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O buriti é uma palmeira amplamente distribuída no território nacional, que ocorre desde as
veredas do cerrado até os estuários de rios e áreas alagadas da floresta amazônica. Avaliações
biométricas de frutos e sementes favorecem a caracterização de populações e podem subsidiar
estudos reprodutivos. O objetivo deste trabalho foi avaliar biometricamente frutos e sementes
de M. flexuosa de duas populações naturais da APA-Pandeiros, município de Januária-MG.
Foram coletados aleatoriamente 200 frutos maduros e avaliadas as variáveis: massa (PF),
comprimento (CF), largura (LF) e diâmetro (DF). As sementes foram retiradas e procedeu-se
a avaliação de: comprimento (CS), largura (LS) e massa (PS). Para todas as variáveis, foram
determinados os valores máximos (Max), mínimos (Min) e calculados a média (M) e o desvio
padrão (DP). Os dados foram submetidos ao teste de normalidade de Kolmogorov-Smirnov e
foi calculado o coeficiente de correlação de Spearman. Os valores encontrados para os frutos,
em gramas, foram: PF (Max = 65,46; Min=10,44; M= 38,94, DP= 8,53); em mm: CF (Max=
58,62; Min= 27,28; M= 45,76; DP= 4,42;); LF (Max= 46,61; Min= 32,75; M= 40,65; DP=
2,76); e em cm: DF (Max= 16,4 ; Min= 10,8 ; M= 13,03 ; DP= 0,86 ). Em relação à semente
foram encontrados, em gramas: PS (Max = 53,18; Min=4,27; M= 12,19, DP= 12,19), em mm,
CS (Max= 39,24; Min= 19,08; M= 28,39; DP= 3,31) e LS (Max= 36,15; Min= 11,69; M=
25,86; DP= 3,28). Os dados referentes às variáveis dos frutos não se ajustaram à distribuição
normal. Em relação à semente, somente a largura apresentou distribuição normal. Verificou-
se correlação significativa entre PF e CF, LF e DF e de PS com CS, LS; PF, CF, LF e DF
indicando tendência ao formato globular do fruto e da semente. As informações poderão ser
utilizadas para caracterização e comparação entre populações de M. flexuosa. (CNPq,
FAPEMIG e IEF-MG).
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