueles apresentados por Schwartz (2008),
que encontrou maior número de flores masculinas na parte basal da raque nos
butiazeiros de Santa Vitória Palmar.
Tabela 3 – Médias do número de flores masculinas por ráquila em diferentes plantas e porções da
inflorescência de Butia odorata. La Paloma, Rocha, Uruguai.

Planta
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
Média

Posição da inflorescência
Basal
Mediana
Apical
203,33 EFa
146,33 Eb
101,00 Ec
270,00 Da
258,33 Ca
208,67 Cb
82,00 Ga
91,00 Fa
96,00 Ea
341,67 Ca
287,00 Ca
164,67 Db
227,00 Ea
207,33 Da
123,33 DEb
168,67 Fa
120,67 EFb
99,33 Ec
320,67 Ca
294,67 Ca
209,33 Cb
177,00 Fa
151,67 Eb
130,33 DEb
385,00 Ba
345,67 Ba
291,00 Bb
442,00 Aa
432,33 Aa
359,33 Ab
261,73
233,5
178,3

Média
150,22
245,67
89,67
264,44
185,89
129,56
274,89
153,00
340,56
411,22
224,512

Médias seguidas pela mesma letra maiúscula na linha e minúscula na coluna, não diferem
significativamente entre si pelo teste de Duncan a 5% de probabilidade.

A média das flores femininas por ráquila (Tabela 4) foi maior na porção basal
da inflorescência (30,97 flores femininas por ráquila) do que na mediana (19,13
flores femininas por ráquila) e na apical (10,17 flores femininas por ráquila). Na
porção basal e mediana a planta 4 se destacou das demais, havendo diferença
significativa entre as porções para todas as dez plantas. A planta 2 apresentou o
maior número de flores na porção apical da inflorescência, com média de 22,33
flores femininas.

36

Tabela 4 – Médias do número de flores femininas por ráquila em diferentes plantas e porções da
inflorescência de Butia odorata. La Paloma, Rocha, Uruguai.

Planta
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
Média

Posição da inflorescência
Basal
Mediana
Apical
32,00 CDa
22,33 Cb
14,67 Bc
43,33 Ba
30,00 Bb
22,33 Ab
16,00 FGa
9,97 Eb
7,67 CDb
61,00 Aa
41,00 Ab
7,33 CDc
11,67 Ga
7,67 Ea
7,33 CDa
24,67 DEFa
12,67 DEb
10,33 BCb
27,67 CDEa
16,00 CDEb
6,33 CDc
20,00 EFGa
11,67 Eb
3,67 Dc
37,33 BCa
20,00 CDb
11,33 BCb
36,00 BCa
20,33 CDb
10,67 BCc
30,97
19,13
10,17

Média
23,00
31,89
11,11
36,44
8,89
15,89
16,67
11,78
22,89
22,33
20,089

Médias seguidas pela mesma letra maiúscula na linha e minúscula na coluna, não diferem
significativamente entre si pelo teste de Duncan a 5% de probabilidade.

O número médio de flores masculinas e femininas por ráquila na
inflorescência (Tabela 5) foi de 244,6 flores, variando de 100,78 a 433,56. Com
relação ao número de flores masculinas e femininas por ráquila, a planta 10 se
destacou em todas as porções da inflorescência, havendo diferença significativa
apenas na porção apical. Quanto às porções da inflorescência, a basal apresentou
maior número de flores por ráquila, com média de 292,70 flores, seguida pela
posição mediana (252,63). A porção apical foi a de menor número de flores por
ráquila (188,47).
Tabela 5 – Médias do número de flores masculinas e femininas por ráquila em diferentes plantas e
porções da inflorescência de Butia odorata. La Paloma, Rocha, Uruguai.

Planta
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
Média

Posição da inflorescência
Basal
Mediana
Apical
235,33 DEa
168,67 Eb
115,67 Ec
313,33 Ca
288,33 Ca
231,00 Cb
98,00 Fa
100,67 Fa
103,67 Ea
402,67 Ba
328,00 BCa
172,00 Db
238,67 Da
215,00 Da
130,67 DEb
193,33 Ea
133,33 EFb
109,67 Ec
348,33 Ca
310,67 Cb
215,67 Cc
197,00 DEa
163,33 Eb
134,00 DEc
422,33 Ba
365,67 Bb
302,33 Bc
478,00 Aa
452,67 Aa
370,00 Ab
292,70
252,63
188,47

Média
173,22
277,56
100,78
300,89
194,78
145,44
291,56
164,78
363,44
433,56
244,601

Médias seguidas pela mesma letra maiúscula na linha e minúscula na coluna, não diferem
significativamente entre si pelo teste de Duncan a 5% de probabilidade.
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A média da relação entre flores masculinas e femininas (Tabela 6) foi de
15,57:1, variando de 38,02:1 a 5,14:1. A porção apical apresentou a maior média de
flores masculinas em relação às femininas (23,24:1), seguida pela porção mediana
(14,07:1) e pela basal (9,40:1). A planta 5 apresentou as maiores médias nas três
porções da inflorescência, entre as porções não houve diferença significativa. Na
porção apical as médias não diferenciaram significativamente as dez plantas. Este
resultado coincidiu com o que foi relatado por Morel (2006) e Schwartz (2008), que
encontraram uma relação entre flores masculinas e femininas de 17,5:1 e 14,83:1,
respectivamente. Em juçara (Euterpe edulis Mart.), Dorneles et al. (2013) relataram
uma proporção de 3 flores masculinas:1 flor feminina (média de 63 masculinas e 19
femininas, n=23 ráquilas).
Tabela 6 – Relação entre flores masculinas e femininas, respectivamente, em diferentes plantas e
porções da inflorescência de Butia odorata. La Paloma, Rocha, Uruguai.

Planta
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
Média

Posição da inflorescência
Basal
Mediana
Apical
6,40:1 DEa
6,59:1 Ea
7,06:1 Ba
6,34:1 DEa
8,78:1 DEa
9,50:1 Ba
5,14:1 Ec
9,43:1 DEb
12,54:1 Ba
5,63:1 Ea
7,22:1 Ea
25,86:1 ABa
19,49:1 Aa
27,57:1 Aa
32,66:1 Aa
6,87:1 DEb
9,53:1 DEa
9,63:1 Ba
11,70:1 BCb
18,87:1 Bb
36,33:1 Aa
9,15:1 CDb
13,34:1 CDb
38,02:1 Aa
10,79:1 BCc
17,41:1 BCb
25,67:1 ABa
12,47:1 Bb
21,92:1 Bb
35,18:1 Aa
9,40:1
14,07:1
23,24:1

Média
6,68:1
8,21:1
9,04:1
12,90:1
26,57:1
8,68:1
22,30:1
20,17:1
17,96:1
23,19:1
15,57:1

Médias seguidas pela mesma letra maiúscula na linha e minúscula na coluna, não diferem
significativamente entre si pelo teste de Duncan a 5% de probabilidade.

O comprimento das ráquilas na porção basal da inflorescência (Tabela 7)
variou de 89,33 a 48,83 cm, na mediana de 61,33 a 28,83 cm e na apical de 43,83 a
16,83 cm, havendo diferença significativa entre todas as plantas estudadas nas três
porções. Para todas as plantas a porção basal apresentou o maior comprimento de
ráquila, diferindo significativamente das outras porções da inflorescência, o que
também foi observado por Schwartz (2008), evidenciando o formato cônico da
inflorescência, com a porção basal apresentando o maior comprimento de ráquila,
seguida da mediana e apical.
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Tabela 7 – Comprimento (cm) de ráquilas em diferentes plantas e porções da inflorescência de Butia
odorata. La Paloma, Rocha, Uruguai.

Planta
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
Média

Posição da inflorescência
Basal
Mediana
Apical
53,60 CDEa
39,17 Deb
21,50 Efc
72,83 Ba
55,00 Abb
36,83 Bc
56,33 Cda
41,83 CDb
28,83 CDc
77,83 Ba
60,83 Ab
26,17 Dec
58,50 Cda
45,50 CDb
20,33 Fc
48,83 Eda
28,83 Fb
18,33 Fc
63,00 Ca
49,17 BCb
32,67 BCc
44,67 Ea
33,00 Efb
16,83 Fc
77,50 Ba
54,50 Abb
29,67 CDc
89,33 Aa
61,33 Ab
43,83 Ac
64,24
46,92
27,50

Média
38,09
54,89
42,33
54,94
41,44
32,00
48,28
31,50
53,89
64,83
46,22

Médias seguidas pela mesma letra maiúscula na linha e minúscula na coluna, não diferem
significativamente entre si pelo teste de Duncan a 5% de probabilidade.

3.4 Conclusão

As flores de Butia odorata são unissexuais, hipóginas, actinomorfas,
diclamídeas e sésseis. As flores masculinas e femininas ocorrem na mesma
inflorescência e possuem formatos distintos, sendo as primeiras muito mais
numerosas do que as segundas.
As flores masculinas estão dispostas por toda a ráquila, com maior
concentração do meio para o ápice, as flores femininas são encontradas do meio
para a base da ráquila, formando tríades com duas masculinas.
O número de flores masculinas e femininas por ráquila, a proporção entre
flores masculinas e femininas, e o comprimento de ráquila dependem do genótipo.
Existe variabilidade genética para cor e tamanho de ráquilas e para cor das
flores em inflorescências de B. odorata. A espécie apresenta mecanismos de
protandria.
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4 CAPÍTULO II

Visitantes florais de Butia odorata

4.1 Introdução

Butia odorata (Barb. Rodr.) Noblick é uma espécie de palmeira conhecida
popularmente por butiazeiro ou butiá. Habita a restinga arbustiva do Rio Grande do
Sul e Uruguai (LORENZI et al., 2010; SOARES; LONGHI, 2011).
O butiá está associado com a cultura local, a interação das pessoas com o
butiá é estabelecida desde a infância, havendo uma relação de afeto e respeito. Dos
butiazeiros são extraídos produtos para confecção de artesanato, além da produção
de diversos tipos de alimentos e bebidas, que em alguns locais são fontes de renda
(BÜTTOW et al., 2009).
As comunidades naturais de palmeiras no Rio Grande do Sul vêm sendo
gradativamente destruídas cedendo lugar à monocultura extensiva ou às pastagens
para o gado. Sofrem, também, com o extrativismo predatório e consumo de suas
flores e frutos por bovinos e equinos, limitando o estabelecimento de bancos de
sementes, colocando assim os palmares em perigo de extinção (ROSSATO;
BARBIERI, 2007; RIBEIRO et al., 2011). Portanto, estudos a respeito da polinização
e sobre os visitantes florais dessas plantas são necessários como forma de
contribuir para programas de conservação e de melhoramento genético. Insetos e
plantas estão intimamente associados. Alguns insetos são vitalmente importantes
para muitas plantas, assistindo na sua reprodução, através da polinização.
Seguramente, o grupo de polinizadores com maior importância são os insetos e
acredita-se que dois terços das angiospermas atuais são dependentes deste grupo
para sua polinização. Insetos são bastante móveis (especialmente os alados) e seus
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sentidos apurados podem reconhecer formas, cores e aromas com grande distinção
(GONÇALVES; LORENZI, 2011).
O campo da ecologia da polinização, no entanto, inclui todos os processos
ecológicos que intervêm na reprodução de uma planta, desde a produção de flores
até a fecundação dos óvulos (MURCIA, 2002).
Um dos aspectos de maior sucesso na diversificação das plantas foi sua
associação com os animais, principalmente os insetos, o que permitiu o surgimento
de uma gama enorme de estratégias de adaptações. A maioria das plantas coevoluiu com seus polinizadores e como resultado suas flores apresentam
adaptações específicas a um determinado agente polinizador (GONÇALVES;
LORENZ, 2011). A forma, o tamanho, a cor, o odor e o horário de abertura (antese)
são parâmetros florais que têm sido utilizados nos estudos ao nível de comunidade,
por revelarem importantes implicações, não apenas na relação inseto-planta, mas
também por influenciar no sucesso reprodutivo da planta (BARBOSA, 1997).
A biodiversidade, ou diversidade biológica, reflete o número e variedade de
organismos vivos resultantes da evolução da vida na Terra, assim como a
variabilidade genética destes e as inter-relações, nas quais a existência de uma
espécie afeta diretamente muitas outras. A diversidade biológica depende de uma
complexa relação entre diversos fatores, bióticos e abióticos (MMA, 2000).
Neste contexto o presente trabalho teve como objetivo identificar os insetos
visitantes e suas relações com as flores de B. odorata.

4.2 Material e Métodos

A primeira etapa desse trabalho foi realizada em La Paloma, Departamento
de Rocha, Uruguai e a segunda etapa no Jardim Botânico de Porto Alegre, vinculado
à Fundação Zoobotânica, Porto Alegre, Rio Grande do Sul, durante os anos de 2012
e 2013.
Na primeira etapa foram selecionadas dez plantas de B. odorata nas margens
da Ruta 15, estrada que liga as cidades de La Paloma e Rocha, no Departamento de
Rocha. O requisito para seleção das plantas foi a baixa estatura – inferior a dois
metros – possibilitando contato com as inflorescências e visualização dos insetos
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visitantes. Essas plantas foram localizadas geograficamente, através de GPS
(Global Positioning System) (Tabela 1), sendo possível identificar as coordenadas
geográficas, longitude e latitude.
Tabela 1 – Coordenadas geográficas, longitude e latitude das dez plantas estudadas, localizadas
através de GPS (Global Positioning System). La Paloma, Rocha, Uruguai.

Planta

Latitude

Longitude

P01

32° 23’ 002’’

53° 08’ 310’’

P02

32° 23’ 009’’

53° 08’ 290’’

P03

32° 22’ 985’’

53° 08’ 278’’

P04

32° 22’ 983’’

53° 08’ 302’’

P05

32° 23’ 014’’

53° 08’ 297’’

P06

32° 23’ 014’’

53° 08’ 300’’

P07

32° 23’ 008’’

53° 08’ 295’’

P08

32° 23’ 011’’

53° 08’ 295’’

P09

32° 23’ 011’’

53° 08’ 286’’

P10

32° 23’ 011’’

53° 08’ 321’’

As avaliações no Uruguai foram realizadas de novembro de 2012 a março de
2013, abrangendo todas as etapas, desde a seleção das plantas, observação,
coleta, classificação e montagem dos insetos. Essas duas últimas etapas foram
realizadas no Centro Universitario Región Este (CURE), extensão da Universidad de
la República (UDELAR).
Os visitantes florais foram observados diariamente em horários variados da
manhã e tarde, durante o período de desenvolvimento das inflorescências, desde a
abertura

da

espata

até

a

fecundação

das

flores

femininas,

totalizando

aproximadamente 60 horas de observação.
Os

insetos

foram

capturados

através

de

armadilhas,

presas

nas

inflorescências, feitas de garrafas PET (politereftalato de etileno) transparentes
cortadas ao meio, contendo água e algumas gotas de detergente, o qual quebra a
tensão superficial da água, fazendo com que os insetos não consigam sair da
armadilha (Figura 1).
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Figura 1 – Armadilhas de garrafa PET para coleta de insetos, presas nas inflorescências de Butia
odorata. La Paloma, Rocha, Uruguai. Foto: Marina de Magalhães da Fonseca

As armadilhas eram monitoradas uma vez ao dia, transferiam-se os insetos
para recipientes onde eram armazenados e trocava-se a mistura de água e
detergente. Os insetos passaram por uma triagem onde foram separados por
espécie, identificados por números e contabilizados.
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Foi calculada a frequência de indivíduos de uma espécie com relação ao total
de insetos coletados, considerando os insetos que visitaram as flores durante a
antese masculina e a feminina, separadamente, e o total, conforme metodologia de
Silveira Neto et al. (1976).
A determinação taxonômica dos insetos foi realizada na Universidade Federal
de Pelotas (UFPel) pelo Dr. Paulo Roberto Bunde, que identificou os insetos da
ordem Diptera, e pelo Dr. Eduardo José Ely e Silva, que identificou as espécies de
outras ordens.
Outras observações foram realizadas no Jardim Botânico de Porto Alegre, um
órgão da Fundação Zoobotânica do Rio Grande do Sul, no período de 28 de outubro
a 13 de setembro de 2013. Os visitantes foram observados ao longo do dia em
diferentes horários, totalizando aproximadamente 30 horas de observação para
flores masculinas e 30 horas para flores femininas. Alguns insetos foram coletados
para identificação. O comportamento de visita e a frequência dos visitantes foram
avaliados através de observações focais diurnas, com duração variável, em
inflorescências nas fases pistiladas e estaminadas de três indivíduos.

4.3 Resultados e Discussão

Os insetos iniciavam a visitação desde o início da floração (Figura 2). A
visitação era reduzida durante a separação temporal entre a antese masculina e a
feminina, porém voltava com intensidade ao abrirem as flores femininas.
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Figura 2 – Presença de insetos durante as fases fenológicas masculina e feminina nas
inflorescências de Butia odorata. La Paloma, Rocha, Uruguai. Fotos: Marina de Magalhães da
Fonseca
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Foi observado que a oferta de recursos florais pelas plantas, como néctar e
pólen, atraiu uma vasta diversidade de visitantes. Morel (2006) também constatou
que os insetos visitavam as flores de B. odorata em busca de néctar, pólen e partes
florais.
Insetos pertencentes a quatro ordens distintas foram observados visitando as
flores de B. odorata: Coleoptera (besouros), Diptera (moscas e mosquitos),
Hemiptera (percevejos) e Hymenoptera (abelhas, vespas e formigas). Foram
coletados 2.584 indivíduos dessas ordens. A Figura 3 ilustra a representatividade de
visitantes das quatro ordens observadas durante todas as fases da inflorescência.
Foi verificado que a ordem Hymenoptera teve maior número de indivíduos, seguida
das ordens Coleoptera, Diptera e Hemiptera, a qual teve apenas um indivíduo
coletado.

Figura 3 – Percentual de visitas de insetos das quatro ordens coletadas em inflorescências de Butia
odorata. La Paloma, Rocha, Uruguai.

Os insetos das ordens que visitam as flores de B. odorata são frequentes
também em outras palmeiras. Em acuri (Attalea phalerata Mart. ex Spreng) e tucum
(Bactris glaucescens Drude), no Bioma Pantanal, os insetos da ordem Coleoptera
foram os visitantes florais mais frequentes, totalizando 77,40% das espécies,
seguidos pelas ordens Hymenoptera (18,27%) e 4,33% de outras ordens menos
expressivas (FAVA, 2010). Muniz (2012) relatou que insetos das ordens Coleoptera,
Diptera e Hymenoptera visitam as flores de juçara (Euterpe edulis Martius), no
Bioma Mata Atlântica.
As diversas espécies de Diptera buscavam néctar tanto nas flores masculinas
quanto nas femininas. Os insetos da ordem Hymenoptera, além de buscar néctar,
também coletavam pólen, retendo grande quantidade de grãos de pólen no corpo.
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Já os Coleoptera utilizavam a inflorescência como abrigo, alimentando-se de néctar
e depositando seus ovos nas flores, onde se desenvolviam suas larvas. Foram
observadas várias larvas da família Curculionidae desenvolvendo-se no interior de
flores masculinas fechadas, alimentando-se dos verticilos reprodutivos.
As Figuras 4a e 4b apresentam a porcentagem dos visitantes florais nos
períodos de antese masculina e feminina, respectivamente. Na Figura 4a os insetos
das ordens Hymenoptera e Coleoptera foram os mais coletados e não houve
presença de insetos da ordem Hemiptera. Na Figura 4b os visitantes da ordem
Hymenoptera foram muito mais numerosos do que os das outras ordens.
a

b

Figura 4 – Percentual de visitas dos insetos das ordens Coleoptera, Diptera, Hymenoptera e
Hemiptera durante a floração de Butia odorata: a – antese das flores masculinas, b - antese das flores
femininas. La Paloma, Rocha, Uruguai.

As ordens Hymenoptera e Diptera tiveram maior número de espécies
visitantes, com 24 e 12 espécies respectivamente. Apenas seis espécies da ordem
Coleoptera e um da ordem Hemiptera visitaram as flores no período de avaliação.
Esses resultados concordam com as observações de Morel (2006), que relatou uma
maior frequência de Hymenoptera, Diptera e Coleoptera.
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Os insetos da ordem Hymenoptera (Tabela. 2) foram os mais encontrados
nas flores de B. odorata, sendo mais frequentes durante a antese feminina. A família
Tiphiidae foi a mais expressiva entre os Hymenoptera (Figura 5).

Figura 5 – Macho e fêmea do inseto mais frequente da ordem Hymenoptera nas coletas realizadas
com armadilhas nas inflorescências de Butia odorata. Espécie não identificada, família Tiphiidae.
Pelotas, RS, Brasil. Foto: Paulo Lanzetta.

Dentre os Diptera (Tabela. 3), a espécie Lucilia eximia (Wiedemann, 181)
(Figura 6) teve maior incidência, com maior presença durante a antese feminina, ao
contrário dos demais que apresentaram maior incidência na antese masculina.
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Figura 6 – Inseto mais frequente da ordem Diptera nas coletas realizadas com armadilhas nas
inflorescências de Butia odorta. Espécie Lucilia eximia (Wiedemann, 181), família Calliphoridae.
Pelotas, RS, Brasil. Foto: Paulo Lanzetta.

A espécie Stator limbatus (Horn, 1873) da ordem Coleoptera (Figura 7)
destacou-se por apresentar maior incidência em relação às outras ordens, fazendose presente tanto na antese masculina quanto na feminina (Tabela. 4).
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Figura 7 – Inseto mais frequente da ordem Coleoptera nas coletas com armadilhas nas
inflorescências de Butia odorata. Espécie Stator limbatus (Horn, 1873), família Chrysomelidae.
Pelotas, RS, Brasil. Foto: Paulo Lanzetta.

A espécie Anchylorhynchus tremolerasi (Hustache, 1937) (Figura 8), da ordem
Coleoptera na Tabela 4, com 113 como número de incidência, apresenta indivíduos
com diferente coloração, um com o corpo todo preto e o outro com manchas laranja.

Figura 8 – Diversidade de cor na espécie Anchylorhynchus tremolerasi (Hustache, 1937) da ordem
Coleoptera. Pelotas, RS, Brasil. Foto: Paulo Lanzetta

A Tabela 5 apresenta a ordem Hemiptera, com um único inseto coletado
pertencente à família Delphacidae, sendo caracterizado como um visitante acidental.
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Tabela 2 – Insetos da ordem Hymenoptera, coletados em armadilhas presas em inflorescências de Butia odorata. La Paloma, Rocha, Uruguai.

Ordem Hymenoptera
Família

Subfamília

Tiphiidae
Apidae
Apidae
Formicidae
Vespidae
Formicidae
Apidae
Vespidae
Formicidae
Formicidae
Formicidae
Vespidae
Apidae
Apidae
Apidae
Sphecidae
Apidae
Formicidae
Formicidae
Formicidae
Evaniidae

n.i.
Colletinae
Halictinae
Fomicinae
Apinae
Formicinae
Formicinae
Megachilinae
Apinae
Apinae
Colletinae
Formicinae
Formicinae
n.i.
n.i.

% = Frequência
n = número de indivíduos coletados
n.i. = não identificado

Espécie

Antese
Masculina
%
n

n.i.
7,84
n.i.
7,31
n.i.
8,97
Pseudomyrmex sp.
7,91
Brachygastra lecheguana (Latreille, 1824) 3,72
Camponotus sp. morfo1
3,79
Apis melifera (Linnaeus, 1758)
11,13
Polybia scutellaris (White, 1841)
2,72
Camponotus rufipes (Fabricius, 1775)
0,60
Linepithema sp.
0,00
Camponotus sp. morfo4
0,27
Polistes sp.
0,20
Megachile sp.
0,07
Xylocopa augusti (Lepeletier, 1841)
0,13
Xylocopa sp.
0,07
Sceliphron sp.
0,07
n.i.
0,07
Camponotus sp. Morfo 3
0,00
Camponotus sp. Morfo 2
0,00
n.i.
0,00
n.i.
0,00

118
110
135
119
56
57
30
41
9
0
4
3
1
2
1
1
1
0
0
0
0

Antese
Feminina
%
n
33,27
9,45
4,08
3,24
6,49
3,71
5,00
0,93
0,09
0,56
0,09
0,19
0,19
0,00
0,00
0,00
0,00
0,09
0,09
0,09
0,09

359
102
44
35
70
40
54
10
1
6
1
2
2
0
0
0
0
1
1
1
1

Total
%

n

18,46
8,20
6,93
5,96
4,88
3,75
3,25
1,97
0,39
0,23
0,19
0,19
0,12
0,08
0,04
0,04
0,04
0,04
0,04
0,04
0,04

477
212
179
154
126
97
84
51
10
6
5
5
3
2
1
1
1
1
1
1
1
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Tabela 3 – Insetos da ordem Diptera, coletados em armadilhas presas em inflorescências de Butia odorata. La Paloma, Rocha, Uruguai.

Ordem Diptera
Subordem

Infraordem

Família

Espécie

Calliphoridae
Lucilia eximia (Wiedemann, 1819)
Sarcophagidae
n.i.
Calliphoridae
Cochliomyia macellaria (Fabricius, 1775)
Bibionidae
n.i.
Sarcophagidae
Oxysarcodexia sp.
n.i.
Fanniidae
n.i.
Calliphoridae
n.i.
Dolichopodidae
Calliphoridae Chloroprocta idiodea (Robineau-Desvoidy, 1830)
Muscidae
Neomuscina sp.
Anthomyiidae
n.i.
Syrphidae
Syrphus phaeostigma (Wiedemann, 1830)
n.i.
Nematocera Bibionomorpha
N.I.
n.i.
Chironomidae
% = Frequencia
n = número de indivíduos coletados
n.i. = não identificado

Antese
Masculina

Antese
Feminina

Total

%

n

%

n

%

n

1,40
2,92
3,06
2,26
1,33
0,86
0,00
0,13
0,07
0,07
0,07
0,07
0,07
0,00

21
44
46
34
20
13
0
2
1
1
1
1
1
0

6,49
1,58
0,56
0,19
1,20
1,48
0,65
0,09
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,09

70
17
6
2
13
16
7
1
0
0
0
0
0
1

3,52
2,36
2,01
1,39
1,28
1,12
0,27
0,12
0,04
0,04
0,04
0,04
0,04
0,04

91
61
52
36
33
29
7
3
1
1
1
1
1
1
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Tabela 4 – Insetos da ordem Coleoptera, coletados em armadilhas presas em inflorescências de
Butia odorata. La Paloma, Rocha, Uruguai.

Ordem Coleoptera
Antese
Antese
Família
Espécie
Total
Masculina Feminina
%
n
%
n
%
n
Chrysomelidae Stator limbatus (Horn, 1873) 31,56 475 10,19 110 22,64 585
Anchylorhynchus tremolerasi
Curculionidae
5,65 85 2,59 28 4,37 113
(Hustache, 1937)
Nitidulidae
n.i.
3,52 53 5,38 58 4,30 111
n.i.
Curculionidae
0,07
1
0,46
5
0,23
6
n.i.
Staphylinidae
0,07
1
0,19
2
0,12
3
n.i.
Scarabaeidae
0,00
0
0,19
2
0,08
2
% = Frequencia
n = número de indivíduos coletados
n.i. = não identificado

Tabela 5 – Insetos da ordem Hemiptera, coletados em armadilhas presas em inflorescências de Butia
odorata. La Paloma, Rocha, Uruguai.

Família
Delphacidae

Ordem Hemiptera
Antese Masculina
Antese Feminina
%
n
%
n
0
0
0,09
1

Total
%
0,04

n
1

% = Frequencia
n = número de indivíduos coletados

Foram observadas diferenças entre o período de visitação dos insetos às
inflorescência de B. odorata em La Paloma e em Porto Alegre. La Paloma é uma
cidade litorânea, banhada pelo Oceano Atlântico. Pela proximidade com o mar
apresenta ventos fortes e temperaturas mais baixas do que em Porto Alegre. O local
em que as plantas se encontram, na beira da estrada, é afastado de construções,
propiciando maior circulação do vento. As visitações dos insetos foram mais
intensas de 9 horas a 16 horas, provavelmente, por ser um período do dia em que a
temperatura estava mais elevada e os ventos mais amenos. Já o Jardim Botânico de
Porto Alegre situa-se em plena área urbana de uma cidade com mais de um milhão
de habitantes, e com um microclima diferente, com temperaturas mais elevadas e
ventos mais amenos, as visitações começavam antes das 8 horas, se estendendo
além das 17 horas.
A intensidade das visitações dos insetos variou conforme o clima. Em dias
quentes, ensolarados e com vento ameno as visitas foram mais intensas, porém, em
dias onde as temperaturas eram muito elevadas, as visitações eram menos

53

frequentes no período entre 11 horas e 13 horas. Em dias chuvosos e com
temperaturas mais baixas a visitação foi menos intensa, apresentando maior
frequência nos períodos mais quentes do dia.

4.4 Conclusões

Uma grande diversidade de espécies de insetos das ordens Hymenoptera,
Coleoptera e Diptera visitam as inflorescências de Butia odorata. Durante a antese
masculina, as ordens Hymenoptera e Coleoptera são mais frequentes, enquanto que
durante a antese feminina a ordem Hymenoptera se destaca. Os insetos são
atraídos pelos recursos como pólen e néctar disponibilizados pelas flores de Butia
odorata.
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5 CONSIDERAÇÕES FINAIS

Os resultados obtidos nesta dissertação contribuem para avanços do
conhecimento da reprodução de Butia odorata.
O capítulo I desta dissertação apresenta a biologia floral de B. odorata. Foram
identificadas as fases de floração, antese masculina e feminina. Foi estimado o
número de flores por inflorescência, flores masculinas, femininas e a relação entre
masculinas e femininas. Identificada a coloração das ráquilas e das flores. As flores
foram caracterizadas quanto à sua morfologia e morfometria. O capítulo II apresenta
os visitantes florais de B. odorata, as ordens de insetos presentes nas
inflorescências, a relação dos insetos com as flores, os recursos florais que coletam
e o período de visitação durante as fases de floração.
Os resultados relacionados à biologia reprodutiva, apresentados nos dois
capítulos da dissertação, servem de alicerce para a preservação de B. odorata, pois
este conhecimento é base para pesquisas no âmbito de recursos genéticos e
melhoramento vegetal, podendo impulsionar novas descobertas no meio científico,
promovendo a popularização do butiá e um aumento de sua utilização.
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