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Estudos  morfométricos  são  importantes  para  avaliar  alterações  fenotípicas  dos  vegetais,
fornecendo  subsídios  para  a  taxonomia.  Este  estudo  objetivou  caracterizar
morfologicamente  as  folhas  da  palmeira  Butia  purpurascens  em  dois  morfos,  um  com
peças florais, raque e frutos amarelos e outro com essas estruturas vináceas. O estudo foi
realizado  em  uma  área  de  cerrado  no  município  de  Jataí,  Goiás.  Butia  purpuracens  é
endêmica  do  cerrado  do  sudoeste  goiano,  e  é  considerada  uma  espécie  ameaçada  de
extinção. Foram escolhidos 15 indivíduos de cada morfo para as avaliações morfométricas.
Foi medido o perímetro á 30 cm do solo e estimada a altura de todos os indivíduos. Para
cada indivíduo foram escolhidas duas folhas adultas ao acaso, medido o tamanho total das
folhas e do pecíolo de cada uma delas,  sendo ainda contado o número de pinas.  A altura
dos indivíduos não mostrou diferenças significativas entre morfos. Em relação ao número
de pinas,  tamanho da folha e do pecíolo,  os dois morfos apresentam valores  semelhantes
(amarelo - pinas: 100,23 ± 9,03, folha: 202 ± 39,25, pecíolo: 37,75 ± 8,75; vináceo - pinas:
115  ±  7,01,  folha:  175  ±  27,91,  pecíolo:  35  ±  7,56).  A  altura  e  circunferência  de  cada
planta com o número de pinas foi correlacionada positivamente para o morfo amarelo. Para
o morfo vináceo, as correlações foram negativas para altura e positivas para circunferência.
Quando correlacionada a altura e a circunferência com o tamanho da folha, os dois morfos
apresentaram correlações  positivas.  De  acordo  com estas  análises,  houve  pouca  variação
morfométrica  vegetativa  entre  os  dois  morfos,  indicando  que  as  diferenças  morfológicas
são essencialmente fenotípicas.  Sendo assim, para uma conclusão mais específica da real
identidade  da  espécie  e  possíveis  formações  de  híbridos  naturais,  se  fazem  necessários
mais  estudos  sobre  aspectos  da  biologia  reprodutiva  e  avaliação  da  diversidade  genética
entre os dois morfos.
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