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Orbgynya oleifera é uma palmeira endêmica da região norte de Minas Gerais e Sudoeste da
Bahia. A espécie desperta interesse pelo potencial de uso agroindustrial. A biometria de frutos
e sementes favorece a caracterização de populações e taxa e pode subsidiar estudos
reprodutivos. O objetivo deste trabalho foi analisar biometricamente frutos e sementes de
babaçu, oriundos de uma população da APA - Pandeiros, município de Januária - MG. De 177
frutos maduros, coletados aleatoriamente, foram determinados: massa (PF), comprimento
(CF), largura maior (LMAF), largura menor (LMEF), diâmetro (DF) e largura do mesocarpo
(LMS). Nas sementes, foram determinados: número de sementes por fruto (NSF),
comprimento (CS), largura (LS) e massa (PS). Foram determinados os valores máximos
(Max), mínimos (Min), média (M) e desvio padrão (DP), os quais foram avaliados pelos
testes de normalidade de Kolmogorov-Smirnov sendo calculado o coeficiente de Spearman
para avaliação da correlação entre as variáveis. Os valores encontrados em gramas foram: PF
(Max=287,22; Min=102,70; M=197,30; DP=45,54); PS (Max=5,508; Min=0,275; M=2,9,
DP=0,47); em mm, CF (Max=198,92; Min=83,49; M=104,06; DP= 14,10); LMAF
(Max=77,94; Min=48,34; M=63,53; DP=6,52); LMEF (Max=69,05; Min=37,92; M=54,85;
DP=6,89); LMS (Max=3,25; Min=0,90; M=2,07; DP=0,57), LS (Max=22,04; Min=7,49;
M=12,87; DP=2,45);E, em cm, CS (Max=5,8; Min=1,4; M=4,49; DP=0,42); DF (Max=22,90;
Min=14,90; M=19,17; DP=2,00),além de NSF (Max=9; Min=2; M=5,53, DP=1,51).Os dados
referentes à LMAF, LMEF, PF, DF, LMS, se ajustaram à distribuição normal, o que não se
verificou em CF, NSF, LS, CS e PS. Verificou-se correlação significativa do PF com CF,
LMAF, LMEF, DF, NSF e PS. O PS esteve correlacionado significativamente com PF, LS e
CS mas não com o NSF. Foi observado a variação dos parâmetros LS, CS, e PS em função
dos frutos (P<0,0001, para todas). Por meio dos dados obtidos, poderão ser feitas
comparações entre populações de O. oleifera. (FAPEMIG e IEF-MG).
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