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RESUMO 

O estudo da fenologia reprodutiva auxilia no entendimento dos processos de 

reprodução e regeneração das espécies vegetais; assim como da disponibilidade temporal 

dos recursos alimentares para fauna. No contexto de ambiente urbano, as informações 

obtidas pela fenologia servem também para compreender o estabelecimento de espécies 

não-nativas em um determinado local e, assim, fornecer conhecimentos para um manejo 

adequado. Este trabalho teve por objetivo caracterizar a fenologia reprodutiva da palmeira 

exótica Roystonea oleracea no campus da Universidade Federal Rural do Rio de Janeiro, 

Seropédica, RJ. As observações fenológicas mensais ocorreram de abril de 2016 a março 

de 2017, em 15 indivíduos. A cada vistoria foi verificada a presença de espatas fechadas, 

inflorescências, frutos imaturos e frutos maduros. A distribuição temporal das fenofases 

reprodutivas foi analisada por meio da estatística circular. Para verificar se os dados 

estavam distribuídos de maneira uniforme foi utilizado o teste de Rayleigh (Z). A floração 

aconteceu praticamente ao longo de todo o período analisado (estações seca e úmida), 

porém, foi individualmente curta (1 a 4 meses) e não presente nos meses de outubro e 

novembro de 2016. Frutos imaturos ocorreram por períodos consideravelmente mais 

longos, de 1 a 9 meses por planta. Esses frutos foram observados ao longo de todo o ano, 

sendo mais frequentes de janeiro a março de 2017 (final da estação úmida), com alguns 

meses sem a presença desta fenofase. Frutos maduros foram mais frequentes de maio a 

julho, não sendo observados em setembro e outubro de 2016. O intervalo em que frutos 

maduros ocorreram variou de 1 a 5 meses por planta. Durante todo o estudo, foi observado 

um número máximo de três inflorescências e de seis infrutescências por planta. A 

ocorrência de inflorescências e frutos imaturos ao longo do ano não diferiu de uma 

distribuição uniforme. Frutos maduros estiveram significativamente concentrados em um 

período da estação seca (maio a julho de 2016). A fenologia das palmeiras imperiais no 

campus sugere a existência de sazonalidade para frutos maduros. A continuidade das 

observações fenológicas desta espécie - exótica e já reportada com potencial invasor em 

áreas de Mata Atlântica no sudeste do Brasil - permitirá constatar a ocorrência de padrões 

fenológicos sazonais. Isso, por sua vez, favorecerá a adoção de ações de manejo adequadas 

ao ambiente no qual esta palmeira exótica está estabelecida, especialmente com relação à 

dispersão de propágulos, devido à presença de áreas florestadas no campus e à 

proximidade da Floresta Nacional Mário Xavier. 

Palavras chaves: Arecaceae, espécie exótica, floração, frutificação.   
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ABSTRACT 

The study of reproductive phenology helps to understand the processes of 

reproduction and regeneration of plant species; as well as the temporal availability of food 

resources to the animals. Concerning urban environments, the information obtained by 

phenology also serves to understand the establishment of non-native species in a given 

location and thus provides knowledge for an adequate management. This study aimed to 

characterize the reproductive phenology of the exotic palm Roystonea oleracea in the 

campus of the Universidade Federal Rural do Rio de Janeiro, Seropédica, RJ. Monthly 

phenological observations occurred from April 2016 to March 2017 in 15 individuals. At 

each survey the presence of closed spathes, inflorescences, immature and mature fruits 

were verified. The temporal distribution of reproductive phenophases was performed using 

circular statistics. In order to verify if the data were evenly distributed, the Rayleigh (Z) 

test was used. The flowering occurred almost throughout the complete analyzed period 

(dry and wet seasons), but it was individually short (1 to 4 months) and not present in the 

months of October and November 2016. Immature fruits occurred for considerably longer 

periods, from 1 to 9 months per plant. These fruits were observed throughout the year, 

being more frequent from January to March of 2017 (end of the humid season), with some 

months without the presence of this phenophases. Mature fruits were more frequent from 

May to July and were not observed in September and October 2016. The interval in which 

mature fruits occurred ranged from 1 to 5 months per plant. Throughout the study, a 

maximum number of three inflorescences and six infrutescences per plant were observed. 

The distribution of  inflorescences and immature fruits along the year did not differ 

significantly from an uniform distribution. Mature fruits were significantly concentrated in 

the dry season (May to July 2016). The phenology of the imperial palms in the campus 

suggests a seasonality for mature fruits. The continuity of the phenological observations of 

this species - exotic and already reported with invasive potential in areas of Atlantic Forest 

in southeastern Brazil - will allow to verify the occurrence of seasonal phenological 

patterns. This, by its turn, will favor the adoption of management actions appropriate to the 

environment in which this exotic palm is established, especially in relation to the dispersal 

of propagules, due to the presence of forested areas on campus and in the proximity of the 

Mário Xavier National Forest. 

Key words: Arecaceae, exotic species, flowering, fruiting. 
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1. Introdução 

A fenologia trata do estudo dos eventos biológicos, que acontecem um após o outro 

ao longo do desenvolvimento das plantas. Tais eventos ficam compreendidos dentro de um 

intervalo periódico, sendo exemplos destes a brotação de folhas novas, o florescimento, a 

frutificação, entre outros (LONGHI, 1984). O conhecimento dos padrões fenológicos é 

importante para entender aspectos relacionados ao crescimento, estabelecimento, 

regeneração e reprodução das espécies vegetais (ALMEIDA E ALVES, 2000; TALORA e 

MORELLATO, 2000; VAN SCHAIK et al., 1993). 

Outra aplicação da fenologia é o entendimento de alguns aspectos das interações 

planta-animal Isso por fornecer informações sobre a organização temporal dos recursos 

alimentares ao longo do ano (GALETTI et al., 1999; MORELATTO et al., 2016). Neste 

sentido, um grupo de plantas que se destaca é o das palmeiras (Arecaceae). Indivíduos 

desta família são responsáveis por ofertarem importantes recursos para a fauna. Tais 

recursos se encontram disponíveis por longos períodos de tempo, inclusive em épocas de 

escassez de outros frutos, como é o caso da estação seca (GENINI et al., 2008; PERES, 

1994). 

O Brasil possui 288 espécies de palmeiras nativas, pertencente a 37 gêneros. (Flora 

do Brasil, 2017). Também apresenta um número aproximado deste de espécies que foram 

introduzidas para os mais diversos fins (LORENZI, et al., 2004). Destas, uma que se 

destaca é a palmeira imperial Roystonea oleracea. Esta palmeira alta e imponente foi 

largamente distribuída por várias regiões, por motivos ornamentais. Ela já foi encontrada 

em fase de naturalização em regiões da Guiana, por Henderson e colaboradores em 1995; 

bem como uma espécie invasora no Panamá (SVENNING, 2002). Recentemente tem sido 

verificado seu potencial invasor em áreas de Floresta Atlântica no sudeste do Brasil 

(NASCIMENTO et al., 2013; ZUCARATTO e PIRES, 2014). 

Espécies de palmeiras introduzidas podem se tornar invasores (REJMÁNEKAND e 

RICHARDSON, 2013) e por isso, podem ser observados impactos nas populações de 

espécies nativas. A fenologia de espécies exóticas evidencia maiores variações nos padrões 

de floração, bem como frutificação mais longa quando comparada a de espécies nativas. 

Espécies exóticas podem se tornar invasoras devido à mudanças no ambiente, bem como 

por causa das diferentes estratégias fenológicas entre as espécies (OLIVEIRA et al., 2016).  

Diante disso, existe a necessidade de informações sobre o comportamento fenológico de 

espécies exóticas, uma vez que espécies cujos frutos são dispersos pela avifauna - a 

exemplo de R. oleracea - podem se distribuir rapidamente por diferentes ambientes nas 

suas proximidades.  

Dentre as espécies que são utilizadas na arborização do campus da Universidade 

Federal Rural do Rio de Janeiro, tem-se a palmeira imperial. Ela ocorre, na maioria das 

vezes, em agrupamentos característicos do projeto paisagístico da Universidade. Diante do 

exposto e da insuficiência de trabalhos que descrevam a fenologia de R. oleracea - à 

exceção de Bonadie (1998) que estudou a fenologia de frutificação da espécie em Trindade 

e Tobago, onde a espécie é nativa e ocorre em formações florestais pantanosas - este 

estudo buscou caracterizar a fenologia reprodutiva da palmeira exótica Roystonea oleracea 

no campus da Universidade Federal Rural do Rio de Janeiro. 
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2. Objetivos 

Este estudo teve como objetivo geral caracterizar a fenologia reprodutiva da 

palmeira exótica Roystonea oleracea no campus da Universidade Federal Rural do Rio de 

Janeiro. Como objetivo específico, procurou-se determinar os períodos de floração e de 

frutificação da espécie estudada, verificando a estação do ano em que ocorrem. 

 

3. Revisão da Literatura 

3.1. A família Arecaceae 

A família botânica Arecaceae é uma das maiores em número de espécies dentre as 

angiospermas e é característica dos ambientes tropicais. Nestes ambientes, segundo 

Henderson et al. (1995), ela ocorre quase que exclusivamente em grande diversidade de 

espécies e habitats. Na Floresta Atlântica, por exemplo, as palmeiras nativas ao Brasil 

estão representadas em número de 68 espécies. Na região sudeste e no Rio de Janeiro são, 

respectivamente, 88 e 26 espécies nativas (Arecaceae in Flora do Brasil 2020 em 

construção, 2017). Embora a família seja tropical, sua distribuição abrange também 

ambientes subtropicais, com poucas espécies cuja ocorrência se encontra nas regiões 

temperadas (HENDERSON et. al., 1995).  

As palmeiras são importantes não somente por sua abundância e representatividade 

nos ambientes tropicais, mas, também, por sua utilidade pelo homem e as interações que 

estabelecem com os animais (GALETTI et al., 2006). Diversas espécies da família são 

utilizadas pelo homem na alimentação, no comércio e na produção artesanal (FERREIRA 

et al., 2014). Uma grande variedade de matérias-primas e produtos é obtida a partir das 

palmeiras, como óleos, frutos, palmitos, estipes, folhas, ceras e outros.  As palmeiras 

também são elementos constituintes da arborização de vias. Elas atuam como componentes 

nos projetos paisagísticos, estando presentes em parques e jardins. São muito utilizadas 

para esses fins devido ao seu porte elegante que as distinguem das demais plantas 

(LORENZI, et al., 2004). 

Um dos principais motivos para a introdução de palmeiras exóticas é exatamente 

seu uso para fins paisagísticos e ornamentais. Espécies de palmeiras exóticas - por 

apresentarem diferentes estratégias fenológicas em comparação a outras arbóreas - podem 

vir a tornarem-se invasoras, apresentando maiores taxas de recrutamento em relação às 

arbóreas nativas (DISLICH, 2002; OLIVEIRA et al., 2016). Adicionalmente, a dispersão 

de propágulos das palmeiras exóticas podem afetar populações de vegetação em diferentes 

locais nas suas proximidades.  

Por frutificarem praticamente o ano inteiro, as palmeiras, constituem um importante 

recurso alimentar para a comunidade de frugívoros (SILVA et al., 2011). Os frutos da 

maioria das palmeiras são ricos em recursos para a energia dos animais. A constituição 

nutricional desses frutos inclui gorduras, proteínas e carboidratos (HENDERSON et. al., 

1995; HENDERSON, 2002). Terborgh (1986) considera as palmeiras como recursos-chave 

para os frugívoros vertebrados. Um recurso de uma espécie é denominado como recurso-

chave pela função de sustentar frugívoros durante período de falta de alimentos em geral. 
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Outra característica desse tipo de recurso é sua pouca variação quanto à disponibilidade 

(quantidade e sazonalidade entre anos), demonstrando confiabilidade na oferta do recurso. 

O estudo de Genini e colaboradores (2008), em uma ilha da Floresta Atlântica, destaca a 

contribuição das palmeiras ao ofertarem recurso alimentar alternativo na época de baixa 

produção de frutos em geral. Este mesmo estudo mostrou que o período de frutificação (da 

maioria das palmeiras) não é sincronizado com o encontrado para as demais espécies 

arbóreas.  

 

3.2. Fenologia reprodutiva: fatores determinantes  

 A fenologia, por meio dos eventos naturais que continuamente se repetem, estuda 

os motivos de tais padrões de repetição. Também os relaciona aos fatores bióticos e 

abióticos, com o acréscimo de informações sobre períodos de crescimento e reprodução 

das plantas. Como uma ciência importante nas atuais pesquisas de mudanças globais, a 

fenologia é tida como um estudo ambiental integrativo. Isso porque o clima atua como 

principal influenciador na ocorrência das fenofases das plantas e o próprio é influenciado 

por diversos fatores, entre eles, o aquecimento da terra nos últimos anos (MORELLATO et 

al., 2016).  

Os estudos fenológicos permitem também monitorar e entender a época dos eventos 

biológicos associados ao clima, tais como o florescimento e a frutificação de populações de 

plantas. Tais informações obtidas pelo estudo da fenologia possuem implicações na 

biologia da conservação e são, ainda, pouco exploradas nas regiões tropicais 

(MORELLATO et al., 2016). Wright (1996) já afirmara que o conhecimento da influência 

das variáveis climáticas na fenologia de plantas tropicais necessita de mais estudos. 

Van Schaik e colaboradores (1993) destacam a atuação dos fatores abióticos no 

controle das fenofases das plantas tropicais. Têm-se como variáveis climáticas mais 

relevantes para o estudo da sazonalidade fenológica: a temperatura, o fotoperíodo, a 

irradiação, a precipitação e o estresse hídrico (VAN SCHAIK et al., 1993; INKROT et al., 

2007). Por serem tais fatores variáveis em função de cada localidade em que determinada 

espécie ocorre, é provável que tal espécie apresente comportamento fenológico em 

diferentes localidades. Van Schaik et al. (1993) explicam, ainda, que se a resposta 

fenológica for resultante de adaptações da planta ao ambiente, se faz importante considerar 

também os fatores proximais e os finais.  

Fatores proximais são responsáveis por desencadearem o evento fenológico, 

enquanto que fatores finais são os que selecionam o evento para ocorrer em uma 

determinada época. Uma floração, por exemplo, que acontece logo após um período de fim 

da estação seca e início da úmida indica que a precipitação pode atuar como 

desencadeadora desta fenofase. Os fatores proximais são os mais diretamente associados à 

fenologia. No entanto, o objetivo principal no estudo fenológico é verificar a influência dos 

fatores finais na época em que as fenofases ocorrem (VAN SCHAIK et al., 1993). Estas 

causas últimas são de natureza ecológico-evolutivas como, por exemplo, interações 

bióticas e relações filogenéticas (WILLIAMS-LINERA e MEAVE, 2002 apud SANTOS e 

FISCH, 2013). São intrínsecas de cada espécie de planta e atuam de maneira a determinar 

atividade fenológica particular para as mesmas. Assim, algumas espécies mesmo fora de 
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seus habitats naturais permanecem com o mesmo padrão fenológico que lhe são 

originalmente característicos.    

Com relação à Arecaceae, os trabalhos fenológicos são ainda insuficientes para 

detectar os comportamentos de fenologia na família (IBARRA-MANRIQUEZ, 1992). 

Henderson (2002) ao revisar a fenologia de palmeiras em diferentes áreas neotropicais, 

observou que ao nível de comunidade a floração e a frutificação não ocorrem 

preferencialmente na estação seca ou na úmida. O mesmo autor verificou que no caso de 

gêneros em um mesmo local, a duração do florescimento pode variar, com algumas 

espécies de um mesmo gênero tendo longos períodos de floração. Também que ao nível de 

indivíduos acontece uma grande variação nos padrões de floração, com eventos contínuos 

de florescimento que variam desde curtos a longos. 

 

4. Material e Métodos 

4.1. Espécie estudada 

 

 

Roystonea oleracea é natural de Trindade e Tobago, Pequenas 

Antilhas, norte da Venezuela e nordeste da Colômbia. Sua região de 

distribuição é a América Central, sendo introduzida em várias regiões 

tropicais e subtropicais (HENDERSON et al., 1995). 

Alcança 18 a 40 metros de altura. Seu estipe é solitário, com 

diâmetro variando entre 46-66 cm. As folhas são pinadas e medem de 2 a 4 

metros de comprimento. Os frutos são pequenos e elipsoides de coloração 

arroxeada escura, com comprimento entre 1,3-1,7 cm e cerca de 1 cm de 

diâmetro. Apresenta bráctea peduncular de aproximadamente 1,5 m de 

comprimento. As inflorescências ficam abaixo das folhas, são ramificadas 

e vistosas. As flores são masculinas ou femininas, arranjadas em número 

de três, das quais uma é central e feminina com outras duas laterais e 

masculinas (HENDERSON et al., 1995). 

A palmeira é largamente cultivada no Brasil, tendo sido introduzida 

no país no começo do século dezenove (LORENZI et al., 2004). Apresenta 

registros como potencial espécie invasora em floresta secundária tropical 

no Panamá (SVENNING, 2002), assim como em áreas de Floresta 

Atlântica no sudeste do Brasil (NASCIMENTO et al., 2013; 

ZUCARATTO e PIRES, 2014). 
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4.2. Área de estudo 

 O estudo foi realizado no campus da Universidade Federal Rural do Rio de Janeiro 

(43°41’W e 22°46’S), localizado no município de Seropédica, Rio de Janeiro. O campus 

está situado a cerca de 30 metros de altitude, na região da baixada fluminense. O relevo 

predominante é caracterizado como várzea.  

O campus possui área de 3.439 hectares. A vegetação é constituída por extensas 

áreas gramadas, caminhos ladeados por diferentes espécies arbóreas, plantios de 

Eucalyptus e Pinus e porções de vegetação secundária (MENDONÇA, 2010). O clima é 

tropical úmido, denominado Aw, segundo a classificação de KÖPPEN. A temperatura 

média é de 23,6ºC e a precipitação pluviométrica média é de 1280 mm. Na cidade de 

Seropédica, os meses de abril a setembro correspondem à estação seca e os meses de 

outubro a março à estação úmida (FIGUEIREDO, 2007). 

 

4.3. Caracterização da fenologia 

As observações fenológicas compreenderam o período de um ano, entre abril de 

2016 e março de 2017. Inicialmente foram selecionados 10 indivíduos saudáveis e adultos, 

considerando uma distância mínima de pelo menos 10 metros entre eles. A partir de janeiro 

de 2017 foram marcados mais cinco indivíduos - considerando os mesmos critérios - com a 

finalidade de aumentar o tamanho amostral. Indivíduos adultos foram aqueles que tiveram 

a presença de alguma estrutura reprodutiva ou vestígios de reprodução passada (presença 

de estrutura da espata ou cachos secos pendentes). Eles foram vistoriados mensalmente 

para a verificação da presença de espatas fechadas e das fenofases reprodutivas 

inflorescências, frutos imaturos e frutos maduros. A fenofase inflorescências compreendeu 

o período em que as árvores apresentaram inflorescências com flores abertas; a frutificação 

(frutos imaturos e maduros) foi determinada com base na cor e tamanho dos frutos. A 

fenofase frutos imaturos foi desde a presença de frutos de tamanho pequeno e de cor verde 

até atingirem tamanho característico de fruto maduro, porém ainda com coloração 

esverdeada. Frutos maduros compreenderam o período em que estiveram maduros (cor 

roxa escura) até estarem prontos para dispersão.  

Para entender a distribuição temporal das fenofases foram utilizados os recursos da 

estatística circular, por meio do software ORIANA (Kovack Computing Services, 

Pentraeth, UK). A partir da frequência de plantas que exibiam a fenofase considerada - 

inflorescências, frutos imaturos e frutos maduros - foram gerados histogramas circulares. 

Para o cálculo dos parâmetros estatísticos circulares os ângulos foram convertidos em 

meses. Cada setor de 30º no histograma circular foi atribuído a um mês, com intervalos de 

0º a 30° (janeiro) até 330° a 360° (dezembro). Em cada setor, foi gerado um vetor cujo 

comprimento se referiu a frequência de indivíduos que registraram o evento reprodutivo 

durante o período analisado. 

Foi utilizado o teste de Rayleigh (Z) para avaliar a significância do ângulo médio 

(data média). A partir deste foram calculadas as datas médias para a frequência de plantas 

em floração e em frutificação e também o coeficiente de concentração (r). Este indica a 

concentração do evento em torno da data média e varia de 0 a 1, zero se refere à ausência 
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de concentração dos dados (ZAR, 1999). Quando o resultado do teste não é significativo a 

distribuição dos dados não difere de uma distribuição uniforme. Acontece, neste caso, 

ausência de concentração no evento considerado. Se for significativo, há uma distribuição 

não uniforme dos dados, indicando a existência de concentração em determinados setores 

para a fenofase em questão, sugerindo sazonalidade. 

 

5. Resultados  

 Todos os indivíduos amostrados tiveram pelo menos uma das fenofases 

reprodutivas, com exceções dos indivíduos RO14 e RO15 que apresentaram somente 

espatas fechadas de janeiro a março de 2017 (Tabela 1).  

A floração iniciou em abril de 2016 e continuou até março de 2017 (Tabela 1a). O 

número de inflorescências por palmeira variou de um a três. Este evento ocorreu durante as 

estações seca e úmida. Foram exceções os meses de outubro e novembro de 2016, nos 

quais não ocorreram plantas exibindo a fenofase inflorescência. Apesar desta fenofase ter 

ocorrido quase que ao longo de todo ano, individualmente foi um evento de curta duração. 

Sua ocorrência variou de 1 a 4 meses por planta, com intervalos nos quais não ocorreu a 

floração (Tabela 1a). O resultado obtido pelo teste de Rayleigh foi não significativo para 

essa fenofase (Tabela 2). A distribuição de inflorescências ao longo do ano não diferiu de 

uma distribuição uniforme (Figura 1a).  

 Frutos imaturos ocorreram ao longo de todo o ano, mas foram mais frequentes de 

janeiro a março de 2017, que compreende a parte final da época chuvosa na região. A 

presença de frutos imaturos foi verificada em intervalos de 1 a 9 meses continuados, com 

meses nos quais algumas plantas não tiveram frutos imaturos (Tabela 1b, Figura 1b). Para 

essa fenofase, o resultado do teste de significância do ângulo médio foi marginalmente 

significativo (Tabela 2).  

Frutos maduros ocorreram desde o primeiro mês de observação até o último, exceto 

nos meses de setembro e outubro de 2016 (Tabela 1c). O número de cachos por planta 

variou de um a seis. O teste de Rayleigh foi significativo para essa fenofase (Tabela 2). Ou 

seja, os frutos maduros não se distribuíram uniformemente ao longo do ano, estando 

concentrados na estação seca (nos meses de maio a julho de 2016) (Tabela1c, Figura 1c).  
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Tabela 1: Inflorescências (a), frutos imaturos (b) e frutos maduros (c) de Roystonea oleracea e 

proporção de plantas (Prop.) que apresentaram a fenofase de abril de 2016 a março de 2017 no 

campus da Universidade Federal Rural do Rio de Janeiro, Seropédica, RJ. N = 10 até dezembro de 

2016 e N = 15 de janeiro a março de 2017. O número dentro de cada célula indica o número de 

inflorescências/infrutescências observadas no mês correspondente. 

 

(a) 
 A/16 M J J A S O N D J/17 F M 

RO1     1    1 1   

RO2             

RO3             

RO4  1    1       

RO5      1   1    

RO6   1  1 1       

RO7   1  1    1    

RO8 1 1 1        1  

RO9             

RO10 1 1 2 2         

RO11            1 

RO12             

RO13          1 1  

RO14             

RO15             

Prop. 0,20 0,30 0,40 0,10 0,30 0,30 0,00 0,00 0,30 0,13 0,13 0,07 
 

 

(b) 
 

(B) A/16 M J J A S O N D J/17 F M 

RO1  1 1    1 1  1 1 1 

RO2             

RO3          1 1 1 

RO4    1   1      

RO5 3 2     1 1 1 1   

RO6     1   1     

RO7    1 1 1 2 3 1 2 2 2 

RO8  1 1 1 1 1      1 

RO9 2 1 1      2 1 1 1 

RO10       1 1     

RO11          1 2 2 

RO12          1 1 1 

RO13          1 1 2 

RO14             

RO15             

Prop. 0,20 0,40 0,30 0,30 0,30 0,20 0,50 0,50 0,30 0,53 0,47 0,53 
 

 

 (c)   

 A/16 M J J A S O N D J/17 F M 

RO1 1 1           

RO2 1            

RO3             

RO4             

RO5 2 2 4 2 1      1 1 

RO6             

RO7 3 2 2      1 1 1 1 

RO8        1 1    

RO9 1 1 1 1 1        

RO10 1 1 1 1         

RO11             

RO12             

RO13           1 1 

RO14             

RO15             

Prop. 0,60 0,50 0,40 0,30 0,20 0,00 0,00 0,10 0,20 0,07 0,20 0,20 
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(A) Inflorescências 

 

(B) Frutos imaturos 

 

(C) Frutos maduros 

 

Figura 1 - Inflorescências (a), frutos imaturos (b) e frutos maduros (c) de Roystonea oleracea, de 

abril de 2016 a março de 2017, no campus da Universidade Federal Rural do Rio de Janeiro. As 

barras representam o número de eventos reprodutivos em cada mês e a seta o comprimento do vetor 

médio. 
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Tabela 2: Resultados da estatística circular da fenologia reprodutiva de Roystonea oleracea no 

campus da Universidade Federal Rural do Rio de Janeiro. O valor de p refere-se ao teste de 

Rayleigh para verificação da significância do ângulo médio ou data média. Nº de observações se 

refere ao número de eventos reprodutivos encontrados. 

 

 Inflorescências Frutos 

imaturos 

Frutos 

maduros 

Nº de observações 24 53 29 

Ângulo médio ou data média 168,43° 45,55° 135° (maio) 

Comprimento do vetor médio (r) 0,18 0,24 0,52 

Teste de Rayleigh para uniformidade 

(Z) 
0,80 2,98 7,87 

Valor-p 0,46 0,051 0,00024 

 

 

6. Discussão 

 Este foi o primeiro estudo a descrever a fenologia reprodutiva de Roystonea 

oleracea fora de sua área de ocorrência natural. Assim como em Trindade e Tobago 

também foi verificado que a presença de frutos maduros foi concentrada em uma 

determinada época do ano, apesar da mesma ter diferido entre as localidades. Enquanto 

neste estudo a frutificação ocorreu de maio a julho, na área onde a espécie é nativa, frutos 

maduros foram encontrados de agosto a novembro (BONADIE, 1998).  

 Com relação às demais fenofases, não é possível fazer comparações com a própria 

espécie, já que as mesmas não foram estudadas anteriormente. As inflorescências do 

presente estudo ocorreram por um curto período de tempo em cada indivíduo, mas 

estiveram distribuídas ao longo de quase todo o ano. Com relação ao curto período de 

floração por indivíduo, o mesmo já foi verificado para Astrocaryum jauari na floresta 

amazônica, onde o período de floração estendeu-se por apenas dois meses e teve início na 

época de precipitação não intensa (PIEDADE et al., 2006). Mantovani e Morellato (2000) 

estudaram a fenologia de Euterpe edulis em mata secundária de Floresta Ombrófila Densa, 

em Santa Catarina e também verificaram que a floração foi curta, de novembro até 

fevereiro, com picos entre dezembro e janeiro. 

 A duração do período de floração foi longa como encontrada para espécies de 

Geonoma na Amazônia Central (HENDERSON, 2002). A fenologia de floração da 

palmeira Archontophoenix cunninghamiana - invasora em Floresta Atlântica no sudeste – 

estudada em área de reserva florestal na cidade de São Paulo evidenciou um padrão de 

floração constante ao longo do ano (MENGARDO e PIVELLO, 2012). Já Oliveira et al. 
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(2016) encontrou floração ocorrendo mais destacadamente nos meses de outubro a janeiro, 

para a exótica Ligustrum Lucidum (Oleaceae) em floresta urbana, localizada em Curitiba. 

A duração dessa fenofase pode ser bastante variável entre gêneros ou mesmo dentro 

de um mesmo gênero, em um mesmo local (HENDERSON, 2002). Além disso, como a 

fenologia de palmeiras é resultante de diferentes padrões e associações ao clima regional, 

uma mesma espécie pode se comportar de forma diferente em locais distintos. Fatores 

climáticos como, por exemplo, picos de irradiação podem resultar em picos no 

florescimento, na ausência de estresse hídrico (VAN SCHAIK et al.,1993). Como, no 

entanto, não existem descrições prévias da floração de R. oleracea tais comparações não 

são possíveis. De qualquer forma, é importante entender a distribuição temporal das 

inflorescências em nível de indivíduos, como sugere Augspurger (1983), já que um período 

mais extenso de floração e mais inflorescências aumentam as oportunidades de 

recrutamento dos indivíduos (BAWA, 1983 apud BAWA et al., 2003). 

Com relação aos frutos imaturos, alguns autores já tem observado que essa fenofase 

costuma ser longa, como encontrado neste estudo para R. oleracea. Para E. edulis, em mata 

secundária no estado de Santa Catarina, foram observados frutos imaturos ao longo de todo 

o ano, em todos os meses analisados (MANTOVANI e MORELLATO, 2000). O mesmo 

ocorreu com A. jauari na região amazônica, na qual os frutos imaturos estavam presentes 

por longo tempo, cerca de nove meses (PIEDADE et al., 2006). Isso se deve 

principalmente ao fato do tempo de amadurecimento ser longo. No estudo citado acima 

com E. edulis, por exemplo, esse tempo variou de 165 a 270 dias, o que mostra também 

que pode haver uma grande variação entre indivíduos. Para as espécies exóticas A. 

cunninghamiana (MENGARDO e PIVELLO, 2012).  e L. Lucidum (OLIVEIRA et al., 

2016), porém, frutos imaturos ocorreram em períodos definidos. Para a primeira frutos 

imaturos estiveram presentes por um curto período (setembro a outubro), para a segunda os 

frutos imaturos foram encontrados de fevereiro a julho. 

Considerando os frutos maduros, essa fenofase geralmente é mais concentrada, tal 

como encontrado neste estudo. Para A. cunninghamiana, por exemplo, foi visto que frutos 

maduros estiveram significativamente concentrados nos meses de dezembro e janeiro 

(MENGARDO e PIVELLO, 2012).  Também foi verificada a concentração desta fenofase 

no caso de L. Lucidum, cuja frutificação ocorreu de fevereiro a setembro (OLIVEIRA et 

al., 2016). Para A. jauari, os frutos atingiram a maturação nos meses em que a precipitação 

ficou mais intensa, por um período de três meses (PIEDADE et al., 2006). Essa correlação 

entre o pico de amadurecimento de frutos e a precipitação também foi encontrado para R. 

oleracea em Trinidad e Tobago (BONADIE, 1998). No entanto, apesar de neste estudo ter 

sido encontrada uma concentração de frutos maduros, a mesma ocorreu nos meses de maio 

a julho, que são correspondentes à estação seca, diferindo do local onde a espécie é 

naturalmente encontrada. Neste último, o pico de frutificação foi nos meses de agosto a 

novembro, época de ocorrência de chuvas na região.  

A oferta de frutos durante a seca, por sua vez, pode ser importante tanto para a 

manutenção da fauna no campus, quanto para a dispersão da palmeira para áreas de 

floresta próximas. De fato, o consumo de frutos de R. oleracea por aves já foi reportado no 

campus da UFRRJ por Silva (2011) que registrou a frugivoria dessa espécie pelo bem-te-vi 

Pitangus sulphuratus, e os sanhaços Tangara sayaca e T. palmarum. A dispersão das 

sementes, por sua vez, pode favorecer o recrutamento da palmeira imperial para porções de 

floresta secundária dentro do próprio campus ou nas redondezas, como é o caso da Floresta 
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Nacional Mário Xavier. Considerando que já foi observado o potencial invasor da palmeira 

imperial em áreas de Floresta Atlântica no sudeste, estudos de fenologia e 

acompanhamento de seu estabelecimento se fazem necessários. 

 

7. Conclusão 

Os resultados encontrados indicaram uma possível sazonalidade para Roystonea 

oleracea, em relação à fenofase frutos maduros. Também destacaram a distribuição não 

uniforme dos eventos de floração e de frutos imaturos, durante o período analisado. No 

entanto, para uma maior consistência de tais observações se faz necessário um estudo mais 

longo, já que o aprofundamento do conhecimento da fenologia reprodutiva de R. oleracea 

permitirá conhecer a repetição ou não dessas observações e a constatação de padrões 

fenológicos sazonais para a espécie. Tais informações, por sua vez, podem ser aplicáveis 

para o manejo da espécie, especialmente com relação à dispersão de propágulos, devido à 

presença de áreas florestadas no campus da Universidade e à proximidade do mesmo com 

a Floresta Nacional Mário Xavier.  
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