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Seção: Biologia Floral/Reprodutiva

VISITANTES FLORAIS EM Butia purpurascens Glassman (Arecaceae) NO SUDOESTE 
GOIANO
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 A palmeira Butia purpurascens Glassman é uma espécie com distribuição restrita ao sudoeste 
goiano e centro de dispersão no município de Jataí. Conhecida popularmente como coquinho aze-
do, a palmeira é amplamente utilizada pela população local para a confecção de vassouras, com o 
uso das folhas e o consumo dos frutos. A planta é monóica com inflorescências contendo flores es-
taminadas e pistiladas. Os frutos são ovóides, de cor amarelada ou arroxeada, com mesocarpo 
suculento e aromático. Esse estudo teve como objetivo avaliar os visitantes florais em flores esta-
minadas e pistiladas  tendo em vista a morfologia distinta entre os sexos. As observações foram 
feitas em agosto de 2012, das 07:00 às 18:00 horas, quando era anotado o tipo do visitante, tempo 
aproximado de permanência na flor e o comportamento durante a visita, totalizando 30 horas de 
observação, 15 horas em flores pistiladas e 15 em flores estaminadas  No total, três famílias de 
insetos visitaram as flores B. purpurascens. São elas: Apidae (Trigona sp., Apis sp. e Tetragonis-
ca sp.), Vespidae sp.1, sp.2, sp.3, sp.4, sp.5 e Muscidae sp.1 e sp.2. Trigona sp. e Apis sp. foram 
as espécies com maior frequência de visitas, tanto em flores como estaminadas.  As visitas têm 
pouca intensidade no início da manhã e o fluxo de insetos é maior entre 10:00 e 14:00 horas. 
Entretanto, nas primeiras horas do dia, as flores pistiladas têm um maior número de visitantes do 
que flores estaminadas. O número de flores estaminadas (77,28 ± 13,8, n=5) é expressivamente 
maior do que  pistiladas (6,02 ± 1,1 n=5). Desta maneira era esperado encontrar um maior pistila-
das número de visitantes em flores estaminadas  já que estas, além de mais numerosas, oferecem 
pólen. Todos as espécies de insetos foram visualizados tanto em flores pistiladas quanto em es-
taminadas  evidenciando que não há diferenças nem de visitantes florais, nem no comportamento 
durante as visitas.
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