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Seção: Biologia Floral/Reprodutiva

MORFOMETRIA REPRODUTIVA DE Butia purpurascens Glassman (Arecaceae) EM JATAÍ, 
GO (1)
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B. purpurascens é conhecida popularmente como palmeira-jataí ou coquinho-azedo. É uma planta 
monóica que ocorre em áreas abertas do Cerrado brasileiro, com distribuição restrita ao Sudoes-
te Goiano. Como a reprodução é um processo biológico essencial na vida vegetal, o objetivo do 
estudo foi descrever características morfométricas reprodutivas entre morfotipos amarelo e vinho 
presentes na espécie. O estudo foi realizado no município de Jataí, GO. Foram medidos o tamanho 
das anteras, e diâmetro e altura de flores femininas e masculinas de B. purpurascens, utilizando 
um paquímetro digital. O número de ráquilas por inflorescência e o número de flores masculinas e 
femininas por ráquila foi contado para cinco inflorescências de cada morfotipo. A média de ráquilas 
por inflorescências foi de 75,8±17,4 (vinho) e 68,2±10,9 (amarelo), não diferindo estaticamente en-
tre os morfotipos. A média de flores masculinas por ráquilas foi de 72,70±12,8 (vinho) e 77,28±13,8 
(amarelo), não apresentando diferença significativa (P=0,601). A média de flores femininas por 
ráquila foi de 5,29 ±1,4 (vinho) e 6,02±1,1 (amarelo), também não apresentando diferença signifi-
cativa (P=0,394). O diâmetromédio das flores masculinas foram significativamente diferentes entre 
os morfos (t=-2,188, gl=48, P=0,034), assim como altura (t=-2,078, gl=48, P=0,043) e o tamanho 
das anteras (t=-2,206, gl= 48, P=0,032). Já a média do diâmetro e altura das flores femininas não 
diferiu entre os morfos. Diante dos resultados, houve diferenças parciais na morfometria floral entre 
os morfos, que provavelmente reflete uma segregação morfológica. Isso explica parte de varia-
ções no êxito reprodutivo da palmeira, como possíveis diferenças nos mecanismos de polinização. 
Contudo, outros estudos sobre sistemas sexuais e genéticos poderão elucidar a fronteira entre os 
morfos, a fim de contribuir com o entendimento da especiação de B. purpurascens.
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