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Oenocarpus mapora Karsten. é uma palmeira com grande ocorrência natural na Amazônia, sendo popularmente
conhecida por bacabi. É considerada como espécies semi ou não domesticada, mesmo apresentando grande
potencial econômico ao mercado de frutos, seja para polpa processada ou para a obtenção de óleo, com escassez de
informações, especialmente sobre caracteres reprodutivos. Assim, caracterizou-se e avaliaram-se caracteres de
inflorescência em genótipos de O. mapora conservados no Banco Ativo de Germoplasma da Embrapa Amazônia
Oriental. Foi avaliada uma inflorescência em cada um dos 20 genótipos de bacabi. De cada inflorescência foram
coletadas ao acaso dez ráquilas e avaliados quatorze caracteres: comprimento da raquila (CR), distância da primeira
flor a inserção da ráquila na raquis (DPFF), disposição das flores masculinas ao longo da raquila (DFM), em
centímetros; comprimento (CFF) e largura da flor feminina (LFF) e comprimento do estigma (CE); comprimento da
flor (CFM), da antera (CA) e do filete da flor masculina (CF), em milímetros; e número de flores femininas (NFF) e
de masculinas (NFM). Foi caracterizada a coloração da ráquila (CorR), da flor feminina (CorFF) e da masculina
(CorFM) com base na carta de cores. Os dados obtidos foram organizados em planilhas do Excel e submetidos às
analises de estatísticas simples. Os genótipos apresentaram, em média, 46,7 cm de comprimento da raquila sendo
desse total 22,9 cm contendo flores masculinas e 4,5 cm para o caráter DPFF. Cada ráquila teve, em média, 36
flores femininas e 322 masculinas, podendo atingir até 82 flores femininas, com variações para o tamanho das flores
femininas e masculinas. A coloração predominante das flores foi o amarelo escuro (7.5 YR), mas houve três
gradações, 7.5 YR 8/2, 7.5 YR 8/4, 7.5 YR 8/6. Portanto, os genótipos de O. mapora caracterizados possuem
diferenças para caracteres de inflorescências, onde se pode evidenciar indivíduos com um maior potencial
produtivo.
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