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BIOLOGIA FLORAL DE Butia odorata (Barb. Rodr.) Noblick
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A espécie Butia odorata (Arecaceae), nativa no Bioma Pampa, ocorre no Brasile no Uruguai. Conhecer os 
aspectos reprodutivos dessa espécieé relevante para programas de melhoramento genético e paraestabe-
lecer metodologias de manejo e uso sustentável para conservação desse recurso genético. O objetivo deste 

Butia odorata -
rescências em dez plantas em La Paloma (Departamento de Rocha) no Uruguai, e em três plantas em Porto 
Alegre (RS) no Brasil, nos anos de 2012 e 2013. Foi observado o período de antese masculina e feminina, o 

-

(raque) e secundários (ráquilas). As raques mediram de 90 a 146 cm e apresentaram de 78 a 158 ráquilas, com 
-

ráquila e as masculinas em toda a ráquila, com maior concentração do meio para o ápice, na base formam 

cor violeta no ápice com base variando de verde a amarelo-creme, formato ovóide com 6,64 a 7,61 mm de 
comprimento por 5,85 a 7,44 mm de largura, com três sépalas e três pétalas, mais ou menos triangulares, 

4,30 a 5,71 x 4,86 a 7,34 mm. O gineceu sincárpico, tricarpelar e trilocular, apresentou medidas de 4,29 a 5,12 
mmpor 5,44 a 7,22 mm, comóvulo anátropo, apresentando um disco proveniente da união dos estaminódios 

masculinas apresentaram coloração amarelo-creme, lilás e violeta,formato lanceolado, com 6,91 a 10,96 mm 
de circunferência em antese, três sépalas e três pétalas triangulares, não concrescentes, sépalas com 2,15 a 
3,55 mm de comprimento por 0,62 a 1,43 mm de largura e pétalas com 4,64 a 6,37 x 1,53 a 2,55 mm, com pre-

e pistilódio com 0,91 a 2,55 mm de comprimento. Foram observados nectários no receptáculo e liberação 

-

B. odorata.
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