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O Buriti (Mauritia flexuosa L.f.), é uma das palmeiras com distribuição mais ampla da 

América do Sul, sendo utilizada desde tempos pré-colombianos. Registros fósseis de 

pólens do parente paterno ancestral desta espécie (Mauritioides franciscoi) são 

encontrados desde Oceano Pacífico até o Atlântico, datando mais de 10 milhões de 

anos, podendo ser considerada assim uma espécie chave na compreensão da evolução 

e morfogênese da América do Sul, fornecendo informações importantes no 

entendimento da influência humana sobre a construção da paisagem. Neste sentido, este 

trabalho analisou a distribuição, estrutura e conexão genética de populações naturais de 

M. flexuosa em diferentes regiões da Amazônia Legal, levantando também o 

conhecimento e uso desta espécie por diferentes grupos sociais na América do Sul. O 

buriti apresentou ampla distribuição, estando presente em 9 países da América do Sul 

e em mais de 6 ecorregiões (WWF). De todos as áreas analisadas não se revelou um 

padrão de estrutura nas populações em relação aos biomas, fitofisionomias ou 

ecorregiões. Os resultados demonstraram que esta espécie não influi na distribuição de 

outras, revelando que é ideal para ser utilizada em projetos de restauração ecológica.  

Analisando, por meio de eletroforese capilar, a similaridade genética de populações de 

M. flexuosa conectadas ou não hidrograficamente, pertencentes a biomas iguais e/ou 

diferentes, testando com isso a Teoria de Barreiras (RBH). Concluímos que os rios e a 

direção dos mesmos funcionam como carreadores de fluxo gênico para a espécie. 

Através da análise de BayesAss constatamos que buritizais com histórico de manejo 

humano possuem valores de endogamia mais altos, comprovando a influência humana 

na construção da paisagem. O manejo e uso do buriti é realizado por diferentes grupos 

sociais em toda a América do Sul, sendo considerado por muitos como árvore da vida.  

Sua ampla e intensiva utilização pode ser uma das forças motrizes para a sua atual 

distribuição. E por meio de métodos de modelagem de nicho ecológico, expõe-se a 

fragilidade da distribuição da espécie em relação as mudanças climáticas. Assim, 



 

diversas populações de M. flexuosa podem, com estas mudanças, perder áreas de 

distribuição e, consequentemente afetar o modo de vida de diferentes culturas que tem 

nesta espécie alta dependência econômica, ecológica e cultural. 

Fomento: (Capes, CNPQ, FAPEMAT) (o trabalho faz parte do simpósio “Atualidades 
em Botânica: dissertações e teses”) 
 


