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RESUMO 

 

ELOY, Jones. Polinização, produção e qualidade de butiá (Butia odorata Barb. Rodr.) 

Noblick & Lorenzi. 2013. 62p. Dissertação (Mestrado) – Programa de Pós-Graduação em 

Agronomia. Faculdade de Agronomia Eliseu Maciel/Universidade Federal de Pelotas, 

Pelotas-RS. 

 

A polinização apresenta-se como fator determinante na produção de frutos em várias 

espécies de fruteiras, em especial naquelas que não se reproduzem por partenocarpia. Esta 

pesquisa objetivou avaliar a influência da autopolinização e da polinização cruzada de Butia 

odorata (Barb. Rodr.) Noblick & Lorenzi na produção e na qualidade do butiazeiro. Para tal, 

foram utilizados 14 genótipos de butiazeiros do banco ativo de germoplasma (BAG) da 

FAEM-UFPel. Os tratamentos utilizados foram: não-ensacamento (T1) e ensacamento com 

TNT (T2). Avaliou-se: ciclo médio de produção (dias), massa média dos frutos (g), massa 

média de polpa (g), rendimento de polpa (%), massa média dos pirênios (g), número de frutos, 

diâmetro equatorial dos frutos (DEF), diâmetro longitudinal dos frutos (DLF), diâmetro 

equatorial dos pirênios (DEP), diâmetro longitudinal dos pirênios (DLP), relação DLF/DEF, 

relação DLP/DEP, volume de suco (em ml), número médio de amêndoas/pirênio (NA/P), 

amêndoas brocadas/pirênio (%AB/P), massa média unitária de amêndoas (MMUA), pirênios 

sem amêndoas (%PSA), colorimetria da epiderme (°Hue), sólidos solúveis (°Brix), acidez 

titulável (AT), ratio (SS/AT), pH do suco, teor de ácido ascórbico (em mg de AA.100ml
-1

 

suco), data média de floração (DMF em dd/mm/aa) e data média de colheita (DMC em 

dd/mm/aa). A autopolinização dos butiazeiros provocou redução dos índices gerais nas 

variáveis massa média dos frutos, número de frutos, DEP, NA/P, %AB/P, AT e ácido 

ascórbico; aumentou de forma significativa a massa média de polpa, relação DLF/DEF, 

DLP/DEP, volume de suco, MMUA, %PSA, SS, Ratio e rendimento de polpa. Concluiu-se 

que o ensacamento de cachos do butiazeiro diminui a produção em 49,31%, todavia, provoca 

melhoria na qualidade das frutas. As frutas que foram privadas da polinização cruzada 

resultaram em aumento do rendimento de polpa (2,87%). A polinização cruzada é 

fundamental nos genótipos G. 32, G. 35, G. 57 e G. 63, sem a qual não há produção de frutas. 

 

Palavras-chave: Arecaceae. Autopolinização. Polinização cruzada. Variabilidade genética. 
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ABSTRACT 

 

ELOY, Jones. Pollination, production and quality of jelly palm (Butia odorata Barb. 

Rodr.) Noblick & Lorenzi. 2013. 62p. Dissertation (Master degree). Postgraduate Program 

in Agronomy. Faculty of Agronomy Eliseu Maciel/Federal University of Pelotas. Pelotas-RS. 

 

Pollination is presented as a determining factor in the production of fruits in various fruit 

species, especially those that do not reproduce by parthenocarpy.  This study aimed to 

evaluate the influence of self-pollination and cross-pollination of jelly palm in production and 

fruit quality.  To this end, we used 14 genotypes of jelly palm of BAG of FAEM-UFPel, RS, 

Brazil.  The treatments were: non-bagging (T1) and bagging with TNT (T2).  Evaluated: 

average production cycle (days), average fruit weight (g), the average mass of pulp (g), pulp 

yield (%), average mass of pyrenes (g), number of fruits, equatorial diameter of fruits (EDF), 

longitudinal diameter of fruits (LDF), equatorial diameter of pyrenes (EDP), longitudinal 

diameter of pyrenes (LDP), relationship LDF/EDF, relationship LDP/EDP, amount of juice 

(ml), average number of almonds/pyrene (NA/P), almonds brocade/pyrene (%AB/P), average 

mass unitarian of almonds (AMUA), without almonds pyrenes (%WAP), skin colorimetry 

(°Hue), soluble solids (°Brix), titratable acidity (TA) ratio (SS/TA), juice pH, ascorbic acid 

(mg.100ml
-1

 juice), average date of flowering (DF) and average date of harvest (H).  Self-

pollination of jelly palm caused a reduction of the overall rates in the variables average mass 

of fruit, fruit number, EDP, NA/P, %AB/P, TA and ascorbic acid, significantly increased the 

average mass of pulp, relationship LDF/EDF , relationship LDP/EDP, amount of juice (ml), 

AMUA, % PSA, SS, ratio and pulp yield (%).  It was concluded that the bagging of clusters 

of jelly palm cause declines, in the production, of 49.31%. However, leads to improvement in 

the quality of the fruit.  The fruits that have been deprived of cross-pollination resulted in 

increased pulp yield (2.87%).  The cross-pollination is essential in genotypes G. 32, G. 35, G. 

57 and G. 63, without it there is no fruit production.  

 

 

  Keywords: Arecaceae.  Self-pollination.  Cross-pollination.  Genetic variability. 
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1 INTRODUÇÃO 

 

Pertencentes à família Arecaceae, as palmeiras são plantas monocotiledôneas e 

possuem distribuição termocosmopolita, uma vez que estão dispersas pelo mundo entre os 

44°N e os 44°S (PINTAUD et al., 2008). Nesse contexto, o continente sul-americano surge 

como um dos maiores locais com riqueza de espécies e diversidade biológica para esta família 

de plantas, uma vez que quatro das cinco subfamílias intrínsecas a ela apresentam-se na 

América do Sul. Dentre elas, apresentam-se a Calamoideae, Coryphoideae, Ceroxyloideae e 

Arecoideae (GEYMONAT & ROCHA, 2009). 

Atualmente, de acordo com Lorenzi et al. (2010), a família Arecaceae está 

representada por mais de 240 gêneros diferentes, os quais podem ser subdivididos em mais de 

2700 espécies. No Brasil, relata-se a presença de várias espécies de palmeiras espalhadas 

pelos mais diversos pontos do território, destacando-se as espécies derivadas da família das 

Arecáceas, sendo Butia capitata, Butia catarinensis, Butia odorata, Butia paraguayensis e 

Butia yatay  alguns dos principais exemplares desta família. 

De modo a atender a crescente demanda, da população e das indústrias, por novas 

essências e sabores, os butiazeiros surgem como excelente alternativa de renda para a 

agricultura sul-riograndense, como diversificação para a agricultura familiar, onde, na maioria 

dos palmares, encontra-se em perigo de extinção como população vegetal e componente 

paisagístico, sendo o extrativismo fora de controle o principal fator ameaçador (NUNES et al. 

2010). 

Para Schwartz et al. (2010), as espécies do gênero Butia podem ser utilizadas para 

fins como consumo in natura, fabricação de geleias, sorvetes, sucos, compotas, doces 

cristalizados e licores. Além disso, no mercado internacional, observa-se um incremento na 

demanda por frutas com novas substâncias aromáticas, novos sabores e texturas. E é nessa 

contextualização que o Brasil entra como potencial fornecedor desses recursos naturais 

vegetais. 

O avanço da agricultura e a falta de interesse pelas frutas nativas, até pouco tempo 

atrás, foram elucidados como os principais fatores responsáveis pela diminuição do número
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de plantas de butiazeiro em seu habitat. O incentivo para a utilização de espécies nativas 

como alimento e fonte de vitaminas é uma alternativa viável para a minimização do processo 

de extinção, promovendo, assim, a manutenção e o replantio de espécies, como no caso do 

butiazeiro (NUNES et al. 2008). 

A polinização apresenta-se como fator determinante na produção de frutos em várias 

espécies de fruteiras, em especial naquelas que não se reproduzem por partenocarpia. Como 

no caso da goiabeira (Psidium guajava), segundo Alves & Freitas (2007), a qual apresenta 

produção de frutos com qualidade e quantidade superior quando decorrente de polinização 

cruzada ou aberta. Já para os casos de autopolinização e polinização manual, esta fruteira 

apresenta produtividade e qualidade de frutos inferior, quando em comparação à polinização 

aberta. 

Os butiazeiros, em geral, apresentam protandria das suas flores, o que lhes confere a 

necessidade de polinização cruzada com inflorescências de outros genótipos e, até mesmo, 

com outras inflorescências da mesma planta. Salienta-se que tal característica é definida pelo 

amadurecimento das flores masculinas previamente à abertura das flores femininas, evitando 

a autopolinização, sendo assim, um mecanismo natural da planta visando o cruzamento com 

demais genótipos. 

Tendo como base o que foi exposto acima, e que até o momento poucos trabalhos 

foram desenvolvidos sobre a polinização de butiazeiros, em especial a espécie Butia odorata, 

esta pesquisa objetivou avaliar a influência da polinização cruzada de Butia odorata na 

produção e na qualidade do butiá. 
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2 REVISÃO DE LITERATURA 

 

2.1 O cultivo de palmeiras no mundo 

 

A família Arecaceae está entre as angiospermas mais antigas do planeta, uma vez 

que seus vestígios remontam a mais de 120 milhões de anos. A palavra palma é de origem 

remota, uma vez que os povos itálicos aplicavam-na à tamareira (Phoenix dactilifera) da 

África Mediterrânea e do Oriente Médio. Os gregos chamavam-na de fóinix (palavra de 

origem fenícia). Também, esta palavra, por influência árabe e aramaica, foi aplicada à cidade 

turca ‘Palmira’, com o significado de “cidade onde haviam palmas” (Lorenzi, 2004). 

De acordo com Lorenzi (2010), apesar de as palmeiras pertencerem a uma das 

famílias de espécies vegetais mais antigas do mundo, nem sempre estas plantas estiveram em 

zonas de clima tropical, no período oligoceno e mioceno, exemplares desta família, que hoje 

encontram-se limitadas às regiões da Ásia Tropical, ocorriam na Europa Ocidental e, 

atualmente, diversas espécies são encontradas além de regiões de clima subtropical. Descreve, 

ainda, a presença de espécies derivadas de palmeiras em diversas localidades do planeta, 

segundo a resistência a adaptação de cada espécie às condições edafoclimáticas de cada 

localidade, como é o exemplo de Sabal palmetto (Estados Unidos), Trachycarpus fortunei 

(China), Butia eryospatha, Butia microspadix, Butia capitata e Butia odorata (Brasil). 

 

2.2 Distribuição geográfica de arecáceas na América 

 

A família Arecaceae, à qual pertencem todas as espécies de palmeiras, possui 

distribuição geográfica termocosmopolita, ou seja, à nível mundial, estão presentes entre os 

44°N e os 44°S (Geymonat e Rocha, 2009).  

Portanto, segundo Pintaud et al. (2008), nessa contextualização, a América do Sul 

surge como uma das maiores localidades em riqueza de espécies e diversidade biológica para 

esta família de plantas, uma vez que, quatro das cinco subfamílias intrínsecas à família 

Arecaceae, estão presentes na América do Sul, sendo Calamoideae, Coryphoideae,
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Ceroxyloideae e Arecoideae. Salienta-se que, a esta última família, pertencem todas as 

espécies do gênero Butia. 

 

2.3 Distribuição geográfica de arecáceas no Brasil 

 

No Brasil, decorrente das condições edafoclimáticas adequadas à expansão dos 

palmares de arecáceas, estas encontram-se amplamente dispersas, desde a região Norte até a 

região Sul, conforme a característica de clima e solo mais adequada a cada gênero. 

Para Lorenzi et al. (2010), a maior ocorrência de gêneros e espécies é conferida em 

regiões de Campos Rupestres de Minas Gerais, Goiás, Bahia, porém, a maior concentração de 

plantas ocorre na “zona dos cocais”, a qual abrange desde a região Norte e Nordeste até o 

Centro-Oeste, caracterizada pela presença de babaçus, carnaúbas e buritis, e em direção às 

planícies pantaneiras do Pantanal matogrossense, os carandazais. Quanto às demais regiões do 

país, caracterizam-se pela presença de buritis, tucumãs, inajás, marajás, jarinas e açaís, na 

Amazônia; jerivás, macaúbas, guarirobas e bacuris no Centro-Oeste; jerivás, juçaras e butiás, 

do Centro em direção ao Sul; licuris e buris, no Leste; indaiás do litoral, pindobas, patis, 

guaricangas, icás e brejaúvas, em certos trechos da Serra do Mar; guriris e tucuns, à beira-

mar; e indaiás do campo nos cerrados do Centro-Oeste. 

 

2.4 Localização geográfica do gênero Butia no Brasil 

 

Quanto à localização geográfica do gênero Butia no Brasil, este encontra-se 

amplamente disperso pelo território nacional, com exceção das regiões Nordeste e Norte. Para 

tanto, Lorenzi (2010) descreve a presença das seguintes espécies derivadas deste gênero:  

- Butia archeri em Goiás (GO), Distrito Federal (DF), Minas Gerais (MG) e São 

Paulo (SP);  

- Butia campicola, endemicamente na região fronteiriça com Paraguai, no estado do 

Mato Grosso do Sul (MS);  

- Butia capitata nos estados da Bahia (BA), Goiás e Minas Gerais;  

- Butia catarinensis ao longo de toda a região litorânea de Santa Catarina (SC) e 

litoral norte do estado do Rio Grande do Sul (RS);  

- Butia eriospatha na região nordeste do RS, SC e sul do Paraná (PR);  

- Butia exospadix na região de fronteira do MS com o Paraguai;  

- Butia lallemantii na região sudoeste do RS;  



16 

 

- Butia lepidotispatha na região do Cerrado brasileiro;  

- Butia leptospatha no meio Oeste do MS;  

- Butia matogrossensis na região do meio Leste do MS;  

- Butia microspadix principalmente no meio Leste do PR e extremo Nordeste do RS; 

- Butia odorata na metade sul do RS, especialmente no quadrante sudeste;  

- Butia paraguayensis no extremo noroeste do RS, metade sul do MS, extremo oeste 

do PR, meio oeste de SP e extremo sudoeste de MG;  

- Butia pubispatha no extremo leste do PR;  

- Butia purpurascens no extremo sudoeste de GO e no “Triângulo Mineiro” (MG);  

- Butia yatay no RS, especialmente na região fronteiriça com a Argentina (AR) e 

Uruguai (UY); 

Para tanto, Soares e Longhi (2011), também relatam a presença de Butia odorata, 

Butia catarinensis, Butia lallemantii, Butia eriospatha e Butia yatay no Rio Grande do Sul, 

questionando, apenas, a duvidosa presença de Butia paraguayensis neste estado. Ainda, 

descrevem a presença de uma nova espécie de butiazeiro, denominada de Butia witeckii, 

localizada endemicamente no Rio Grande do Sul. Sua presença foi verificada nos municípios 

de Quevedos, Júlio de Castilhos, São Pedro do Sul, São Martinho da Serra, ao longo do Rio 

Toropi, em altitudes de 300-370 metros, ambos na região central do estado. 

 

2.5 Características gerais de butiazeiros 

 

Os butiás apresentam bastante variabilidade quanto às suas características físicas, 

químicas e morfológicas, podendo apresentar variabilidade em seus caracteres até mesmo 

entre os genótipos da mesma população. 

Para isso, Nunes et al. (2010), afirma que as diferenças obtidas entre os dados 

daquele trabalho e entre os demais citados na literatura, podem ser explicados em função das 

diferentes regiões estudadas, ou seja, as plantas podem responder de forma distinta de acordo 

com as características do solo, variabilidade genética, clima onde são cultivadas, idade das 

plantas e ao estádio de maturação dos frutos. Afirma, também, que a partir de avaliações 

morfológicas e físico-químicas em frutos de butiazeiro é possível diferenciar os genótipos em 

relação ao tamanho dos frutos, massa média de frutos, número de frutos, coloração da 

epiderme, acidez titulável, sólidos solúveis totais em uma população de plantas. 
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2.6 Descrição da espécie Butia odorata 

 

Lorenzi et al. (2010) descreve a presença da espécie Butia odorata no Rio Grande do 

Sul, bem como as suas características fenológicas, como a ocorrência de caule solitário, ereto, 

inclinado, ou algo tortuoso, de 3-6 m de altura, desprovido de palmito visível no topo. Suas 

folhas são pinadas, verde-acinzentadas e denteadas, em número de 7-32 folhas, com bainha e 

pecíolo indistintos, de 30-70 cm de comprimento, raque de 70-110 cm de comprimento, com 

pinas lineares de ápice acuminado, em número de 35-60 de cada lado do raque, distribuídas 

regularmente e num mesmo plano, dispostas obliquamente, em formação de “V”. Suas 

inflorescências são interfoliares, ramificadas, pendentes e com pedúnculo de 40cm. 

Quanto à sua bráctea peduncular, segundo Lorenzi (2010), esta, apresenta-se lenhosa 

e mais ou menos lisa, medindo de 60-160 cm de comprimento, enquanto que o raque, de 30-

50 cm, apresenta-se com 65-73 ráquilas de 9-22 cm de comprimento. Seus frutos são 

globosos, dispostos, colorimetricamente, em várias tonalidades de amarelo, aromáticos, 

apresentando polpa carnosa e bastante doce, salientando que o tamanho do fruto aumenta 

conforme aumenta a latitude de distribuição da espécie, apresentando ocorrência natural 

apenas na região sul do estado do Rio Grande do Sul (principalmente em Pelotas, Santa 

Vitória do Palmar e Tapes) e no leste do Uruguai (nas províncias de Treinta y Tres e Rocha) 

(Figura 1). 
 

 

Figura 1 – Dispersão geográfica da espécie Butia odorata no sul do Rio Grande do Sul e no 

meio Leste do Uruguai. FAEM/UFPel, Pelotas – RS, 2013. 

 

Fonte: Adaptado de GEYMONAT & ROCHA (2009); LORENZI et al. (2010); GOOGLE 

EARTH (2013). 
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2.6.1 Caracterização dos frutos de Butia odorata 

 

Rossato (2007) estudou os caracteres morfológicos e fisiológicos de frutos 

provenientes de várias espécies de butiazeiros no estado do Rio Grande do Sul. Em tal 

pesquisa, realizando observações em populações dos municípios de Barra do Ribeiro, Rio 

Grande e Santa Vitória do Palmar, naquela época, previamente à última revisão taxonômica 

(2010), a espécie abrangente ao sul do estado ainda levava o nome de Butia capitata, todavia, 

atualmente denominada de Butia odorata, descreve os frutos dessa espécie com altura de 

26,3mm e largura de 31,6mm e com endocarpo de 17,7mm de altura e 13,6mm de largura. 

Quanto às sementes, esta espécie apresenta média de 2,37 unidades por pirênio. Para o caso 

da resistência do pirênio, observou que apresenta alta rigidez, chamando-o de rigidez pétrea e 

com massa média de 2,26g. Quanto à massa média dos frutos, observou a média de 16,95g 

por unidade. 

 Poucos trabalhos foram desenvolvidos envolvendo a polinização de butiazeiros, 

havendo até mesmo discordância entre autores quanto à identificação de espécies. Para tanto, 

utilizou-se a descrição da espécie Butia odorata realizada por Lorenzi et al. (2010). 

 

2.7 Características das inflorescências de Butia odorata 

 

Segundo Lorenzi et al. (2010), as inflorescências de butiazeiros e palmeiras em geral, 

provêm de gemas exclusivamente florais que se formam a partir da base das folhas e, na 

maioria das palmeiras, são laterais e axilares, sendo formadas por três elementos: bráctea 

peduncular, raque e ramos. A bráctea peduncular pode apresentar textura lenhosa, lisa e 

medidas de 0,60m até 1,80m de comprimento, eixo da inflorescência de 0,30m até 1,30m e 

com 35-140 ráquilas. 

De acordo com Schwartz (2008), Butia odorata apresenta flores exclusivamente 

femininas e exclusivamente masculinas na mesma inflorescência. Todavia, há diferenciação 

sobre a quantidade de flores dos respectivos sexos em cada porção da inflorescência (porção 

basal, mediana e apical), onde, na porção basal pode apresentar mais de 176 flores masculinas 

e pouco mais de 25 flores femininas, com média de relação FM/FF (flores masculinas/flores 

femininas) de 8,38 flores masculinas para cada flor feminina. Na porção mediana da 

inflorescência, há a ocorrência média de 170 flores masculinas e 18 flores femininas e com 

média de relação FM/FF de pouco mais de 11 flores masculinas para cada flor feminina.  
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Ainda, menciona que na porção apical das inflorescências, nota-se a presença de 

pouco mais de 129 flores masculinas, pouco mais de 11 flores femininas e relação FM/FF de 

pouco mais de 24 flores masculinas para cada flor feminina. Neste estudo, notou que a 

quantidade de flores masculinas decresce significativamente quanto mais próximo do ápice 

das inflorescências, todavia, em ambas as porções da inflorescência, a esta quantidade é 

significativamente superior se comparada às flores femininas. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



20 

 

 

 

 

 

3 MATERIAL E MÉTODOS 

 

O experimento foi realizado no Pomar Didático Professor Antônio Rodrigues Duarte 

da Silva, do Centro Agropecuário da Palma (CAP), da Universidade Federal de Pelotas 

(UFPel), RS, Brasil. O banco ativo de germoplasma (BAG) utilizado apresenta 131 

butiazeiros da espécie Butia odorata. O critério para escolha dos 14 genótipos baseou-se no 

sorteio das plantas que apresentaram idade mínima de 12 anos (idade determinada pela 

contagem dos restos foliares presentes no caule) (Figura 2) e produção mínima de seis cachos.  

 

 

Figura 2 – Estimativa da idade de genótipos de 

Butia odorata através da contagem de restos 

foliares e pecíolos presentes na estipe. 

FAEM/UFPel, Pelotas – RS, 2013. 

 

Fonte: Adaptado de Geymonat & Rocha (2009). 

 

A partir do mês de outubro de 2011 (período inicial da floração), foram utilizados 

seis cachos de cada um dos 14 genótipos sorteados, dos quais, três foram ensacados (T2) e 

três não ensacados (T1). O ensacamento das brácteas pedunculares foi realizado previamente
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a sua abertura (Figura 3), ou seja, antes da exposição das inflorescências, com a utilização de 

tecido-não-tecido (TNT) de 100 Gramaturas por metro quadrado (100 G.m
-2

). O ensacamento 

foi iniciado em 01 de outubro de 2011 e estendendo-se até meados de janeiro de 2012, 

período final de abertura das brácteas pedunculares. 

 

 
 

Figura 3 – Sequência de abertura das brácteas pedunculares e posterior exposição das 

inflorescências de butiazeiro (Butia odorata), onde 3A = Sintomas iniciais de abertura da 

bráctea; 3B = Sintomas intermediários de abertura da bráctea; 3C = Sintomas avançados de 

abertura da bráctea; 3D = Abertura parcial da bráctea peduncular com exposição parcial da 

inflorescência; 3E= Total abertura da bráctea peduncular e total exposição da inflorescência, 

no BAG da UFPel. FAEM/UFPel. Pelotas – RS, 2013. 

 

Fonte: Jones Eloy, 2013. 

 

Para fins de averiguação do comportamento das brácteas pedunculares, foram feitas 

visitas intervaladas de 48 horas, pois a abertura e rompimento das brácteas pode ser 

influenciado pelas condições climáticas incidentes sobre a mesma. 

3A 3B 3C 

3D 3E 



22 

 

Os invólucros (sacos) utilizados para o isolamento das brácteas pedunculares foram 

confeccionados manualmente TNT. As medidas utilizadas foram: comprimento = 1,40m; 

largura = 0,75m; abertura na base = 0,17m e cortes laterais = 0,40m. A borda do TNT foi 

dobrada duplamente para evitar a entrada de pólen ou insetos, e grampeada com grampos de 

aço galvanizado (26/6) (Figura 4). 

 

 

Figura 4 – Medidas utilizadas para a confecção manual dos sacos de TNT (4A) e saco pronto 

para a instalação (4B). FAEM/UFPel, Pelotas – RS, 2013. 

 

Fonte: Jones Eloy, 2013. 

 

O TNT especificado foi utilizado com vistas ao isolamento do pólen. O 

grampeamento das bordaduras duplas foi realizado a fim de aumentar o período de resistência 

da vedação à ação dos fenômenos climáticos e tiras de borracha foram utilizadas para amarrar 

a base do saco na bráctea peduncular, uma vez que esta estrutura murcha e seca, diminuindo 

seu diâmetro e a compressão causada pela borracha evita a entrada de insetos. Dois cortes, nas 

laterais, próximos à base do saco, em forma de funil, são extremamente necessários (Figura 

4B), pois facilitam grandemente as ataduras na bráctea peduncular. Após 30 dias da exposição 

das inflorescências, retirou-se o saco de TNT (Figura 5ª) e instalou-se outro, de polipropileno, 

para proteção dos frutos contra ataque de animais (Figura 5B).  

 

4A 4B 
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Figura 5 – Saco de TNT recém instalado na bráctea peduncular (5A) e saco de polipropileno 

utilizado para proteção dos cachos no período de amadurecimento dos butiás (5B) em 

butiazeiros (Butia odorata) do BAG da UFPel. FAEM/UFPel. Pelotas – RS, 2013. 

 

Fonte: Jones Eloy, 2013. 

 

No período de maturação, os cachos foram colhidos, pesados e contados o número 

total de frutos, destes, foram coletados 60 frutos ao acaso para as diferentes determinações 

físico-químicas no setor de pós-colheita do Laboratório de Agronomia (LabAgro). No 

5A 

5B 
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decorrer do desenvolvimento da pesquisa, foram coletados dados referentes ao ciclo médio de 

produção, data média de floração e data média de colheita. 

Após a realização das análises laboratoriais, utilizou-se os pirênios (caroços) para 

análise da massa média de pirênios (MMPi), diâmetro longitudinal do pirênio (DLP) e 

diâmetro equatorial do pirênio (DEP), relação DLP/DEP, determinação do número médio de 

amêndoas em cada pirênio (NA/P), massa média unitária das amêndoas (MMUA), 

porcentagem de amêndoas brocadas em cada pirênio (%AB/P), bem como a porcentagem de 

pirênios sem formação de amêndoas (%PSA). Salienta-se que, para a análise das variáveis 

NA/P, MMUA, %AB/P e %PSA, foram coletados, aleatoriamente, cinco unidades de 

observação compostas de 60 unidades para cada tratamento.  

 

3.1 Avaliações 

 

3.1.1 Avaliações em condições de campo 

 

a) Ciclo médio de produção (CMP): Determinado pelo período compreendido da plena 

floração (rompimento da bráctea peduncular e consequente exposição da inflorescência) até a 

colheita (quando os frutos começam a se desprenderem das ráquilas). 

 

b) Data média de floração (DMF): Determinado pela identificação da data média (em 

dd/mm/aa) do período de floração de cada tratamento em cada genótipo. 

 

c) Data média de colheita (DMC): Determinado pela identificação da data média (em 

dd/mm/aa) do período de colheita de cada tratamento em cada genótipo. 

 

d) Massa média dos frutos (MMF): Determinado pela mensuração da massa dos frutos 

totais produzidos, por balança digital e expresso em quilogramas (kg). Médias resultantes 

referentes ao número total de frutos produzidos especificamente para cada tratamento e em 

cada um dos genótipos. 

 

e) Número de frutos: Obtido pela contagem de todos os frutos produzidos no cacho. 
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3.1.2 Avaliações em laboratório 

 

a) Diâmetro equatorial dos frutos (DEF): Determinado pela mensuração da região 

equatorial dos frutos com a utilização de paquímetro digital e expresso em milímetros. 

  

b) Diâmetro longitudinal dos frutos (DLF): Determinado pela mensuração da região de um 

polo ao outro dos frutos com a utilização de paquímetro digital e expresso em milímetros. 

 

c) Diâmetro equatorial dos pirênios (DEP): Determinado pela medida da região equatorial 

dos pirênios por paquímetro digital e expresso em milímetros. 

 

d) Diâmetro longitudinal dos pirênios (DLP): Determinado pela medida compreendida 

entre os polos do endocarpo por paquímetro digital e expresso em milímetros. 

 

e) Relação diâmetro longitudinal dos frutos/diâmetro equatorial dos frutos (DLF/DEF): 

Obtido pela divisão matemática das médias do diâmetro longitudinal dos frutos pelas médias 

do diâmetro equatorial dos frutos, para dimensionamento do formato dos frutos. 

 

f) Relação diâmetro longitudinal dos pirênios/diâmetro equatorial dos pirênios 

(DLP/DEP): Obtido pela divisão matemática das médias do diâmetro longitudinal dos 

pirênios pelas médias do diâmetro equatorial dos pirênios, para dimensionamento do formato 

dos pirênios. 

 

g) Massa média de polpa (MMP): Determinado pela pesagem somente da polpa dos butiás 

por balança digital e expresso em gramas. 

 

h) Rendimento de polpa (RP): representada pela quantidade de polpa presente em 100g de 

frutos, e expresso em porcentagem (%). 

 

i) Massa média dos pirênios (MMP): Determinado pela pesagem dos pirênios, intactos e 

separados da polpa dos frutos, por balança digital e expresso em gramas. 

j) Colorimetria da epiderme (CE): Determinada com a utilização de Colorímetro Minolta, 

marca Konica Minolta Chroma Meter CR-400/410, com iluminante D65, com abertura de 8 

mm de diâmetro, calibrado segundo orientações do fabricante. O aparelho efetua leitura 
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tridimensional L* a* b*, onde os valores de L* correspondem à luminosidade ou claridade, 

variando de 100 (branco) a 0 (preto). As medidas a* e b* indicam a direção da cor verde (- 

a*), a direção da cor vermelho (+ a*), a direção da cor azul (- b*) e a direção do amarelo (+ 

b*), respectivamente. De posse desses valores, calculou-se os valores da tonalidade da cor 

(ângulo h°), os quais serão expressos em graus  pela equação h° = tg – 1.b*/a*. Foram 

realizadas duas leituras na região equatorial (opostas) de cada fruto. 

 

k) Volume médio de suco (VMS): Obtido pela mensuração em copos de Becker, de vidro, do 

total de suco produzido pela amostra de 60 frutos, e extraído por extratora centrífuga marca 

Walita, modelo Juice & Co, com resultados expressos em mililitros (ml). 

 

l) Sólidos solúveis (SS): Determinado a partir de amostragem do suco de 60 frutos. 

Mensurados através de refratometria, com refratômetro Shimadzu, utilizando-se pequena 

quantidade de suco puro de cada amostra, suficiente para preenchimento da cavidade do 

aparelho onde efetua o disparo dos feixes luminosos, obtendo-se os resultados expressos em 

graus Brix (°Brix). 

 

m) Acidez titulável (AT): Determinada por titulometria de neutralização, com a diluição de 

10 ml de suco puro em 90 ml de água destilada e titulação com solução de NaOH 0,1 N, até 

que o suco alcance pH  8,2 em porcentagem de ácido cítrico (INSTITUTO ADOLFO LUTZ, 

1985). 

 

n) Relação SS/AT (“Ratio”): Calculada após a obtenção dos valores resultantes de acidez 

titulável (AT) e Sólidos Solúveis (SS), pela equação SS/AT. 

 

o) pH do suco: Determinado através da utilização de peagâmetro digital modelo PHS-3B, 

utilizando-se uma amostra de 20 ml de suco puro de cada unidade amostral. 

 

p) Teor de ácido ascórbico: Esse método baseia-se na redução do 2,6 diclorofenol indofenol 

sódio (DCFI) pelo ácido ascórbico, que tem forte ação redutora. Em tal método, utilizou-se 

copos de Becker, de vidro e com 100 ml de capacidade. Em cada um dos vidros adicionou-se, 

por intermédio de pipeta graduada, primeiramente, 50 ml de ácido oxálico (diidratado). Logo 

após, adicionou-se dez gramas de suco puro (pesado em balança de precisão). 
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Após este processo, pipetou-se a solução de DCFI na solução de ácido oxálico mais o 

suco de butiá, até o ponto de virada - no qual a solução muda de cor repentinamente da 

tonalidade normal do suco para tom violáceo por período aproximado de 15 segundos e 

retornando à cor original logo em seguida. O ácido ascórbico/vitamina C (AA) foi 

determinado pelo método colorimétrico com 2,6 Diclorofenol indofenol, com os resultados 

expressos em mg AA.100 ml
-1

 de suco puro (AGUILA, J. S. del, 2009). 

 

q) Número de amêndoas/pirênios (NA/P): Determinado pela contagem da quantidade de 

amêndoas constantes em cada um dos pirênios. 

 

r) Massa média unitária de amêndoas (MMUA): Determinado pela pesagem das amêndoas 

constantes em cada pirênio, sendo o valor expresso em miligramas (mg) e representativo de 

cada amêndoa. 

 

s) Porcentagem de amêndoas brocadas/pirênio (PAB/P): Determinado pele cálculo do 

percentual (%) de amêndoas que apresentaram-se total ou parcialmente destruídas por larvas 

em cada um dos pirênios. 

 

t) Porcentagem de pirênios sem amêndoa (%PSA): Determinado pela contagem de 

pirênios que não apresentaram formação de amêndoas, sendo expresso os resultados em 

percentagem (%). 

 

u) Variabilidade genética: Obtida através da leitura de gráfico de dispersão em linha das 

médias gerais de cada variável analisada, com fins de visualização da amplitude da 

variabilidade genética entre os tratamentos nos diferentes caracteres estudados. 

 

v) Danos na epiderme dos frutos: Presença de danos na epiderme dos frutos causados por 

insetos avaliada visualmente e expressa em porcentagem. 
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3.2 Delineamento estatístico e análise de dados 

 

Para o caso da interação genótipo/polinização, utilizou-se o delineamento 

experimental inteiramente ao acaso e, num esquema bifatorial 14x2 (14 genótipos e dois 

tratamentos), com 14 unidades amostrais, compostas por três repetições (cachos) para cada 

um dos tratamentos, totalizando seis cachos analisados em cada um dos genótipos. Destes, 

três foram ensacados (T2) e três não-ensacados (T1). Nesse caso, a unidade de observação foi 

composta por 60 butiás, totalizando 180 frutos analisados de cada tratamento em cada um dos 

genótipos e, somando-se 2520 frutos analisados em cada tratamento na totalidade dos 

genótipos. Os dados resultantes das análises foram submetidos à análise da variância 

(ANOVA) e, quando revelaram significância ao nível de 5% (p<0,05), foram submetidos à 

comparação de médias pelo teste de Skott-Knott. As variáveis analisadas por este 

delineamento foram: ciclo médio de produção (CMP), data média de floração (DMF), data 

média de colheita (DMC), massa média do total de frutos (MMF), massa média de polpa 

(MMP), massa média de pirênios (MMPi), número de frutos, diâmetro equatorial de frutos 

(DEF), diâmetro longitudinal de frutos (DLF), diâmetro equatorial de pirênios (DEP), 

diâmetro longitudinal de pirênios (DLP), relação DLF/DEF, relação DLP/DEP, volume de 

suco, colorimetria da epiderme, sólidos solúveis (SS), acidez titulável (AT), ratio (SS/AT), pH 

do suco, teor de ácido ascórbico (AA) e rendimento de polpa (RP)). 

Quanto à avaliação dos pirênios, utilizou-se delineamento experimental 

completamente casualizado e unifatorial (dois tratamentos). Cada tratamento contou com 

cinco repetições e, como unidade de observação, utilizou-se 60 pirênios, totalizando 300 

pirênios analisados para cada tratamento. As médias resultantes das avaliações foram 

submetidas à ANOVA e, quando revelaram significância ao nível de 5% de probabilidade, 

foram submetidas ao Teste de Tukey. As variáveis analisadas por este delineamento foram: 

número médio de amêndoas por pirênio (NA/P), porcentagem de amêndoas brocadas por 

pirênio (%AB/P), massa média unitária de amêndoas (MMUA) e porcentagem de pirênios 

sem formação de amêndoas (%PSA). 

Em ambos os casos, os dados obtidos em porcentagem (%) foram transformados para 

Asen √x/100 e, dados obtidos através de contagem (nº) para √x+0,5. 
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4 RESULTADOS E DISCUSSÃO 

 

Quanto às características climáticas apresentadas ao longo do desenvolvimento desta 

pesquisa, pode-se constatar que a precipitação pluviométrica foi mais baixa em todos os 

meses avaliados, com exceção de fevereiro (2011 = OUT: 75,9 mm; NOV: 60,3 mm; DEZ: 

53,7 mm; 2012 = JAN: 73,6 mm; FEV: 171,9 mm; MAR: 49,0 mm e ABR: 52,4 mm) do que 

suas taxas normais de ocorrência (2011 = OUT: 100,7 mm; NOV: 99,5 mm; DEZ: 103,2 mm; 

2012 = JAN: 119,1 mm; FEV: 153,3 mm; MAR: 97,4 mm; ABR: 100,3 mm) (Tabela 1). 

Para a temperatura média (T em °C), esta apresentou índices variáveis com 

acréscimos e decréscimos (2011 = OUT: 17,4; NOV: 19,8; DEZ: 20,6; 2012 = JAN: 22,7; 

FEV: 24,2; MAR: 21,5 e ABR: 17,4) quando comparadas às suas taxas normais de ocorrência 

(2011 = OUT: 17,5; NOV: 19,6; DEZ: 22,0; 2012 = JAN: 23,2; FEV: 23,0; MAR: Não 

fornecido; ABR: 18,5) (Normais relativas ao período 1971-2000) (Tabela 1). 

 

Tabela 1 – Variáveis climáticas referentes ao período de floração até a colheita de butiazeiros 

na safra 2011/2012 – EAPel, Capão do Leão – RS, 2013. 

 

Variáveis clim. 

Período 

2011 2012 

Out Nov Dez Jan Fev Mar Abr 

TA (°C)* 17,4 19,8 20,6 22,7 24,2 21,5 17,4 

TM (°C) 22,1 25,3 26,0 28,4 29,8 28,1 23,7 

Tm (°C) 13,5 15,1 16,2 17,9 20,2 16,6 12,8 

UR (%) 81,2 76,3 79,0 78,3 82,2 80,9 81,9 

TmR (°C) 11,6 12,5 13,8 16,0 18,1 14,5 10,4 

A (°C) 8,7 10,2 9,8 10,5 9,7 11,5 10,9 

RS (cal.cm
-2

.dia
-1

) 349,1 524,5 494,2 549,5 435,2 416,8 300,8 

I (horas e décimos) 187,0 281,3 254,0 300,5 213,0 259,2 198,2 

VM (m.s
-1

) 3,8 4,0 3,5 3,4 2,6 2,8 2,6 

DV NE NE NE NE NE NE SW 

NDG 0 0 0 0 0 0 1 

PR (mm) 75,9 60,3 53,7 73,5 171,9 49,0 52,4 

PrAc (mm) 91,5 51,3 52,3 84,0 136,6 83,5 52,6 
*TA (°C) = Temperatura Média Diária; TM (°C) = Temperatura Máxima; Tm (°C) = Temperatura Mínima; UR 

(%) = Umidade Relativa; TmR (°C) = Temperatura Mínima de Relva; A (°C) = Amplitude; RS (cal.cm
-2

.dia
-1

) = 

Radiação Solar; I (horas e décimos) = Insolação; VM (m.s
-1

) = Velocidade Média do Vento à sete metros de 

altura; DV = Direção Predominante do Vento; NDG = Número de Dias de Geada; PR (mm) = Precipitação 

Pluviométrica; PrAc (mm) = Precipitação Pluviométrica Acumulada.......................................................................
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Fonte: Estação Agroclimatológica de Pelotas – Embrapa/UFPel/INMET, 2013. 

 

Para o caso dos genótipos G. 32, G. 57, G. 35 e G. 63 a polinização cruzada mostrou-

se fundamental para a formação de frutos. Nestes genótipos, os cachos que receberam o 

ensacamento (T2=autopolinização) não formaram frutos. Diante deste fato, sugere-se a 

eficácia da utilização do TNT 100 (G.m
-2

) no isolamento das inflorescências, evitando-se a 

polinização com os gametas de outros cachos ou de outras plantas (Figura 6).  

 

 

Figura 6 – Aspecto apresentado 30 dias após plena floração pelos cachos 

autopolinizados (T2) que não formaram frutos nos genótipos G. 32, G. 35, 

G. 57 e G. 63 em butiazeiros (Butia odorata) do BAG da UFPel. 

FAEM/UFPel. Pelotas – RS, 2013. 

 

Fonte: Jones Eloy, 2013. 

 

Salienta-se que apenas em cachos autopolinizados (T2) houve casos em que a 

autopolinização mostrou-se aparentemente incompatível, acarretando na ausência de 

formação de frutos, impossibilitando-se a análise daqueles cachos. Todavia, quando na 

polinização cruzada (T1), todos os genótipos apresentaram-se com produção e na totalidade 

dos cachos de butiazeiro. Para Pereira et al. (2009), a autopolinização ocorre quando o pólen 

da mesma flor ou pólen advindo de demais flores da mesma planta atinge o estigma da mesma 

flor, podendo ocorrer ou não fecundação dos gametas. Em adição, estes, mencionam a 

possibilidade de ocorrência de autoincompatibilidade em plantas frutíferas, na qual, as flores 
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não são fecundadas ao serem polinizadas por seu próprio pólen, podendo ser chamada, 

também, de autoesterilidade. 

A variável data média de floração (DMF) apresentou-se heterogênea em relação à 

época de floração dos cachos. Neste caso, 57,14% dos genótipos, apresentaram floração 

compreendida no mês de novembro de 2011, 28,57% no mês de dezembro de 2011 e 14,29% 

no mês de janeiro de 2012 (Tabela 2). 

Para a variável data média de colheita (DMC), os genótipos de butiazeiro 

apresentaram pouca heterogeneidade em relação à colheita de cachos, sendo que para os 

cachos oriundos da autopolinização (T2), 7,14% dos genótipos obtiveram colheita em janeiro 

de 2012, 57,14% no mês de fevereiro de 2012 e 35,71% no mês de março daquele ano 

(Tabela 2). Já para os cachos oriundos da polinização cruzada (T1), 78,57% dos genótipos 

obtiveram colheita em fevereiro de 2012 e 21,43% no mês de março daquele ano. 

Para a condição apresentada na variável DMC, em cada genótipo, em relação aos 

tratamentos, pode ser observado (Tabela 2) que a amplitude das diferenças entre a 

autopolinização e a polinização cruzada variou de 2-30 dias, salientando-se que houve 

genótipos (42,86%) em que os butiás decorrentes da autopolinização (T2) amadureceram 

precocemente (G. 103: 10 dias; G. 86: 4 dias; G. 44: 2 dias; G. 73: 3 dias; G. 82: 18 dias e G. 

95: 14 dias) aos butiás resultantes da polinização cruzada (T1). Ainda, houve casos em que a 

maturação dos butiás resultantes da autopolinização (57,14%) apresentaram-se com DMC 

mais tardia (G. 115: 19 dias; G. 112: 3 dias; G. 98: 8 dias; G. 99: 17 dias; G. 66: 9 dias; G. 68: 

10 dias; G. 88: 30 dias e G. 85: 11 dias), quando comparados aos frutos resultantes da 

polinização cruzada. 

Para as duas variáveis anteriores (DMF e DMC), os resultados vão de encontro aos 

resultados obtidos por Beskow (2012), o qual analisou 24 genótipos de butiazeiro da mesma 

população na safra 2010/2011, cuja data média de floração foi de 12,5% dos genótipos no mês 

de novembro de 2010 e de 87,5% no mês de dezembro do mesmo ano. Ainda, a data média de 

colheita foi de 16,67% em fevereiro em 2011 e de 83,33% em março do mesmo ano, bem 

como o ciclo médio geral daquelas plantas (149 dias) (Tabela 2). 

Tais diferenciações entre as médias dos resultados dos trabalhos realizados podem 

estar ligadas à alta variabilidade genética existente nos butiazeiros na população em estudo 

(NUNES et al, 2008), bem como diferentes condições climáticas enfrentadas pelos genótipos 

de butiazeiros em diferentes safras e localidades (AZAMBUJA, 2009), aliadas ao  

ensacamento dos cachos. 

 



32 

 

Tabela 2 – Data média de floração (DMF) e data média de colheita (DMC) de cachos de 14 

genótipos de butiazeiro do BAG da UFPel, sob condição de polinização cruzada (T1) e 

autopolinização (T2). FAEM/UFPel, Pelotas - RS, 2013. 

 

Genótipos DMF 
DMC 

T1* T2* 

115 14/11/2011 09/02/2012 28/02/2012 

112 28/11/2011 20/02/2012 23/02/2012 

98 21/11/2011 16/02/2012 24/02/2012 

103 07/11/2011 07/02/2012 28/01/2012 

99 26/11/2011 13/02/2012 01/03/2012 

86 25/11/2011 01/03/2012 26/02/2012 

66 30/11/2011 23/02/2012 03/03/2012 

44 05/12/2011 23/02/2012 21/02/2012 

73 08/12/2011 25/02/2012 22/02/2012 

68 12/12/2011 27/02/2012 08/03/2012 

88 13/01/2012 18/02/2012 19/03/2012 

82 28/11/2011 10/03/2012 21/02/2012 

95 15/12/2011 12/03/2012 27/02/2012 

85 01/01/2012 22/02/2012 04/03/2012 

Média Geral 04/12/2011 22/02/2012 26/02/2012 
* T2 = Autopolinização; T1 = Polinização Cruzada. 

 

 

Quanto ao ciclo médio de produção (CMP) (em dias) dos cachos de butiazeiro, este 

não apresentou diferenças significativas entre as médias, onde os cachos oriundos da 

autopolinização (T2) apresentaram ciclo médio de 86,19 dias e, para os cachos resultantes da 

polinização cruzada (T1), 87,79 dias (Tabela 6). 

Este resultado não está de acordo com Pereira et al. (2009), os quais afirmam que o 

ensacamento de frutos de pinheira, com sacos de TNT, promove o encurtamento significativo 

do número de dias da colheita até o amadurecimento. Em apoio, Euleuterio et al. (2010) 

afirmam, também, que o uso do TNT, no ensacamento dos cachos, acelera o ponto de colheita 

de bananas prata (Musa AAB subgrupo Prata). 

A variável massa média dos frutos por cacho (MMFC em kg) apresentou diferença 

estatística entre as médias dos tratamentos utilizados, onde a polinização cruzada resultou em 

maior média geral (5,80kg), enquanto que a autopolinização resultou na menor média geral 

(2,94kg). Quanto aos genótipos, em T2, G. 88 obteve a maior média (8,04kg), enquanto que 

nove genótipos obtiveram as menores médias ocasionadas pela baixa produção de butiás. Para 

T1, apenas o G. 112 obteve a maior média para esta variável (15,25kg), enquanto que três 

genótipos apresentaram as menores médias (Tabela 3). 
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Estes dados reforçam a ideia de que a autopolinização dos cachos de butiazeiro 

influencia significativamente a redução da massa dos butiás e que a polinização cruzada 

garante médias superiores para esta variável, não estando de acordo com Alves e Freitas 

(2007), os quais obtiveram resultados iguais estatisticamente quando em comparação das 

médias obtidas de autopolinização manual (132,21 g) e polinização livre (149,22 g) em 

experimento realizado com goiabeira (Psidium guajava) cv. Paluma. Também, os resultados 

encontrados vão de encontro aos resultados encontrados por Costa (2012), a qual realizou 

experimentações com diferentes tipos de ensacamentos, incluso TNT, em flores de Pitaia 

Vermelha, não obtendo diferenças estatísticas entre os tratamentos utilizados (TNT=220,57 g; 

Jornal=209,58 g; Papel Kraft=245,42 g; Papel Manteiga=252,20 g e Testemunha=223,20 g), 

ainda para a mesma variável. 

Para a variável massa média de polpa (MMP), esta, apresentou diferenciação 

estatística entre as médias, onde a autopolinização (T2) obteve a maior média (586,31g), 

enquanto que a polinização cruzada (T1) obteve a menor média geral (541,14g).  

 

Tabela 3 – Massa média de frutos por cacho (MMFC), em kg, e massa média de polpa 

(MMP), em g, de 14 genótipos de butiazeiro do BAG da UFPel, sob condição de polinização 

cruzada (T1) e autopolinização (T2). FAEM/UFPel, Pelotas – RS, 2013. 

 

Genótipos 
MMFC** (kg) MMP** (g) 

T1 T2 T1 T2 

115 3,74 eA* 1,93 cA* 601,00 bA* 477,33 cA* 

112 15,25 aA 4,90 bB 548,00 bB 731,67 bA 

98 7,15 cA 2,41 cB 540,00 bA 415,67 cA 

103 4,68 eA 0,86 cB 278,00 cB 456,00 cA 

99 3,76 eA 2,19 cA 466,00 bA 621,00 bA 

86 8,48 cA 5,17 bB 596,00 bA 536,00 cA 

66 2,13 fB 5,47 bA 286,00 cA 411,67 cA 

44 4,31 eA 1,19 cB 508,00 bA 510,00 cA 

73 1,42 fA 1,10 cA 393,00 cA 502,00 cA 

68 9,23 bA 4,18 bB 553,00 bA 606,67 bA 

88 10,39 bA 8,04 aB 1433,00 aA 1283,33 aA 

82 0,86 fA 0,55 cA 336,00 cA 381,00 cA 

95 3,40 eA 0,85 cB 422,00 cB 630,00 bA 

85 6,44 dA 2,29 cB 616,00 bA 646,00 bA 

M. Geral 5,80 a 2,94 b 541,14 b 586,31 a 

C.V. (%) 26,14 16,74 

* Médias seguidas pelas mesmas letras minúsculas na coluna e por mesmas letras maiúsculas na linha não 

diferem entre si pelo teste de Skott-Knott ao nível de 5% de probabilidade de erro experimental. 

** Massa Média de Frutos (MMF) resultante da pesagem do total de frutos. A variável (MMP) é referente à 

amostra de 60 unidades. 
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Quanto aos genótipos, na variável MMP, em T2, o genótipo G. 88 apresentou-se com 

a maior média (1283,33 g), enquanto que oito genótipos apresentaram as menores médias e 

iguais estatisticamente (Tabela 3). Em T1, também, o G. 88 apresentou-se com a maior média 

para esta variável (1433,00 g), enquanto que cinco genótipos apresentaram os menores índices 

para esta variável. 

Para a variável massa média de pirênios (MMPi em g), esta não apresentou 

diferenças estatísticas entre os tratamentos, onde a autopolinização resultou em média de 

114g, enquanto que a polinização cruzada obteve 119,14g (Tabela 6). 

A variável número de frutos apresentou diferenças estatísticas entre os tratamentos, 

onde T1 obteve o maior índice geral (570,36), enquanto que T2 obteve o menor índice geral 

para esta variável (269,40). Analisando-se o comportamento dos genótipos em cada 

tratamento, em T2, os genótipos G. 86 (661,67) e G. 66 (656,00) apresentaram-se com as 

maiores médias, porém iguais estatisticamente, enquanto que cinco genótipos apresentaram as 

menores médias e iguais estatisticamente, sendo resultante da baixa produção de frutos. Em 

T1, os genótipos G. 112 (1200,00) e G. 68 (1018,00) apresentaram-se com as maiores médias 

para o número de frutos, enquanto que os genótipos G. 73 (200,00) e G. 82 (137,00) 

apresentaram-se com as menores médias para o número de frutos, todavia, iguais 

estatisticamente (Tabela 7). 

Para o caso da variável volume de suco (ml), esta, apresentou diferenças 

significativas entre os tratamentos, onde a autopolinização (T2) apresentou a maior média 

geral (336,70ml), enquanto que a polinização cruzada resultou em menor média geral 

(282,11ml) (Apêndice D). Estes resultados não estão de acordo com as médias obtidas por 

Nunes et al. (2010), os quais observaram média de 157,50 ml de suco entre os 11 genótipos 

estudados, salientando-se que, as maiores médias encontradas foram de 304,80ml (PL 2) e de 

270,00ml (PL19), estando-se muito aquém das médias observadas nesta presente pesquisa.  

Em outras pesquisas realizadas com a mesma espécie, as médias para a mesma 

variável, apresentaram-se ligeiramente semelhantes, onde, Beskow (2012) observou média 

geral de 248,50ml de suco para os 24 genótipos estudados no mesmo BAG da UFPel, onde a 

variação, e estatisticamente significativa, foi de 90,00ml (G. 28) a 633,32 (G. 88). 

Em adição, a ausência de trabalhos realizados com o ensacamento de inflorescências 

de butiazeiros dificulta a discussão de suas médias. As pesquisas desenvolvidas e publicadas 

até o momento são resultantes do ensacamento da estrutura dos cachos após o rompimento da 

bráctea peduncular e posteriormente à exposição da inflorescência, fator este que impede a 

comparação das médias obtidas da polinização cruzada com as da autopolinização. 
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Tabela 4 – Variáveis número de frutos e volume de suco de butiás provenientes de 14 

genótipos de butiazeiro (Butia odorata) do BAG da UFPel, sob condições de polinização 

cruzada (T1) e autopolinização (T2). FAEM/UFPel. Pelotas – RS, 2013. 

 

Genótipos 
Nº de frutos Volume de suco (em ml) 

T1 T2 T1 T2 

115 325 cA* 235 cA* 175,00 cA 263,00 cA 

112 1200 aA 313 bB 279,00 bB 402,00 bA 

98 642 bA 287 bB 317,00 bA 201,67 cB 

103 793 bA 90 dB 49,00 cB 302,00 cA 

99 479 cA 177 cB 110,00 cB 363,00 bA 

86 843 bA 662 aA 346,00 bA 308,00 cA 

66 386 cB 656 aA 130,00 cA 232,00 cA 

44 499 cA 128 dB 298,00 bA 277,67 cA 

73 200 dA 116 dA 216,00 cA 277,00 cA 

68 1018 aA 413 bB 312,00 bA 343,17 bA 

88 385 cA 349 bA 990,00 aA 789,50 aB 

82 137 dA 76 dA 143,00 cA 174,00 cA 

95 495 cA 76 dB 195,00 cB 376,00 bA 

85 583 cA 193 cB 390,00 bA 405,00 bA 

Média Geral 570,36 a 269,40 b 282,11 b 336,70 a 

C.V. (%) 15,05 21,95 

* Médias seguidas pelas mesmas letras minúsculas na coluna e por mesmas letras maiúsculas 

na linha não diferem entre si pelo teste de Skott-Knott ao nível de 5% de probabilidade de 

erro experimental. 

 

Quanto ao rendimento de polpa (%), este, apresentou diferenciação estatística entre 

os tratamentos utilizados, onde T2 obteve a maior média geral (83,44%), enquanto que T1 

obteve a menor média geral (81,11%). Quanto ao comportamento dos genótipos em cada um 

dos tratamentos utilizados, em T2, onde os frutos foram resultantes da autopolinização, cinco 

genótipos apresentaram-se com as maiores médias e iguais estatisticamente, enquanto que os 

genótipos G. 66 (74,27%), G. 82 (77,76%) apresentaram as menores médias (Figura 7).  

Já para o caso de T1, onde os frutos foram decorrentes da polinização cruzada, 

quatro genótipos apresentaram as maiores médias e iguais estatisticamente, enquanto que 

cinco genótipos apresentaram-se com as menores médias e iguais estatisticamente (Figura 7). 
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Figura 7 – Variável rendimento de polpa (em %) de butiás de 14 genótipos de butiazeiro do 

BAG da UFPel sob condição de polinização cruzada (T1) e autopolinização (T2). 

FAEM/UFPel, Pelotas – RS, 2013. 

 

Fonte: Jones Eloy, 2013. 

 

Em relação ao comportamento apresentado pela variável anterior, em frutos 

autopolinizados e resultantes da polinização cruzada, os índices dispuseram-se discordantes às 

médias obtidas por Costa (2012), em ensacamento de frutos de pitaia com utilização de TNT 

(52,24%), jornal (49,15%), papel Kraft (61,18%) e papel manteiga (52,33%), não resultou em 

diferenciação estatística entre os tratamentos e em relação à testemunha (56,95%). Em adição, 

Pereira et al. (2009), em ensacamento com diferentes materiais em frutos de atemoieira, 

também, não obteve diferenciação estatística entre os tratamentos (Testemunha (64,30% a), 

plástico leitoso (61,00%), TNT branco sem fundo (64,00%) e TNT branco com fundo 

(62,10%). 

 Para a variável diâmetro equatorial dos frutos (DEF), característica avaliada na 

região equatorial dos butiás, não houve diferenciação estatística entre as médias dos 

tratamentos, onde T2 obteve índice geral de 27,55mm, enquanto que T1 obteve 27,42mm de 

diâmetro (Tabela 6).  

Estas médias estão semelhantes aos resultados encontrados por Schwartz et al. 

(2010), onde, em pesquisa realizada em butiazal no município de Santa Vitória do Palmar/RS, 

encontraram médias de 27,18 mm (safra 2005/2006) e 27,74 mm (safra 2006/2007) para a 

variável diâmetro equatorial dos butiás daquela localidade em frutos provenientes da 

polinização aberta/cruzada. Com esses dados, pode-se sugerir que o ensacamento dos cachos 
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de butiazeiro, com a utilização de sacos de TNT, não provoca alteração significativa do 

diâmetro equatorial dos frutos. 

Para a variável diâmetro longitudinal (altura) dos frutos (DLF), característica 

avaliada na região compreendida entre os polos do fruto, esta, não apresentou diferenças 

estatísticas significativas entre as médias dos tratamentos, onde a autopolinização (T2) 

resultou em média geral de 23,17mm, enquanto que a polinização cruzada (T1) resultou em 

média geral de 22,66mm (Tabela 6). 

As médias do diâmetro longitudinal dos frutos (DLF) de butiazeiro apresentam 

semelhança aos resultados encontrados por Beskow (2012) em pesquisa realizada no mesmo 

BAG. Naquele estudo os genótipos apresentaram médias de 23,01mm para a mesma variável, 

sendo semelhante aos resultados encontrados nesta pesquisa. Tais resultados têm sugerido que 

o ensacamento de butiazeiro com sacos de TNT não altera significativamente a altura dos 

frutos. 

A variável diâmetro equatorial de pirênios (DEP em mm) apresentou diferenças 

significativas entre as médias dos tratamentos, onde a polinização cruzada (T1) obteve a 

maior média geral (13,41mm), enquanto que a autopolinização (T2) obteve a menor média 

geral (12,08mm). Quanto ao comportamento dos genótipos em cada tratamento, em T2, nove 

genótipos apresentaram as maiores médias e iguais estatisticamente, enquanto que cinco 

genótipos apresentaram as menores médias. Em T1, seis genótipos obtiveram as maiores 

médias e iguais estatisticamente, enquanto que oito genótipos obtiveram as menores médias 

para o diâmetro equatorial dos pirênios (Tabela 5). 

Estes dados assemelham-se com os resultados obtidos por Schwartz et al. (2010), os 

quais em estudo realizado em três populações de butiazeiros no município de Santa Vitória do 

Palmar/RS, onde encontraram médias de 14,07mm (safra 2005/2006) e de 14,18mm (safra 

2006/2007), havendo leve diferenciação entre as médias obtidas pelos frutos resultantes da 

polinização cruzada e maior diferenciação quando em comparação com os frutos resultantes 

da autopolinização, desta pesquisa. Vale lembrar que esta diferenciação entre as médias 

resultantes nas distintas pesquisas, mesmo que decorrentes de iguais formas de polinização 

(polinização aberta) podem estar relacionadas, segundo Nunes et al. (2008) há grande 

variabilidade genética existente em butiazeiros do BAG da UFPel, bem como nos butiazais de 

Santa Vitória do Palmar/RS. 

Para a variável diâmetro longitudinal dos pirênios (DLP) ou altura dos pirênios, esta 

não apresentou diferenciação significativa entre as médias dos tratamentos, onde a 
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autopolinização (T2) resultou em média geral de 16,16mm, enquanto que a polinização 

cruzada (T1) resultou em  média geral de 16,13mm (Tabela 6). 

Os resultados encontrados nesta variável estão de acordo com as médias encontradas 

por Beskow (2010) em pesquisa realizada no mesmo BAG, porém com genótipos diferentes. 

Naquela oportunidade, encontrara média de 16,74mm de diâmetro longitudinal dos butiás na 

safra 2010/2011 em pirênios provenientes da polinização aberta, mostrando a proximidade 

com as médias desta pesquisa. De posse dessas médias, pode-se sugerir que o ensacamento 

dos cachos de butiazeiro não altera significativamente a altura dos pirênios. 

A variável relação do diâmetro longitudinal dos frutos/diâmetro equatorial dos frutos 

(DLF/DEF) apresentou diferenças estatísticas entre os tratamentos, onde T2 apresentou a 

maior média geral (0,84mm), enquanto que T1 apresentou a menor média geral (0,83mm) 

(Tabela 5).  

 

Tabela 5 – Variável diâmetro equatorial de pirênios (DEP) e relação diâmetro longitudinal dos 

frutos/diâmetro equatorial de frutos (DLF/DEF) de 14 genótipos de butiazeiro (Butia odorata) 

do BAG da UFPel, sob condições de polinização cruzada (T1) e autopolinização (T2). 

FAEM/UFPel. Pelotas – RS, 2013. 

 

Genótipos 
DEP (mm) DLF/DEF (mm) 

T1 T2 T1 T2 

115 14,12 aA* 9,84 bB* 0,83 cB* 0,88 bA* 

112 13,46 bA 13,00 aA 0,75 dA 0,69 eB 

98 13,89 aA 10,58 bB 0,72 eB 0,78 dA 

103 12,50 bA 11,11 bA 0,91 bA 0,88 bA 

99 14,58 aA 12,92 aA 0,85 cB 0,90 bA 

86 13,19 bA 10,13 bB 0,71 eA 0,68 eA 

66 11,71 bA 13,31 aA 0,82 cA 0,84 cA 

44 14,33 aA 13,03 aA 0,85 cB 0,89 bA 

73 13,30 bA 12,39 aA 0,85 cB 0,93 aA 

68 15,01 aA 13,05 aA 0,78 dA 0,77 dA 

88 14,88 aA 12,19 aB 0,89 bA 0,86 bA 

82 12,00 bA 12,98 aA 0,84 cB 0,94 aA 

95 12,00 bA 13,12 aA 0,84 cA 0,82 cA 

85 12,70 bA 11,49 bA 0,95 aA 0,95 aA 

M. G. 13,41 a 12,08 b 0,83 b 0,84 a 

C.V. (%) 11,09 2,64 

* Médias seguidas pelas mesmas letras minúsculas na coluna e por mesmas letras maiúsculas na linha não 

diferem entre si pelo teste de Skott-Knott ao nível de 5% de probabilidade de erro experimental. 
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Quanto ao comportamento dos genótipos, na variável DLF/DEF, em T2, três 

genótipos apresentaram as maiores médias estatísticas, enquanto que dois genótipos 

apresentaram as menores médias. Em T1, apenas o genótipo G. 85 apresentou-se com o maior 

índice (0,95mm), enquanto que dois genótipos apresentaram as menores médias (Tabela 5). 

As médias encontradas para a relação DLF/DEF, em ambos os tratamentos, 

obtiveram valores abaixo de 1,00, indicando que o formato dos frutos tende a ser achatado, 

corroborando com a classificação de Lorenzi et al. (2010), os quais descrevem a morfologia 

dos frutos de Butia odorata como variável entre ovoides a depressoglobosos, por 

apresentarem medidas de 1,8-2,6 cm x 1,4-3,2 cm. As médias apresentadas pelos frutos 

resultantes da autopolinização corroboram com os resultados observados por Beskow (2012), 

o qual obteve a mesma média (0,84) para os frutos resultantes da polinização aberta ou 

cruzada. Ainda, estes resultados assemelham-se à descrição apresentada por Geymonat & 

Rocha, os quais os descrevem como sendo de forma globosa, podendo apresentarem 

variabilidade nos tamanhos e nas formas. Todavia, os resultados observados na 

autopolinização indicam uma modificação na morfologia dos frutos, tendendo ao 

alongamento da forma dos frutos quando em comparação aos frutos decorrentes da 

polinização aberta ou cruzada. 

Para a variável pH do suco (pH), esta, não apresentou diferenciação estatística entre 

as médias dos tratamentos utilizados, onde a autopolinização (T2) resultou em índice geral de 

2,90, enquanto que a polinização cruzada (T1) apresentou índice geral de 2,90 (Tabela 6). 

Estes índices estão levemente abaixo dos valores obtidos por Beskow et al (2012), o 

qual obteve média de 3,00 para frutos decorrentes da polinização cruzada no mesmo BAG da 

UFPel utilizado nesta pesquisa. Além disso, as médias dispuseram-se abaixo das médias 

observadas por Nunes et al. (2010), os quais obtiveram altos índices em butiás (3,38), 

também, decorrentes da polinização cruzada, salientando-se que, aquelas duas pesquisas 

também foram realizadas no mesmo BAG utilizado nesta pesquisa. 

Para a variável relação do diâmetro longitudinal de pirênios/diâmetro equatorial de 

pirênios (DLP/DEP) esta apresentou diferenciação estatística entre as médias dos tratamentos, 

onde a autopolinização (T2) apresentou o maior índice geral (1,36mm), enquanto que a 

polinização cruzada (T1) resultou na menor média geral (1,20mm). Todavia, o fator de 

interação (genótipo x tratamento) não apresentou diferenças significativas (Tabela 6). 
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Tabela 6 – Variáveis diâmetro equatorial de frutos (DEF), diâmetro longitudinal de frutos 

(DLF), diâmetro longitudinal de pirênios (DLP), ciclo médio de produção (CMP), relação 

diâmetro longitudinal dos pirênios/diâmetro equatorial de pirênios (DLP/DEP), massa média 

de pirênios (MMPi) e pH do suco de butiás de 14 genótipos de butiazeiro (Butia odorata) do 

BAG da UFPel, sob condições de polinização cruzada (T1) e autopolinização (T2). 

FAEM/UFPel. Pelotas – RS, 2013. 

 

Trat. 
DEF 

(mm) 
DLF (mm) DLP (mm) 

CMP 

(dias) 

DLP/DEP 

(mm) 
MMPi (g) pH suco 

T1 27,42 a 22,66 a 16,13 a 87,79 a 1,20 b 119,14 a 2,90 a 

T2 27,55 a 23,17 a 16,16 a 86,19 a 1,36 a 114,00 a 2,89 a 

M. G. 27,48 22,91 16,14 86,99 1,28 233 2,89 

C.V. (%) 6,19 5,63 7,31 5,49 7,31 26,75 5,25 

* Médias seguidas pelas mesmas letras minúsculas na coluna e por mesmas letras maiúsculas na linha não 

diferem entre si pelo teste de Skott-Knott ao nível de 5% de probabilidade de erro experimental. 

 

De acordo com os resultados da relação DLP/DEP, percebe-se que o índice geral 

encontrado nos pirênios oriundos da polinização cruzada é significativamente superior a 

1,00mm, indicando que, naturalmente, o formato dos pirênios apresenta formato alongado. 

Em T2, para a mesma variável, percebe-se que o índice obtido é significativamente superior 

ao índice encontrado em T1, podendo-se sugerir que os pirênios decorrentes da 

autopolinização tendem a modificar-se anatomicamente e, tendem ao alongamento de sua 

forma (Figura 8). 

 

 

Figura 8 – Diagrama de índices da relação diâmetro longitudinal/diâmetro equatorial (DL/DE) 

para classificação dos diferentes formatos de frutos e pirênios de butiazeiro (Butia odorata), 

desconsiderando-se as imperfeições da borda dos frutos. FAEM/UFPel, Pelotas – RS. 2013. 

 

Fonte: Adaptado de Moura et al. (2010). 
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De acordo com Berili et al. (2007), dentre as etapas de desenvolvimento de frutos, o 

crescimento é uma etapa muito importante, na qual ocorrem alterações quantitativas, as quais 

resultam em aumento de peso e volume desse órgão. Além disso, tal fase é bastante 

influenciada por fatores ambientais, como a temperatura, radiação solar e precipitação, além 

de fatores genéticos intrínsecos de cada espécie vegetal. 

Diante destes índices, concorda-se parcialmente com os resultados encontrados por 

Lorenzi et al. (2010), onde classificam os pirênios de Butia odorata - resultantes da 

polinização aberta ou cruzada - como sendo globosos ou com formato mais alongado quando 

mais em direção ao norte da região sul do Rio Grande do Sul (localização geográfica da 

espécie no Brasil), salientando-se que, segundo Geymonat & Rocha (2009), esta espécie está 

delimitada, também, no leste de Uruguai ao sul do Rio Grande do Sul. 

Para a variável relação número de amêndoas/pirênio (NA/P), esta apresentou 

diferenciação estatística entre as médias dos tratamentos, onde a polinização cruzada (T1) 

ocasionou em maior média geral (2,06) (Figura 9), enquanto que a autopolinização (T2) 

resultou em menor média geral (1,75). Quando em pirênios provenientes da autopolinização 

(T2), houve variação da relação NA/P de uma a três unidades (1-3). Já para o caso em que os 

pirênios provieram da polinização aberta ou cruzada (T1), houve variação de zero a três 

unidades (0-3), onde a ausência de amêndoas foi decorrente da ação de larvas de 

curculionídeos e bruquídeos (Figura 9). 

 

Figura 9 – Variável relação do número médio de amêndoas/pirênio (NA/P) de pirênios 

provenientes de 14 genótipos de butiazeiro do BAG da UFPel sob condição de polinização 

cruzada (T1) e autopolinização (T2). FAEM/UFPel, Pelotas – RS, 2013. 

Fonte: Jones Eloy, 2013. 
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Geymonat & Rocha (2009) relatam a ação de larvas em pirênios de butiá, como as de 

Pachymerus aff. nucleorum e de curculionidade, onde, as larvas de P. aff. nucleorum 

consomem, geralmente, todas as amêndoas e pupando dentro dos pirênios , enquanto que as 

larvas de curculionidae consomem, geralmente, uma amêndoa e saem para pupar no solo. 

Não existem trabalhos com butiazeiros que manifestam-se sobre o número de 

amêndoas contidas em cada pirênio provenientes de autopolinização e polinização cruzada, 

pois, quase na totalidade dos casos, o TNT foi utilizado somente após a floração. Todavia, 

com outras espécies, como no caso da atemoieira (Anonna cherymola Mill. x A. squamosa 

L.), segundo Pereira et al. (2009), há a obtenção de maior número e significativo de sementes 

naquela espécie. 

Para a variável relação amêndoas brocadas/pirênio (%AB/P), expressa em 

porcentagem (%), esta apresentou diferenciação estatística e significativa entre os 

tratamentos, onde a polinização cruzada (T1) resultou em maior média geral (70,77 %), 

enquanto que a autopolinização (T2) apresentou média geral igual a zero (0,00 %) (Tabela 7). 

Com estas médias, nota-se que em pirênios provenientes da polinização cruzada houve índice 

alto de ataque de larvas de insetos (bruquídeos e curculionídeos), e em pirênios decorrentes da 

autopolinização o índice de ataque foi nulo, podendo ser explicado pela utilização de sacos de 

TNT como invólucro da inflorescência até 30 dias depois da polinização, sendo que após este 

período, realizou-se a substituição destes sacos de TNT por sacos de malha plástica de 

polipropileno (PP) (usados para acondicionamento de cebolas e batatas), permanecendo 

instalados até o ponto ideal de colheita (início do destacamento natural dos frutos das 

ráquilas).  

A proteção das inflorescências com os sacos de TNT e, posteriormente, com sacos de 

PP pode ter sido responsável pela ausência de parasitismo das amêndoas, decorrente do 

impedimento da postura de ovos de insetos nas flores e frutos. Em contraponto, Pereira et al. 

(2009) afirmam que, nos tratamentos utilizados naquela pesquisa (com utilização de TNT e 

plástico leitoso), e ensacamento dos frutos cinco semanas após a polinização manual, os frutos 

dispostos nos tratamentos contendo sacos de TNT, na variável frutos brocados (FB) não 

diferiram da testemunha, quando fechados nas extremidades (18,30%), obtiveram maior 

incidência de ataque de larvas quando abertos na extremidade (33,30%) e ataque nulo de 

larvas quando disposto em plástico leitoso, uma vez que a testemunha apresentou índice de 

23,30% de frutos brocados. 

Em adição, para Teixeira et al. (2011), o ensacamento de frutos de macieira Imperial 

Gala, na safra 2007/2008, quando realizados no período de raleio (cerca de 40 dias após plena 
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floração), com utilização de Tecido-Não-Texturizado (TNT), foi capaz de anular os índices de 

formação de lesões (0,00%) e galerias (0,00%) ocasionados pelo ataque de mosca-das-frutas, 

reduzir significativamente o ataque de mariposa-oriental (1,26%) e de lagarta-enroladeira 

(0,65%), bem como de outras pragas (5,21%), quando em comparação com suas respectivas 

testemunhas (18,59%; 98,00; 3,16; 1,65% e 15,23%). 

Para a variável porcentagem de pirênios sem formação de amêndoas (%PSA), esta, 

apresentou-se com diferenciação estatística entre as médias dos tratamentos, onde a 

autopolinização (T2) obteve a maior média geral (10%), enquanto que a polinização cruzada 

(T1) resultou em menor média geral (0,00%) (Tabela 7). Observando-se as médias resultadas 

da autopolinização (T2), nota-se que a autopolinização mostrou-se parcialmente 

autoincompatível em alguns genótipos do BAG. Todavia, para o caso de butiazeiro é 

conhecido o mecanismo dicogâmico de reprodução, onde, em protandria, as flores masculinas 

amadurecem anteriormente à abertura das flores femininas. Este mecanismo natural desta 

espécie pode ter contribuído para a não fecundação das flores femininas, as quais, geralmente 

um dia após a senescência da flor masculina, tornam-se receptíveis, facilitando grandemente a 

polinização cruzada com pólen dos demais genótipos localizados nas proximidades. Para 

Simões et al. (2006), a difícil ocorrência de sincronia entre as flores masculinas e femininas, 

em uma mesma planta, caracterizam a xenogamia (polinização cruzada ou aberta ou livre), 

tornando-se necessário a manutenção de vários indivíduos para que ocorra a polinização, 

viabilizando a conservação da população. 

 

Tabela 7 – Variável porcentagem de amêndoas brocadas por pirênio (%AB/P) e porcentagem 

de pirênios sem formação de amêndoas (%PSA) de butiás de 14 genótipos de butiazeiro 

(Butia odorata) do BAG da UFPel, sob condições de polinização cruzada (T1) e 

autopolinização (T2). FAEM/UFPel. Pelotas – RS, 2013. 

 

Tratamentos %AB/P %PSA 

Não-ensacamento (T1) 70,77 a 0,00 b 

Ensacamento (T2) 0,00 b* 10,00 a* 

Média Geral 35,39 5,00 

C.V. (%) 16,39 34,99 

* Médias seguidas pelas mesmas letras minúsculas na coluna não diferem entre si pelo teste de Tukey ao nível de 

5% de probabilidade de erro experimental. 

 

A variável massa média unitária de amêndoas (MMUA) apresentou-se com 

diferenciação estatística entre os tratamentos, onde a autopolinização (T2) resultou em maior 
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média geral (361,60 mg), enquanto que a polinização cruzada (T1) resultou em menor média 

geral (94,80 mg). De acordo com as médias encontradas para o peso unitário de amêndoas 

provenientes de frutos autopolinizados e de frutos decorrentes da polinização cruzada, pode-

se observar que em amêndoas resultantes da autopolinização houve incremento significativo 

de seu peso. Já para as amêndoas decorrentes de frutos resultantes da polinização cruzada, o 

peso resultante foi significativamente menor (Figura 10). 

A autopolinização pode ter se apresentado deficitária quando na fecundação dos 

ovários dos frutos, pois, segundo Kerbauy (2008), o número de óvulos fertilizados determina 

a taxa de crescimento inicial do ovário, salientando que, se por alguma razão os óvulos de 

uma determinada região do ovário não se desenvolverem em sementes, o lado correspondente 

do fruto apresentará deformidades. Em adição, para ele, os parâmetros genéticos envolvidos 

no controle no controle do fenótipo final do fruto podem ser influenciados no plano 

fisiológico pelo número de sementes em desenvolvimento. E como exemplo, cita o caso de 

Vitis vinifera, cv. Itália, a qual pode apresentar, quando aplicado GA3 exógena em doses 

médias de 15 mg.l
-1

, apirenia total ou parcial (frutos parcial ou totalmente ausentes de 

sementes) das bagas. 

 

Figura 10 – Variável massa média unitária de amêndoas (MMUA) de pirênios provenientes de 

14 genótipos de butiazeiro do BAG da UFPel sob condição de polinização cruzada (T1) e 

autopolinização (T2). FAEM/UFPel, Pelotas – RS, 2013. 

 

Fonte: Jones Eloy, 2013. 
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Em adição a este fato, nesta pesquisa, quando decorrentes da autopolinização, 

obteve-se frutos menores, menor massa média de polpa e menor tamanho dos pirênios, fato 

este que pode ser decorrente do baixo índice de polinização dos frutos, visto que, também, a 

quantidade de amêndoas foi significativamente menor. 

Para a variável sólidos solúveis (°Brix), esta apresentou diferenciação estatística 

entre os tratamentos, onde a autopolinização (T2) resultou em maior média geral 

(15,18°Brix), enquanto que a polinização cruzada (T1) resultou na em menor média geral 

(12,61°Brix). Quanto ao comportamento dos genótipos em cada tratamento, em T2, o G. 103 

apresentou a maior média (19,30°Brix), enquanto que seis genótipos apresentaram as menores 

médias e iguais estatisticamente. Em T1, o genótipo G. 95 apresentou a maior média 

(16,70°Brix), enquanto que o G. 99 (10,20°Brix) e G. 73 (11,10°Brix) apresentaram as 

menores médias (Tabela 8). 

De acordo com o comportamento dos genótipos denotado em cada tipo de 

polinização, quando se refere à autopolinização (T2), pôde-se observar um acréscimo 

significativo no teor de sólidos solúveis, quando em comparação aos frutos decorrentes da 

polinização cruzada (T1). Para Buckeridge et al. (2008), facilmente pode-se observar os 

efeitos da temperatura e da luminosidade sobre a fisiologia dos frutos. Para tanto, quando em 

baixas temperaturas, retarda-se a senescência dos frutos e, mantendo-se a taxa respiratória em 

nível baixo. Todavia, quando em temperaturas altas, especialmente noturnas, acrescem a taxa 

respiratória. Quando houver menor incidência de luz, poderá ocorrer o consequente menor 

acúmulo de açúcares. Observam, também, que, mesmo quando em períodos de escuro, o gasto 

de açúcares continua, porém, estes, provenientes de órgãos de reserva. 

Em apoio, em pesquisa realizada por Teixeira et al. (2011), evidenciou-se a 

influência de TNT nos frutos de macieira (Malus domestica) cv. ‘Imperial Gala’, onde 

observou-se a não diferenciação estatística entre os tratamentos utilizados (T1: saco plástico 

micro perfurado e Texturizado; T2: saco de tecido não-texturizado (TNT) e frutos não-

ensacados) para a variável sólidos solúveis. Ainda, afirmam que o processo de utilização de 

invólucros de TNT pode acelerar significativamente o período de maturação dos frutos, 

caracterizado pela redução da firmeza de polpa e textura da epiderme dos frutos e aumento do 

índice da relação iodo/amido. Salientam, ainda, que no interior dos sacos de TNT e plástico 

utilizados, houve um acréscimo médio de 2,5°C em período diurno, o que pode resultar em 

maturação dos frutos mais rápida. 

Embora com outra espécie, os resultados obtidos por Euleuterio et al. (2010), os 

quais afirmam que, além da redução no ciclo de colheita dos cachos de bananeira cv. ‘Prata’ 
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(Musa AAB subgrupo Prata), o uso de sacos de TNT não alterou os índices de sólidos 

solúveis no ponto de colheita, porém, diferiu estatisticamente da testemunha no quarto dia 

pós-colheita, uma vez que estes foram armazenados à temperatura de 16°C. Salienta-se que na 

referida pesquisa os cachos receberam os tratamentos no período posterior à floração, sendo 

provenientes apenas da polinização cruzada. 

Para a variável acidez titulável (AT), esta apresentou diferenciação estatística entre 

as médias dos tratamentos, onde a polinização cruzada (T1) obteve a maior média geral 

(2,76%), enquanto que a autopolinização (T2) resultou em menor índice geral (2,43%). 

Quanto ao comportamento dos genótipos em cada tratamento, em T2, o genótipo G. 82 

apresentou o maior índice (3,86%), enquanto que quatro genótipos apresentaram as menores 

médias e iguais estatisticamente. Em T1, três genótipos apresentaram as maiores médias e 

iguais estatisticamente, enquanto que três genótipos apresentaram as menores médias para 

este tratamento (Tabela 8). 

 

Tabela 8 – Variáveis sólidos solúveis (SS), acidez titulável (AT) e ‘ratio’ (SS/AT) de butiás 

de 14 genótipos de butiazeiros (Butia odorata) do BAG da UFPel, sob condição de 

polinização cruzada (T1) e autopolinização (T2). FAEM/UFPel, Pelotas – RS, 2013. 

 

G. 
SS (em °Brix) AT (em %AC) Ratio 

T1 T2 T1 T2 T1 T2 

115 12,20 dB* 15,07 cA* 2,72 cA* 1,68 fB* 4,49 cB* 9,04 bA* 

112 11,80 dB 13,27 dA 2,55 cA 1,86 fB 4,63 cB 7,22 cA 

98 12,10 dB 13,93 dA 2,43 cA 2,15 eA 4,98 cB 6,61 cA 

103 12,10 dB 19,30 aA 1,87 dA 1,76 fA 6,46 bB 10,97 aA 

99 10,20 eB 15,20 cA 3,86 aA 2,40 dB 2,64 dB 6,33 cA 

86 11,80 dB 14,07 dA 2,81 cA 2,19 eB 4,20 cB 6,51 cA 

66 13,50 cA 13,80 dA 2,49 cA 2,50 dA 5,42 cA 5,58 dA 

44 12,60 cB 16,00 cA 3,89 aA 3,07 bB 3,24 dB 5,24 dA 

73 11,10 eB 17,10 bA 3,09 bA 3,12 bA 3,59 dB 5,47 dA 

68 11,90 dB 13,47 dA 3,94 aA 2,74 cB 3,02 dB 5,02 dA 

88 12,90 cA 13,27 dA 1,74 dB 2,11 eA 7,42 aA 6,31 cA 

82 14,40 bB 17,30 bA 3,03 bB 3,86 aA 4,76 cA 4,48 dA 

95 16,70 aA 15,20 cB 2,56 cA 2,69 cA 6,53 bA 5,65 dA 

85 13,30 cB 15,50 cA 1,65 dA 1,86 fA 8,05 aA 8,60 bA 

M.G. 12,61 b 15,18 a 2,76 a 2,43 b 4,96 b 6,64 a 

C.V. (%) 4,60 6,74 12,66 

* Médias seguidas pelas mesmas letras minúsculas na coluna e por mesmas letras maiúsculas na linha não 

diferem entre si pelo teste de Skott-Knott ao nível de 5% de probabilidade de erro experimental. 
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Em observação às médias dos tratamentos, pode-se observar que nos cachos 

autopolinizados houve decréscimo significativo da acidez titulável, isto quando em 

comparação com os cachos provenientes da polinização cruzada. Segundo Nunes et al (2010 

apud BORGES et al, 2006), os quais, em análise de butiás (Butia odorata) no mesmo BAG da 

UFPel utilizado na presente pesquisa, obtiveram índice médio de 2,80% para a variável AT,  a 

baixa acidez é desejável para frutos destinados ao consumo in natura, uma vez que o mercado 

consumidor tem preferência pelos frutos de menor acidez. Todavia, a alta acidez é desejável 

para a conservação pós-colheita, pois dificulta a ação bacteriológica e fúngica, além de 

favorecer, segundo Araújo et al. (2007), a manutenção dos índices de ácido ascórbico na 

polpa dos frutos. 

Em adição para o caso da variável AT, para Oliveira et al. (1999), a acidez é um 

importante parâmetro na conservação de produtos alimentícios. Em geral, a decomposição de 

um alimento, via hidrólise, fermentação ou oxidação, acarreta em alteração, quase sempre, na 

concentração de íons hidrogênio e, consequentemente, sua acidez. Todavia, produtos com 

altos índices de acidez, quando em processamento, apresentam melhor conservação, devido à 

dificuldade de desenvolvimento de micro-organismos neste tipo de produto. Evidenciam 

também que, a baixa no índice de acidez titulável pode estar ligada à baixa na concentração de 

ácido ascórbico, mesmo que não apresentando tendência linear. 

A variável ‘ratio’ (SS/AT) apresentou diferenciação estatística entre as médias dos 

tratamentos, onde a autopolinização (T2) ocasionou maior média geral (6,64), enquanto que a 

polinização cruzada (T1) ocasionou a menor média geral (4,96). Quanto ao comportamento 

dos genótipos em cada um dos tratamentos, em T2, o genótipo G. 103 apresentou a maior 

média (10,97), enquanto que seis genótipos apresentaram as menores médias e iguais 

estatisticamente (Tabela 5). Em T1, os genótipos G. 88 (7,42) e G. 85 (8,05) apresentaram as 

maiores médias e iguais estatisticamente, enquanto que quatro genótipos apresentaram as 

menores médias para esta variável. 

Em observação aos índices da variável anterior, nota-se um acréscimo significativo 

do índice ‘ratio’ nos frutos decorrentes da autopolinização quando em comparação aos frutos 

resultantes da polinização cruzada. Estes dados estão parcialmente semelhantes aos índices 

encontrados por Schwartz et al. (2010), os quais, em estudo realizado com a mesma espécie 

(Butia odorata) obtiveram índice médio de 5,76 na safra 2005/2006 e de 4,66 na safra 

2006/2007 em três populações de butiazeiros estudadas no município de Santa Vitória do 

Palmar – RS, salientando-se que, estes, diante da variação de índices entre as duas safras 
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observadas, apontam um possível maior ciclo de maturação incidente em uma das populações 

estudadas como possível causa desta variação de índices. 

A relação SS/AT está, segundo Benevides et al. (2008), diretamente ligada ao 

atributo sabor, sendo, portanto, um importante parâmetro a ser considerado na seleção da 

variedade do fruto. Salientam, ainda, que, no âmbito de indústrias de polpas, a quantidade de 

ácidos que será adicionada à polpa da fruta deve ser sempre complementar àquela já existente 

na fruta, com vistas a obter um produto com a relação (ratio) previamente estabelecida. 

Para a variável tonalidade de cor da epiderme dos frutos, esta, não apresentou 

diferenciação estatística entre as médias dos tratamentos. Para estimar-se a coloração dos 

frutos, realizou-se o calculo do ângulo Hue (°Hue), onde, a autopolinização (T2) apresentou 

índice geral de 70,48°h, enquanto que a polinização cruzada (T1) apresentou 69,99°h (Figura 

11). O índice máximo encontrado em T2 (linha preta) foi de 79,99°h e o índice mínimo de 

48,65°h, enquanto que, em T1 (linha azul), o índice máximo foi de 84,28°h e o índice mínimo 

foi de 47,52°h (ver também tabela 9). 

 

 

Figura 11 – Diagrama de ângulo Hue (°Hue) para a estimação da coloração da epiderme de 

butiás de 14 genótipos do BAG da UFPel sob condição de polinização cruzada (T1) e 

autopolinização (T2), onde: MÁX= índice máximo; MIN= Índice mínimo. FAEM/UFPel, 

Pelotas – RS, 2013. 

 

Fonte: Jones Eloy, 2013. 

 

Estes resultados apresentam semelhança com os índices encontrados por Schwartz et 

al. (2010), os quais encontraram média de 74,49 °Hue na safra 2005/2006 e de 73,65 °Hue na 
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safra 2006/2007 em três populações de butiazeiros no município de Santa Vitória do Palmar – 

RS. Em adição, estes índices apresentaram-se superiores às médias apresentadas por Beskow 

(2012), o qual obteve índice médio de 65,25 °Hue na colorimetria da epiderme de butiazeiro 

do mesmo BAG da UFPel utilizado na presente pesquisa. 

Para a variável teor de ácido ascórbico (mg.100mL
-1

 suco), esta, apresentou 

diferenciação estatística entre as médias dos tratamentos, onde a polinização cruzada (T1) 

resultou em maior média geral (75,41mg), enquanto que a autopolinização (T2) resultou em 

menor média geral (71,64mg) (Apêndice G). Quanto ao comportamento dos genótipos em 

relação a cada um dos tratamentos, em T2, o genótipo G. 44 apresentou a maior média 

(106,64mg), enquanto que quatro genótipos apresentaram as menores médias e iguais 

estatisticamente. Em T1, cinco genótipos apresentaram as maiores médias, enquanto que os 

genótipos G. 99 (51,46mg) e G. 88 (45,03) apresentaram as menores médias para esta 

variável. 

 

Tabela 9 – Variáveis colorimetria da epiderme (em °Hue) e teor de ácido ascórbico (AA) de 

butiás de 14 genótipos de butiazeiro (Butia odorata) do BAG da UFPel, sob condições de 

polinização cruzada (T1) e autopolinização (T2). FAEM/UFPel. Pelotas – RS, 2013. 
 

Genótipos 
Graus Hue (°Hue) Ác. ascórbico (mg.100g

-1
 suco) 

T1 T2 T1 T2 

115 47,52 fA* 48,65 eA* 67,83 cA 57,45 dA 

112 76,81 bA 69,54 cB 78,46 bA 73,42 cA 

98 72,89 cA 72,44 bA 93,56 aA 81,89 bB 

103 73,40 cB 79,99 aA 77,46 bA 54,27 dB 

99 71,51cA 71,90 bA 51,46 dA 56,13 dA 

86 67,50 dB 74,40 bA 65,81 cA 61,82 dA 

66 84,28 aA 79,85 aB 80,64 bA 67,23 cB 

44 60,77 eA 63,00 dA 89,35 aB 106,64 aA 

73 73,45 cA 74,36 bA 95,24 aA 88,90 bA 

68 76,83 bA 70,34 cB 67,23 cA 74,89 cA 

88 68,30 dA 63,83 dB 45,03 dB 65,56 cA 

82 66,69 dB 72,73 bA 87,71 aA 81,98 bA 

95 67,96 dB 72,09 bA 97,07 aA 65,49 cB 

85 71,90 cA 73,62 bA 58,88 cA 67,26 cA 

Média Geral 69,99 a 70,48 a 75,41 a 71,64 b 

C.V. (%) 2,51 9,05 

* Médias seguidas pelas mesmas letras minúsculas na coluna e por mesmas letras maiúsculas na linha não 

diferem entre si pelo teste de Skott-Knott ao nível de 5% de probabilidade de erro experimental. 
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Em observação às médias resultadas dos tratamentos utilizados, nota-se o decréscimo 

significativo do teor de ácido ascórbico em frutos resultantes da autopolinização (71,64mg de 

AA.100 mL
-1

 suco), quando em comparação aos frutos decorrentes da polinização cruzada 

(75,41mg 100 mL
-1

 suco). Estas médias vão de encontro aos resultados apresentados por 

Fonseca (2012), a qual obteve média de 55,51mg.100g
-1

 de fruta fresca em butiás  no 

município de Tapes – RS. 

Em adição, segundo Magro et al. (2006), em análise da qualidade de butiás da 

espécie Butia eriospatha coletados no estado de Santa Catarina e Paraná, os butiás 

apresentaram-se com índices médios de vitamina C de 70,44mg (100 g
-1

 de amostra) para o 

caso das amostras extraídas do estado paranaense, enquanto que apenas 17,61mg (100 g
-1

 de 

amostra) para o caso das amostras extraídas dos butiazeiros catarinenses. 

De acordo com Kerbauy (2009), as mudanças profundas nos teores de ácidos, 

açúcares e aumento da quantidade de substâncias voláteis são responsáveis pela alteração de 

sabor, aroma e qualidade nutricional de frutos. E ainda, a maior ou menor presença dos ácidos 

orgânicos acumulados nos vacúolos exerce profunda influência sobre a acidez dos frutos, 

como por exemplo, a relevância da ação de ácidos málico e cítrico na variação do pH de 

frutos. 

Em adição, segundo Silva et al. (2010), os teores de AA contidos nos frutos podem 

estar relacionados à estabilização da ação enzimática em lichias, pois naquela pesquisa, 

quando em adição de 15-30 mM de ácido ascórbico exógeno, conferiu a estabilização da ação 

enzimática incidentes sobre os frutos em níveis baixos, salvo que, não a inibiu. E ainda, 

naquela ocasião, os tratamentos dispostos com adição de AA resultaram na menor perda de 

massa fresca, quando em comparação à testemunha. 

De acordo com Nogueira et al. (2002), para o caso dos frutos da aceroleira, a 

quantidade de vitamina C e demais atributos físico-químico, como o pH, sólidos solúveis, 

tamanho e peso de frutos e colorimetria da epiderme, além de apresentarem-se com 

variabilidade significativa em decorrência da desuniformidade genética dos pomares, sofrem 

influência de demais fatores, como as precipitações pluviais, temperatura, altitude, nutrição e 

irrigação, bem como o ataque de pragas e até doenças. Ainda, afirmam que os teores de 

vitamina C naqueles frutos, apresentaram-se com maiores teores quando os frutos ainda 

estavam verdes, em comparação aos estádios de maturação completa e semimaduros. 

Em observação a cerca da variabilidade genética existente entre os caracteres físico-

químicos de butiazeiros, pôde-se observar que os frutos resultantes da autopolinização 

apresentaram-se com menor variabilidade das características, quando em comparação com a 
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polinização cruzada (Figura 12). Na autopolinização há uma menor variação do 

comportamento da maioria das variáveis. Já para o caso da polinização cruzada, observa-se a 

presença de maior amplitude da dispersão das médias das variáveis estudadas, podendo-se 

sugerir a presença de maior variabilidade genética para as características de frutos decorrentes 

da polinização cruzada em comparação às características dos frutos resultantes da 

autopolinização. 

 

 

Figura 12 – Dispersão das médias de 23 variáveis físico-químicas provenientes da análise de 

butiás de 14 genótipos de butiazeiro do BAG da UFPel sob condição de polinização cruzada 

(T1) e autopolinização (T2). FAEM/UFPel, Pelotas – RS, 2013. 

 

Fonte: Jones Eloy, 2013. 

 

De acordo com Butow et al. (2010), os butiazeiros  apresentam-se com bastante 

variabilidade genética, em pesquisa realizada com populações localizadas nos municípios de 

Rio Grande, Tapes e Santa Vitória do Palmar, salientando que há menos variabilidade entre 

populações do que internamente na população. 

Para Nunes et al. (2008), a existência de variabilidade genética é um preceito básico 

do processo evolutivo, dado que é constituída da mudança da frequência dos genes. A 

elucidação da frequência gênica de uma população é necessária para a elaboração de 

abordagens com vistas à conservação e ampliação da variabilidade genética, especialmente 

para o caso de espécies em extinção, a fim de evitar-se o aporte de novas espécies na lista das 

já extintas. 
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5 CONSIDERAÇÕES FINAIS 

 

No decorrer das últimas décadas o mercado consumidor tem aumentado a procura 

por novas essências e sabores. É nesse contexto que as fruteiras nativas têm iniciado sua 

expressividade no mercado interno e externo, como alternativa para o consumo de alimentos 

saudáveis e como fonte de vitaminas, antioxidantes, entre outras características de 

importância para a saúde humana. É, também, neste contexto que os butiazeiros se inserem, 

dispondo-se como fruteiras nativas em grande parte do território brasileiro, se estendendo do 

sul da Bahia, Minas Gerais, Mato Grosso, até o extremo sul do Rio Grande do Sul.  

Pertencente à família Arecaceae, Butia odorata, fruteira nativa do extremo sul do 

Brasil e províncias de Treinta y Tres e Rocha (no Uruguai), principalmente na região de 

Pelotas, Tapes e Santa Vitória do Palmar, tem se apresentado como potencial de produção e 

qualidade para fornecimento e abastecimento de feiras e agroindústrias de pequeno a médio 

porte. 

A grande variabilidade genética existente em Butia odorata dificulta a formação de 

viveiros com mudas de qualidade padronizadas, bem como a maior dificuldade para o 

melhoramento genético desta espécie, visto que, ainda, o único método de propagação para 

esta fruteira nativa está baseado na germinação das amêndoas. Ainda que a variabilidade 

genética seja um dos principais fatores responsáveis pela sobrevivência, adaptação e evolução 

de uma determinada espécie em um determinado ambiente, em Butia odorata, dificulta a 

obtenção de indivíduos de características semelhantes, dificultando também a implantação de 

pomares com genótipos de características superiores. 

O ensacamento dos cachos de butiá (Butia odorata) mostra-se necessário para a 

privação das inflorescências contra o ataque de insetos, resultando na ausência de larvas nos 

pirênios. Além disso, aumenta a qualidade dos frutos e é uma medida ecológica de combate 

ao ataque de pragas, pois dispensa a utilização de agrotóxicos. 

Diante de tal situação, mostra-se a necessidade de as pesquisas continuarem e 

intensificarem suas ações voltadas para esta fruteira, quanto à elucidação de seus potenciais 

produtivos, de seus atributos físicos e químicos e melhoramento genético, bem como sua 

utilização e implementação na alimentação humana. 
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6 CONCLUSÕES 

 

- A autopolinização em Butia odorata diminui a produção em 49,31%, porém, 

provoca melhoria na qualidade dos frutos, tais como: redução do diâmetro equatorial dos 

pirênios, menor acidez titulável (AT), aumento dos sólidos solúveis (°Brix), aumento do 

‘ratio’ (SS/AT) e ausência de parasitismo de amêndoas dos pirênios, bem como a ausência de 

deformidades na epiderme causada por insetos. 

- Os frutos resultantes da autopolinização tiveram aumento do rendimento de polpa 

(2,87%). 

- A polinização cruzada é fundamental nos genótipos de butiazeiros G. 32, G. 35, G. 

57 e G. 63, sem a qual não há produção de frutos. 
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APÊNDICE A – Variáveis número de frutos e massa média dos frutos por cacho (MMFC) de 

butiás provenientes dos quatro genótipos de butiazeiro (Butia odorata) que não apresentaram 

formação de frutos apenas sob condições de autopolinização (T2) e produziram frutos na 

polinização cruzada (T1) do BAG da UFPel. FAEM/UFPel. Pelotas – RS, 2013. 

 

Genótipos 
Nº de frutos MMFC (kg) 

T1 T2 T1 T2 

32 91 0,00 0,56 0,00 

35 247 0,00 1,71 0,00 

57 170 0,00 1,35 0,00 

63 183 0,00 1,10 0,00 

Média Geral 172,75 0,00 1,18 0,00 

 

APÊNDICE B – Análise da variância das médias de 23 variáveis físico-químicas utilizadas 

para confecção dos resultados obtidos de butiazeiros (Butia odorata) do BAG da UFPel 

submetidos à condições de autopolinização (T1) e polinização cruzada (T2). FAEM/UFPel. 

Pelotas – RS, 2013. 

 
Variáveis FV GL SQ QM F 

Ciclo médio de 

produção (dias) 

F1 13 4371.82143 336.29396 14.7667 

F2 1 53.44048 53.44048 2.3466 

F1xF2 13 1128.39286 8679945 3.8114 

Tratam. 27 5553.65476 205.69092 9.0319 

Resíduo 56 1275.3333 22.77381 - 

TOTAL 83 6828.98810 - - 

Massa média de polpa 

(g) 

FV GL SQ QM F 

F1 13 4770197.20238 366938.24634 41.2194 

F2 1 42840.58333 42840.58333 4.8124 

F1xF2 13 291570.91667 22428.53205 2.5195 

Tratam. 27 5104608.70238 189059.58157 21.2377 

Resíduo 56 498516.00 8902.07143 - 

TOTAL 83 5603124.70238 - - 

Número de frutos 

FV GL SQ QM F 

F1 13 1872.98839 144.07603 17.3815 

F2 1 1299.44325 1299.44325 156.7665 

F1xF2 13 902.89208 69.45324 8.3789 

Tratam. 27 4075.32372 150.93792 18.2093 

Resíduo 56 464.18601 8.28904 - 

TOTAL 83 4539.50972 - - 

Massa média dos 

frutos por cacho (kg) 

FV GL SQ QM F 

F1 13 633.76454 48.75112 37.3605 

F2 1 172.53034 172.53034 132.2188 

F1xF2 13 182.77329 14.05948 10.7745 

Tratam. 27 989.06816 36.63215 28.0731 

Resíduo 56 73.07354 1.30488 - 

TOTAL 83 1062.14170 - - 

Diâmetro longitudinal 

de pirênios (DLP em 

mm) 

FV GL SQ QM F 

F1 13 351.43562 27.03351 19.4073 

F2 1 0.01860 0.01860 0.0134 

F1xF2 13 45.87645 3.52896 2.5334 

Tratam. 27 397.33067 14.71595 10.5645 

Resíduo 56 78.00560 1.39296 - 
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TOTAL 83 475.33627 - - 

Diâmetro longitudinal 

de frutos (DLF em 

mm) 

FV GL SQ QM F 

F1 13 724.10893 55.70069 33.5112 

F2 1 5.47230 5.47230 3.2923 

F1xF2 13 75.41453 5.80112 3.4901 

Tratam. 27 804.99576 29.81466 17.9374 

Resíduo 56 93.08053 1.66215 - 

TOTAL 83 898.07630 - - 

Diâmetro equatorial 

de frutos (DEF em 

mm) 

FV GL SQ QM F 

F1 13 828.43690 63.72592 21.9897 

F2 1 0.38950 0.38950 0.1344 

F1xF2 13 117.99270 9.07636 3.1319 

Tratam. 27 946.81910 35.06737 12.1006 

Resíduo 56 162.28760 2.89799 - 

TOTAL 83 1109.10670 - - 

Relação DLP/DEP 

FV GL SQ QM F 

F1 13 1.86656 0.14358 16.3804 

F2 1 0.50298 0.50298 57.3815 

F1xF2 13 0.19999 0.01538 1.7551 

Tratam. 27 2.56953 0.09517 10.8571 

Resíduo 56 0.49087 0.00877 - 

TOTAL 83 3.06040 - - 

Diâmetro equatorial 

de pirênios (DEP em 

mm) 

FV GL SQ QM F 

F1 13 47.44691 3.64976 1.8274 

F2 1 36.86813 36.86813 18.4597 

F1xF2 13 58.26799 4.48215 2.2442 

Tratam. 27 142.58302 5.28085 2.6441 

Resíduo 56 111.84467 1.99723 - 

TOTAL 83 254.42769 - - 

Colorimetria da 

epiderme (°Hue) 

FV GL SQ QM F 

F1 13 4847.87869 372.91375 120.4083 

F2 1 5.16039 5.16039 1.6662 

F1xF2 13 429.02625 33.00202 10.6559 

Tratam. 27 5282.06535 195.63205 63.1617 

Resíduo 56 173.43633 3.09708 - 

TOTAL 83 5455.50166 - - 

pH do suco 

FV GL SQ QM F 

F1 13 3.31849 0.25527 11.0239 

F2 1 0.00039 0.00039 0.0167 

F1xF2 13 2.09195 0.16092 6.9494 

Tratam. 27 5.41082 0.20040 8.6544 

Resíduo 56 1.29673 0.02316 - 

TOTAL 83 6.70756 - - 

Ácido ascórbico 

(mg.100
-1

ml suco) 

FV GL SQ QM F 

F1 13 14682.08861 1129.39143 25.5278 

F2 1 298.65943 298.65943 6.7507 

F1xF2 13 4117.64472 316.74190 7.1594 

Tratam. 27 19098.39276 707.34788 15.9883 

Resíduo 56 2477.52780 44.24157 - 

TOTAL 83 21575.92056 - - 

Rendimento de polpa 

(%) 

FV GL SQ QM F 

F1 13 405.11355 31.16258 9.4224 

F2 1 73.84378 73.84378 22.3276 

F1xF2 13 176..80509 13.60039 4.1122 

Tratam. 27 655.76242 24.28750 7.3436 

Resíduo 56 185.20839 3.30729 - 

TOTAL 83 840.97081 - - 

Relação DLF/DEF FV GL SQ QM F 
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(mm) F1 13 0.42464 0.03266 66.9225 

F2 1 0.00600 0.00600 12.2951 

F1xF2 13 0.04418 0.00340 6.9630 

Tratam. 27 0.47482 0.01759 36.0299 

Resíduo 56 0.02733 0.00049 - 

TOTAL 83 0.50216 - - 

Volume de suco (ml) 

FV GL SQ QM F 

F1 13 2546017.65476 195847.51190 42.4747 

F2 1 62593.44048 62593.44048 13.5750 

F1xF2 13 320309.47619 24639.19048 5.3437 

Tratam. 27 2928920.57143 108478.53968 23.5264 

Resíduo 56 258211.66667 4610.92262 - 

TOTAL 83 3187132.23810 - - 

Nº de 

amêndoas/pirênio 

FV GL SQ QM F 

Tratamentos 1 0.02527 0.02527 60.5773 

Resíduo 8 0.00334 0.00042 - 

Total 9 0.02861 - - 

Amêndoas 

brocadas/pirênio (%) 

FV GL SQ QM F 

Tratamentos 1 8274.31151 8274.31151 372.4362 

Resíduo 8 177.73378 22.21672 - 

Total 9 8452.04529 - - 

Pirênios sem formação 

de amêndoas (%) 

FV GL SQ QM F 

Tratamentos 1 813.81887 813.81887 81.6755 

Resíduo 8 79.71241 9.96405 - 

Total 9 893.53128 - - 

Massa média unitária 

de amêndoas (MMUA 

em mg) 

FV GL SQ QM F 

Tratamentos 1 64435.93984 64435.93984 15.6520 

Resíduo 8 32934.18940 4116.77368 - 

Total 9 97370.12924 - - 

Sólidos solúveis 

(°Brix) 

FV GL SQ QM F 

F1 13 113.98810 8.76832 21.4797 

F2 1 137.83048 137.83048 337.6425 

F1xF2 13 104.33952 8.02612 19.6615 

Tratam. 27 356.15810 13.19104 32.3140 

Resíduo 56 22.86000 0.40821 - 

TOTAL 83 379.01810 - - 

Acidez titulável (% ác. 

Cítrico) 

FV GL SQ QM F 

F1 13 28.75858 2.21220 72.4463 

F2 1 2.30012 2.30012 75.3255 

F1xF2 13 8.42708 0.64824 21.2288 

Tratam. 27 39.48578 1.46244 47.8927 

Resíduo 56 1.71000 0.03054 - 

TOTAL 83 41.19578 - - 

Ratio (SS/AT) 

FV GL SQ QM F 

F1 13 165.94647 12.76511 23.6707 

F2 1 59.65743 59.65743 110.6243 

F1xF2 13 65.25319 5.01948 9.3077 

Tratam. 27 290.85709 10.77248 19.9757 

Resíduo 56 30.19967 0.53928 - 

TOTAL 83 321.05676 - - 

Massa média de 

pirênios (MMPi em g) 

FV GL SQ QM F 

F1 13 55100.23810 4238.47985 4.3573 

F2 1 555.42857 555.42857 0.5710 

F1xF2 13 28336.23810 2179.71062 2.2408 

Tratam. 27 83991.90476 3110.81129 3.1980 

Resíduo 56 54472.66667 972.72619 - 

TOTAL 83 138464.57143 - - 

 


